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 מדריך למועמד לקורס מדריכים/מאמנים

 
הכשרה ולקבל תעודת הסמכה  לעבורכל אדם המעוניין  להנחותמדריך זה נועד 

 כמדריך/כמאמן על פי חוק במדינת ישראל.

אישור  לקבלתמוסדות שיעמדו בתבחינים  קובע שהשר/ה יכירו באותם חוק הספורט

 .באותם מקומות שיאושרולהכשיר מדריכים/מאמנים באותם ענפי ספורט הכרה 

 

 מה עלייך לעשות על מנת להיות בטוח שהקורס שהנך רוצה אכן מוכר על פי החוק?

 . פי החוק רשימת הקורסים והמוסדות המאושרים על: יכנס ללה

 לך. דרושה המידעתמצא את כל  בטבלה זו

ת הסמכה, מקומות בטבלה זו רשומים פרטים )שמות מוסדות, רשימת ענפי ספורט, דרגו

טבלה הפרטי בהקורסים, ותוקף מועד ההכרה שניתנה( כל משתמש יכול לבצע חיתוכים 

 .מבוקשועל פי 

 

 כיצד אנו יודעים אם הקורס מוכר על פי החוק: .1

מאחר וחוק הספורט הגדיר באילו ענפי ספורט חייב אדם בתעודת הדרכה על מנת  .א

שהנכם מעוניינים בו, אכן מוכר על פי להדריך ולאמן, עליכם לבדוק האם ענף הספורט 

 ., ובחר בענף זהמצא את ענף הספורט בעמודת ענף הספורטחוק הספורט. 

לאחר שבחרתם את ענף הספורט, תוכלו לראות אילו מוסדות קיבלו הכרה להכשיר  .ב

 .ספורט באותו ענףמדריכים/מאמנים 

בדקו האם  ,ניםלאחר שבחרתם את הענף והמוסד, בחרו את הקורס שבו הנכם מעוניי .ג

 אישור ההכרה שניתן לאותו מוסד לאותו קורס באותו מקום בתוקף!!
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 -תוכנית ההכשרה .2

באתר מינהל הספורט תוכלו לראות את תוכנית ההכשרה לקורס שבחרתם, מה מלמדים? 

תוכלו למצוא זאת  .,למדריכים או למאמנים כמה שעות בכל תחום מלמדים? וכדומה

  :יםהבא יםקישורזאת בשרת מדריכים ומאמנים בפרק מידע למוסדות להכ

 תכניות לימודים להכשרת מדריכים

 תכניות לימודים להכשרת מאמנים

 .לכל ענף על פי דרגת ההסמכה ת כל תוכנית הלימודיםשם תמצא א

לידיעתכם תוכניות אלו הן תוכניות חובה שעל המוסד ללמד, מוסד יכול להוסיף לתוכניות 

   אלו אך לא לגרוע מהן.

 תעודת מדריך מאמן .3

בתום הקורס ומילוי כל חובותיכם תהיה בפורמט המחייב  לךוודא שהתעודה שתינתן 

 כל הפרטים הנדרשים. בה יופיעווהספורט, שעל פי מינהל 

 בקישור הבא: דוגמאת תעודה ניתן לראות באתר מינהל הספורט

 דוגמא לתעודת מדריך/מאמן על פי חוק

 

 ניתן לפנות ליו"ר וועדת ההכרה:  בכל שאלה/בעיה

 מפקח מינהל הספורטמנהל האגף להכשרת מאמנים , -מר שלמה סביה

 מינהל הספורט-ורטמשרד התרבות והספ

 ת"א 12יד חרוצים רחוב 

 . 61575מיקוד  57577ת.ד 

  shlomosa@most.gov.ilאו במייל:
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