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הנדון :תקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה( ,התשע"ח2018 -
תקנות הספורט)חיוב בתעודת הסמכה( תשנ"ז ,1997-נועדו לתת מענה לסעיף ) 2א( לחוק הספורט הקובע
כי " השר רשאי לקבוע בצו כי בענף ספורט מסוים ,כולו או חלקו ,לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או כמדריך
ספורט ,אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף".
תקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה( ,תשנ"ז 1997-קבעו באילו ענפי הספורט חלה חובת תעודת
הסמכה והגדירה לאיזה סוג של פעילות נדרשת/לא נדרשת תעודת מדריך או תעודת מאמן.
מאז  1997ועד היום )למעלה מ 20-שנה( היה צורך בעדכון התקנות ,שכן ,התקנות הישנות לא היו ברורות
ואף נמצאו בהן סתירות  ,כמו כן התווספו ענפי ספורט חדשים שקיבלו הכרה מהמשרד שלא הופיעו בתקנות
כמחויבים בתעודת לעומתם היו ענפי ספורט שהיה צורך להסירם מהרגולציה המחייבת בתעודת הסמכה
מתוך מגמה של הפחתת הרגולציה באותה פעילות.
בתהליך משותף ובהתייעצויות שקיימנו בשנים האחרונות עם איגודי והתאחדויות הספורט בישראל גובש
התיקון והעדכון לתקנות שאושרו ופורסמו ברשומות ב 11-ביוני .2018
התקנות החדשות מגדירות מיהו ספורטאי? את סוגי הספורטאים ,ומבהירות את ההרשאות הכלולות
בתעודת מדריך וההרשאות הכלולות בתעודת מאמן בכל אחד מענפי הספורט וכן מתי לא נדרשת תעודה?
וכן כוללות הוראות מעבר לתקופה של שנתיים ימים על מנת שאנשים יוכלו להסדיר עצמם למצב החדש.
במקביל משרדנו מוביל את השינוי בחוק הספורט בכל הקשור למאמנים )ב 12-הענפים המועדפים ,הכולל
בין היתר את המעבר ל 4-הדרגות ,רישיון לאמן ,חידוש רישיון ( אשר אושר בוועדת שרים לחקיקה ועבר גם
את הקריאה הראשונה בכנסת ובקרוב יעבור בוועדת החינוך לקראת קריאה שנייה ושלישית.
תקנות חדשות אלו )מצ"ב( ,אינן באות להחליף את ההסדרה שאנו מובילים בחוק המאמנים.
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מצ"ב תקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה( התשע"ח  , 2018-החדשות כפי שפורסמו בימים אלו
ברשומות :

תקנות ההסמכה יוני
pdf .2018

מצאתי לנכון להביא זאת לידיעתכם .
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות במייל למשרדי האגף להכשרת מאמנים במנהל הספורט.

העתק:
מר עופר בוסתן ,ראש מנהל הספורט
מר דודו מלכא ,סגן ראש מנהל הספורט
מר גילי לוסטיג ,מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל
מר אריק קפלן ,נשיא אילת
מר ניסים סספורטס ,מנכ"ל התאחדות ספורט הנכים.
מר דני אורן ,מנהל היחידה לספורט הישגי
ד"ר איציק בן מלך ,מנהל היחידה לספורט תחרותי
ד"ר רון בולוטין ,יו"ר וועדה מקצועית התאחדות ספורט נכים
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