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 2017נוהל תשלומים חדש לשנת 

 

 מאמנים של מקצועית התאגדות שמטרתה רווח מטרות ללא ציבורית עמותה הינה המאמנים לשכת

 . בו העוסקים את ומאגד מקבליו עם המיטיב, ואתי מקצועי שירות על הקפדה למען מקצועיים

תשלום רציף של  .מקצועית מפעילות והכנסות חבריה שמשלמים שנתיים חבר מדמי מתקיימת הלשכה

 דמי חבר נועד להבטיח את קיומה המתמשך של הלשכה ומהווה תנאי לפעילותה.

התנאים לחברות בעמותה הינם: הכשרה מקצועית בתכנית לימודים מאושרת במוסד מוכר, עמידה 

תשלום סדיר פי שמפורטים בתקנות החברות, שמירה על הקוד האתי המחייב ובסטנדרטים מקצועיים כ

 .של דמי חבר

 את הדברים הבאים:חבר לשכה  1מקנה  למאמןדמי חבר סדיר של תשלום  .1

 חבר לשכה. והצגתו כ המפורסם באתר האינטרנט של הלשכה מאמניםההופעה באינדקס  .1.1

לוגו זה יעודכן מעתה בכל שנה ויוענק אך ורק  המהווה תו תקן מקצועי.שימוש בלוגו הלשכה היתר ל .1.2

 לחברים משלמים.

 הצגת דרגה מקצועית במידה ואושרה על ידי הלשכה ובכפוף לחברות בלשכה .1.3

 ירלוונט ףגולקוחות ו/או כל על היותו חבר לשכה מול  תוהצהרתיקוף  .1.4

 זכאות לבחור ולהיבחר למוסדות הלשכה .1.5

 יתפתח מקצוע האימון.יכולת להשפיע על עתידו והכיוון אליו  .1.6

 השתתפות באירועי החג של הלשכה ללא תשלום נוסף. .1.7

 הטבות לחברי לשכה בלבד. וזכאות להשתתפות בפעילויות של קהילת המאמנים  .1.8

 מועד תשלום דמי חבר: .2

 . 2016ניתן לשלם מנובמבר  2017את תשלום דמי החבר לשנת  .2.1

 . 2017שנת במרס של  31לא יאוחר מיום מועד אחרון לתשלום  .2.2

 כמפורט בטבלה  ,באפריל ועד לסיום השנה יהיו גבוהים יותר 1תשלום דמי חבר באיחור מיום  .2.3

 המופיע באתר, ומתעדכנת משנה לשנה.

חבר שלא ישלם דמי חבר בעד סוף רבעון ראשון, לא יוכל להנות מכלל ההטבות להם זכאים חברי  .2.4

 לשכה משלמים. 

 .בלשכה חברותו סיום על הודעה השנה הקלנדרית , בתוםיקבל ל"הנ התשלום את יסדיר ולא במידה .2.5

 

                                                           
 מאמן זכר או נקבה. השימוש בלשון זכר נעשית מטעמי נוחות בלבד1
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 דרכי תשלום וביטול: .2.6

תשלום דמי חבר יבוצעו ע"י החבר ישירות  באתר האינטרנט של הלשכה או  -דרכי תשלום .2.6.1

בהמחאה לטובת לשכת המאמנים שתימסר לידי מזכירת הלשכה ישירות. לתשלום שייעשה 

 . ₪ 20בכל דרך אחרת יתווספו דמי טיפול משרד בסך של 

מים קלנדריים ממועד י 14נרשם שמבקש לבטל הרשמתו יוכל לעשות כן בתוך  -דמי ביטול .2.6.2

 יום לא יהיה כל החזר כספי. 14דמי טיפול. בתום  ₪ 50ההרשמה ולקבל את כספו בניכוי 

 כללים לגבי מי שהיה חבר ושהסתיימה חברותו בלשכה .3

 מי שאינו חבר לשכה אינו רשאי להציג עצמו כחבר לשכה. .3.1

מנת למנוע ממי  הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים הדרושים ככל שיידרש, על .3.2

 שאינו חבר לשכה להציג עצמו ככזה או להשתמש בלוגו שלה.

 חברות מאינדקס המאמנים של הלשכה.היוסר שמו של מסיים  .3.3

 יפורסם באתר הלשכה כי המאמן סיים את חברותו בלשכה. .3.4

 או בדרגה שהוענקה לו. אינו רשאי להשתמש בלוגו הלשכההוא  .3.5

 או ליהנות מההנחות המגיעות לחבר לשכה. כחבר אינו יכול להשתתף באירועים של הלשכה .3.6

 לא יכול להיות חלק מקבוצת הפייסבוק של חברי הלשכה. .3.7

 כללים לגבי מי שהסתיימה חברותו בלשכה ומבקש להצטרף אליה מחדש .4

 –בחלוף שנה קלנדרית ממועד תום החברות  .4.1

  ₪ 50בגובה  דמי טיפוליידרש להשלמת התשלום בגין השנה שחלפה , ו .4.1.1

 להציג מסמכים ואישורי הכשרה על פי תקנון הלשכה.יידרש  .4.1.2

 יוכל לקבל הכרה בדרגת האימון שהייתה לו ערב סיום חברותו. .4.1.3

 בחלוף שתי שנים קלנדריות ממועד סיום החברות: .4.2

 יידרש לתשלום כחבר חדש ויחולו עליו כללי התשלום של חבר חדש, לרבות דמי טיפול. .4.2.1

 ישור חברותו.יידרש לעמוד מחדש בפני וועדות הלשכה לא .4.2.2

  ידרש, ותה לו טרם סיום חברותו ילא יהיה זכאי להכרה אוטומטית בדרגת האימון שהי .4.2.3

 תקפים שיהיו הכללים לפי, שלו ההסמכה דרגת לאישור הלשכה וועדות בפני מחדש לעמוד

 .החדשה הצטרפות במועד
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הגעת ההודעה האישית  תקנון מובא לידיעת החברים, אושר ע"י הועד ומוצג באתר ובפרסומי הלשכה. איה

 לחבר אין בה משום פטור מהידיעה על כללי החברות, התשלום  או יישומם.

 בברכה,

 ילי ג.ליברמןט

 יו"ר לשכת המאמנים בישראל


