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 דרישות סף לקיום קורסים מטעם איגוד האופניים בישראל

 
מסמך זה נועד להגדיר את תנאי הסף לקיום הקורסים השונים מטעם איגוד האופניים, בכללם 

קורסי מאמנים, מדריכים, מכונאים, שופטים ועוד. מסמך זה אינו מחליף את דרישות משרד 
 הספורט בקורסים המפוקחים על ידו, ומתווסף עליהן.

 

 ים כיום:הקורסים השונים אותם ניתן לקיים מטעם איגוד האופני

 קורס מאמני רכיבת אופניים 
 קורס מדריכי רכיבת אופניים 
 )"קורס מובילי קבוצות )"עוזרי מדריך 
 השתלמות באימון אופני מסלול למאמנים ולמדריכים 
 )קורס שופטים )לדיספלינות השונות 
 קורס מארגני מרוצים 
 )קורס מכונאות )מסחרי, תחרותי 
 קורס נהיגה במרוצי אופני כביש              

 
במידה וכל מאן דבעי מעוניין לפתוח קורס מטעם איגוד האופניים בנושא שאינו מופיע ברשימה, מוזמן 

                            niv@israelcycling.org.ilהמעוניין לפנות לניב ליבנר בכתובת המייל 

 

 מתאם ארגוני לקורס מטעם איגוד האופניים בישראל

בעבר( של כל קורס, יוזם ומפיק את הקורס בפועל. באחריות המתאם  המתאם הארגוני )"רכז"
  הארגוני, לשווק ולפרסם את הקורס, לקבוע את מועדיו והיכן יתקיים, לרבות תיאום כיתות הלימוד.

 
המתאם הארגוני אחראי לתת מענה ושירות לקוחות למתעניינים בקורס ולמשתתפים בקורס לפני 

  ריו.הקורס, תוך כדי הקורס ואח

 
המתאם הארגוני יתאם את עבודת המרצים השונים בתחומים המדעיים ו/או הענפיים בהתאם 

 לתכני הקורס הרלוונטי.
 

המתאם הארגוני אחראי לוודא הלימה בין התכנים הנלמדים בקורס לבין תכנית הלימודים והתקנון 
 של איגוד האופניים )ומשרד הספורט במקרה של קורסי מדריכים ומאמנים(.

 

 
המתאם הארגוני נדרש להיות נוכח במקום ובכל מועד שבו מתקיים הקורס, אחראי לזמינות 

 רשים לצורך הלימודים.החדרים, המתקנים והציוד הנד

 
 תנאי סף למתאם ארגוני בקורס מטעם איגוד האופניים בישראל

 
 .בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתחום הקורס המדובר 
  ,בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בארגון ומינהל, לרבות ארגון וקיום השתלמויות

 כנסים, ימי עיון וכיוצ"ב.



 
 

 

 ה שמפאת מהותה חומרתה ו/או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש הוא לא הורשע בעביר
 כרכז קורס.

  מתאם הארגוני יהיה בעל תואר ה -עבור קורסי מדריכים ומאמנים תחת חוק הספורט
ראשון לפחות מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה או במכללה אקדמית, כמשמעותם בחוק 

 .1958המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

 מופיעה במסמך "תנאים להכרה בבית ספר להכשרת מאמנים" של כל דרישה אחרת ה
 משרד הספורט, המתעדכן מעת לעת.

  .עמידה בהצלחה בראיון עם ועדת ההדרכה של איגוד האופניים לשביעות רצון הוועדה
  הרכב הוועדה יוגדר ע"י הנהלת האיגוד.

 

 דרישות לימודיות

, נועדו לתת את הכלים המעשיים ואת ההכשרה הקורסים השונים המתקיימים מטעם איגוד האופניים
הנדרשת במקצועות השונים בתוך ענף האופניים. על כן, הקורסים מחוייבים להתבצע על פי הסילבוס 

שאושר על ידי האיגוד. במקרה של קורסי מאמנים ומדריכים, הסילבוס המחייב הוא זה המופיע באתר משרד 
  התרבות והספורט.

 
 ריכים בלבד, ימונה "מאמן מקצועי".לקורס מאמנים או מד

 
 דרישות סף למאמן מקצועי:

  המאמן המקצועי יהיה בעל תואר ראשון לפחות מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה או
 .1958במכללה אקדמית, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

 .בעל ניסיון תעודת מאמן מוסמך ע"פ חוק הספורט 
 ,בעל ותק של חמש שנות אימון בענף האופניים 
 .אימן בפועל בחמש השנים האחרונות 
  20השתתף בכנסים או בהשתלמויות מקצועיות בתחום הספורט בהיקף של לפחות 

 שעות בשנתיים האחרונות.
  הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה חומרתה ו/או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש

 כרכז קורס.
 רת המופיעה במסמך "תנאים להכרה בבית ספר להכשרת מאמנים" של כל דרישה אח

 משרד הספורט, המתעדכן מעת לעת.
  .עמידה בהצלחה בראיון עם ועדת ההדרכה של איגוד האופניים לשביעות רצון הוועדה

 הרכב הוועדה יוגדר ע"י הנהלת האיגוד.
 

אירופה או עולם  * מאמן שאימן במשך חמש שנים לפחות ספורטאים שהתחרו באליפויות
 אינו נדרש לתואר ראשון

 

  תנאי סף לקבלת תלמידים

 תנאי סף יוגדרו במסמך נפרד לכל מקצוע על פי דרישותיו, ויופיעו בסילבוס התוכנית.
 
 

 2018לינואר  30סם ב רהמסמך נערך בהתאם למסמך "תנאים להכרה בבית ספר להכשרת מאמנים" שפו
 


