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 שלום רב,
  

 
 לשכת המאמנים בישראל )ע"ר( -דוח תוצאות בדיקה הנדון: 

 27.3.2019מכתבנו מיום  סימוכין:
 1.5.2019מכתבכם מיום  

 

 
במשרדנו התקבלה פניה בה נטען כי התנהלות העמותה שבנדון אינה תקינה והיא מנוגדת 

"( ולהנחיות הרשם המפורסמות העמותות חוק" - )להלן 1980-להוראות חוק העמותות, תש"ם
לציבור. לאחר בחינת הנטען, וכן לאחר בחינת המסמכים המצויים בתיק העמותה והמידע 

ת לפי סעיף במסגרתה מתוקף סמכות הח"מ כמפקחהרלוונטי, הוחלט לבצע בדיקה מטעמנו, 
לטענות שפורטו בפנייתנו  העמותה להעביר את התייחסותה נדרשה, העמותות ( לחוק3ב)ב()39

וכן , כאמור בפניות שנשלחו אליה. לאחר בחינת כל המידע, מידע ומסמכיםולהעביר , לעמותה
 , יובאו להלן ממצאי הבדיקה:תגובת העמותה

 

 :רקע

 כמקצועקידום האימון  :הןומטרותיה הרשומות  21.6.2006 העמותה נרשמה בתאריך .1
בישראל )ובכלל זה: קידום הסדרת רישוי והסמכת המאמנים בישראל, קביעת כללי אתיקה 

ישראל )ובכלל זה: קידום המאמנים בהסדרת מקצוע האימון בחוק ובתקנות(; מקצועית, 
הרחבת המסגרת  שות מעגל חברי העמותה,חברתית התורמת לרירת מסגרת מקצועית ויצי

ועי, קידום צקמתלמויות וכנסים, הקמת מאגר ידע המקצועית והחברתית באמצעות הש
 הציבור למקצוע האימון(; קידוםמחקר ופיתוח של מקצוע האימון, קידום המודעות בקרב 

 . ילה בישראלהוהקהחברה  ושיפור פני

קידום תחום האימון העמותה עוסקת בשנים האחרונות ב ,לפי הדוחות המילוליים והכספיים .2
 .העמותהובישראל, מקצוענות ואתיקה, שיווק וקיום המקצוע 

 

 :עיקרי הבדיקה

עושות ו/או מכללות החברות בעמותה  העמותה לפיההעמותה התבקשה להתייחס לטענה  .3
בשמה ובמטרותיה של העמותה, תוך השוואת מעמד העמותה למעמד שימוש שיטתי מטעה 

תוך הצגת מצג מטעה לפיו , לשכת עורכי הדין בישראל ולגופים רשמיים אחרים במדינה
כי וכן  כתנאי לכך שיוכל לעסוק בתחום זהלכאורה כל "מאמן" נדרש להיות רשום בעמותה 

 . כל "מאמן" כפוף לקוד האתי של העמותה, שמהווה "תו תקן" בתחום

 :העמותההתייחסות 

וחסת לה. העמותה פועלת היא דוחה מכל וכל את ההטעייה המיהעמותה בתגובתה ציינה כי 
ון בישראל.  העמותה איננה יא מוכרת ומוערכת בתחום האימעל פי מטרותיה במשך שנים, וה

מציגה או מתיימרת להשוות את מעמדה ללשכת עורכי הדין אלא היא פועלת על פי נהלים 
ישים לציבור לצורך הכשרה ופיקוח של העוסקים בתחום האימון. בתי הספר מקצועיים הנג
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כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות' 
 כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!  kolzchut.org.il/justice בכתובת:

שלהם מטעם לאימון אשר מוכרים על ידי העמותה מורשים וזכאים להציג את ההסכמה 
 העמותה, שהיא המכירה והמפקחת על פעילותן. 

הבוחרים להצטרף כחברים בעמותה כפופים המאמנים ציינה העמותה בתגובתה כי בנוסף, 
 לנהליה המקצועיים וכן לקוד האתי של העמותה.

 :עמדת הרשם

מעלה כי היא מציינת )"חזון הלשכה"( ינטרנט שלה בחינת פרסומי העמותה באתר הא
  עשרות מאמנים בישראל. , שנוצר מתוך יוזמה שלוולנטרישהעמותה היא ארגון  במפורש

ה, העמות באתר האינטרנט של גם מודגש במשפט המצוין ההיבט הוולנטרי בפעילות העמותה
לשכת המאמנים בישראל פתוחה בפני כל מי שרואה עצמו חלק מקהילת האימון לפיו "... 

 ...".   ומזדהה עם העקרונות והאתיקה להיות שותף לחזון,  ורוצהבארץ, 

הם אלו , וגם במסגרת הקוד האתי של העמותה מצויין במפורש כי הוא חל על חברי העמותה
 מחוייבים לקוד האתי.ה

, גורמים מטעם מקריםכי במספר  נטעןשהוצגו בפנינו, פרטניות אולם, בהתאם לדוגמאות 
ייב מאמן מוכר בישראל מחמצג לפיו  טלפוניתהעמותה או מכללות החברות בעמותה הציגו 

כל מאמן או מצג לפיו את הסמכת העמותה, תוך השוואת מעמדה למעמד לשכת עורכי הדין, 
העמותה היא הגוף היחיד המוסמך להכשיר או מצג לפיו  מחוייב בקוד האתי של העמותה

 מאמנים בישראל. 

לא מצאנו לנכון ונוכח האמור לעיל , ובנסיבות העניין רשמנו לפנינו את תגובת העמותה ,על כן
אולם, העמותה נדרשת להגיש התחייבות חתומה על להמשיך ולבחון את הטענה, בעת הזו. 

מטעמה  להנחות ולפקח על כך שגורמים ידי שני חברי הוועד המנהל לפיה העמותה תתחייב
באופן מטעה את בעל פה( בכתב או ) ו/או מטעם מוסדות הלימוד החברים בעמותה לא יציגו

למעמד לשכת עורכי הדין בישראל ולגופים רשמיים  התוך השוואת מעמדהעמותה  מעמד
תוך הצגת מצג מטעה לפיו לכאורה כל "מאמן" נדרש להיות רשום או , אחרים במדינה

כל "מאמן" כפוף לקוד האתי של כי או  כתנאי לכך שיוכל לעסוק בתחום זהבעמותה 
העמותה גם . הר ביחס למעמדה ולמטרותיה של העמותצג מטעה אחאו כל מ העמותה

 .כאמור שהיא תוציא בהמשך להתחייבותה יה הכתובהמתבקשת להגיש לרשם את ההנח

 

 .20197.9. עד ליוםלכל המאוחר לעיל  הנדרשלמשרדנו את להגיש על העמותה 

 

 

 בכבוד רב,
 
 
 

  
 נת אילוז, עו"דע

 סגנית מנהלת חטיבת רווחה
 רשות התאגידים )מלכ"רים(
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