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ספורטאים, מאמנים ואנשי מקצוע יקרים,
האולימפיים  במשחקים   2016 באוגוסט  הסתיים  ריו  של  המשחקים  מחזור 
שהתקיימו בריו דה ז’נרו. משלחת ישראל שמנתה 47 ספורטאים וספורטאיות 
היתה הגדולה ביותר בכל הזמנים. נתון זה מוכיח את התקדמות הספורט ההישגי 
הישראלי, שבא לידי ביטוי בכך שיותר ספורטאים וספורטאיות מצליחים לעמוד 
בקריטריון הבינלאומי והלאומי. הוועד האולימפי בישראל ממשיך להוביל קו של 

איכות ומצוינות ועמידה ביעדים מקצועיים ללא פשרות. 
מחזור ריו היה המוצלח ביותר מההיבט ההישגי יותר מכל מחזור בעבר. ספורטאי 
ישראל זכו ב-33 מדליות באליפויות עולם, אליפויות אירופה ובמשחקים האולימפיים. 
כמובן שהמדליות החשובות ביותר היו מדליות הארד שזכו הג’ודאים ירדן ג’רבי ואורי 

ששון, ונציין כי חמישה ספורטאים העפילו לגמרים האולימפיים בריו.
גם  ולטפח  רוחביים, אותם נמשיך לקדם  ריו קידמנו מספר פרויקטים  במחזור 
במחזור טוקיו 2020 שיצא לדרך, בהם: קורס מאמנים לספורטאים אולימפיים, 
קורס מאמני העתיד של ישראל, הפרויקט המנטלי ופרויקט היום שאחרי לרווחת 
הספורטאים עם יציאתם לחיים האזרחיים אחרי פרישתם מפעילות תחרותית 

בינלאומית.
הניהול  תחום  וקידום  פיתוח  רוחביים:  פרויקטים  שני  נוסיף  טוקיו  במחזור 

בספורט ונטפל בעתודה הישגית לצעירים.
המשחקים האולימפיים בטוקיו יתקיימו בין ה-24 ביולי ל-9 באוגוסט 2020. 

בכל  הנוגע   2016 לשנת  מקצועי  סיכום  הכולל  רב  מידע  מרוכז  זו  בחוברת 
 ,2020 לטוקיו  בדרך  הספורטאים  של  ההכנות  לתהליך  הקשורים  ההיבטים 
כולל תחרויות מטרה של הספורטאים וקריטריונים לסגלי ההישג בכל הענפים. 
בישראל,  האולימפי  הוועד  של  המקצועית  הזרוע  הישגי,  לספורט  היחידה 
אחראית על תהליך ההכנה ומבצעת אותו תוך כדי מעקב ובקרה קפדניים על פי 
כללים ואמות מידה המוגדרים מראש, בתאום מלא עם איגודי הספורט, איתם 

מתבצעת עבודה משותפת לאורך כל הדרך.
בשנים הקרובות אנו מתכוננים למספר ארועים רב ענפיים בינלאומיים לצעירים 

ובוגרים.
ביולי 2017, משחקי המכביה ה-20 בישראל ומשחקי הנוער האירופאים בהונגריה.

בפברואר 2018 – משחקי החורף האולימפיים בקוריאה.
באוקטובר 2018 – משחקי הנוער האולימפיים בארגנטינה.

בפברואר 2019 – משחקי החורף האירופאים לנוער בבוסניה.
ביוני 2019 – משחקי אירופה לבוגרים בפעם השניה, בבלארוס .

ביולי 2019 – משחקי הנוער האירופיים בבאקו. 
בינואר 2020 – משחקי החורף האולימפיים לנוער בשוויץ.

ביולי 2020 – המשחקים האולימפיים בטוקיו.
עובדי  בישראל,  האולימפי  הוועד  הנהלת  חברי  במלאכה,  העושים  לכל  תודות 
היחידה לספורט הישגי בראשותו של דני אורן, הצוותים המקצועיים והרפואיים 

העובדים במערכת, ועובדי הוועד האולימפי בישראל.
להסדר  והמועצה  והספורט  התרבות  משרד  לעשייה  לשותפינו  מיוחדת  תודה 

ההימורים בספורט.
ישראל,  ומשלחות  בישראל  האולימפי  הוועד  של  לספונסרים  מיוחדת  תודה 

ולספונסרים האישיים המעניקים חסות לספורטאים בתמיכה חודשית קבועה.
                                                        

בברכה,
                                                                                  

יגאל כרמי
יו”ר הוועד האולימפי בישראל

 גילי לוסטיג
מנכ”ל הוועד האולימפי בישראל
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עופר בוסתן
ראש מנהל הספורט

משרד התרבות והספורט – מינהל הספורט, יחד עם הוועד האולימפי בישראל 
העילית  ספורט  בתחום  המקצועי  כגוף  הישגי  לספורט  היחידה  את  מפעילים 
של  האולימפיות  ההכנות  כלל  על  האמונה  הישגי,  לספורט  היחידה  במדינה. 
בכירי הספורטאים בישראל ומסייעת לספורטאי ההישג לממש את יכולותיהם 
הגבוהות בענפי הספורט השונים על ידי אימונים ותחרויות בתנאים אופטימליים, 
למשחקים  והספורטאים  הספורטאיות  משלחת  את  החולפת  בשנה  ליוותה 

האולימפיים בריו, במסגרתם זכתה ישראל ב-2 מדליות ארד בענף הג'ודו.
בשנים האחרונות, במהלך המחזור האולימפי האחרון, פעל משרדנו בהנחיית 
ואת  האולימפיות  ההכנות  תקציב  את  משמעותית  להגדיל  רגב  מירי  השרה 
תוספת  קבלת  באמצעות  לרבות  ההישג,  לספורטאי  והמענקים  התקציבים 

תקציב ייעודי ממשרד האוצר בשנים 2017-2018. 
חקיקת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )חוק מכון וינגייט(, והפיכתו של 
תפעל  במסגרתו  ואשר  הבכירים  הספורט  ענפי  למרבית  לאומי  לבית  המכון 
ציון  אבן  הינה  האולימפי,  הוועד  עם  פעולה  בשיתוף  הישגי  לספורט  היחידה 
לענפים  התקציבים  הגדלת  לצד  זאת,  כל  בישראל.  ההישגי  הספורט  בתחום 
של  שכרם  תיקצוב  ותיקצובם,  ב'  בדרג  מועדפים  ענפים  הוספת  המועדפים, 
ולצוות  ישראל  של  העילית  לספורטאי  לאפשר  נועד  הלאומיים,  המאמנים 
המדינה  את  לייצג  במטרה  ובתחרויות,  באימונים  להתמקד  שלהם  המעטפת 

בצורה הטובה ביותר.
לאורך  והספורטאיות  הספורטאים  את  מלווים  והספורט  התרבות  במשרד  אנו 
כל הדרך – בשגרת האימונים, בתחרויות בארץ ובחו"ל ובמחנות האימונים. אנו 
יודעים כי כיום הגדלת התקציבים, בניית מתקני ספורט חדישים, שדרוג מעמד 
המאמנים, מחקר וחדשנות מדעיים – כל אלה הם תנאי הכרחי לשמור על מעמד 
לספורט  היחידה  עם  יחד  אנו,  זאת,  עם  יחד  ההישגי.  הספורט  בעולם  ישראל 
הישגי, יודעים כי אין די בכך, ומכוונים גבוה יותר, מהר יותר וחזק יותר – לעבר 
הישגים חדשים ופסגות חדשות, לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 

ובשנים לאחר מכן.
אנו מבקשים להודות לעובדי היחידה לספורט הישגי, כמו גם להנהלות האיגודים 
והתאחדויות הספורט, על תמיכתם בספורטאים ובמאמנים. אנו מודים ושמחים 

על שיתוף הפעולה עם הוועד האולימפי, בהפעלת היחידה לספורט הישגי. 
עם פתיחת המחזור האולימפי החדש לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו 
2020, ברצוננו לאחל לספורטאיות, לספורטאים ולמאמניהם – הרבה הצלחה 

באימונים ובתחרויות המטרה. עלו והצליחו!
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הקדמה
                             

קשת  את  שהכיל  מרתק  אולימפי  מחזור  הסתיים,  נוסף  אולימפי  מחזור 
יכול  הישגי  ספורט  שרק  והרגעים  הרגשות,  התחושות,  התוצאות,  האירועים, 
לספק. הצלחות, הפסדים, שמחה, עצב, אכזבה, התעלות הרוח האנושית, כאב, 
אולימפיות  מדליות  שתי  שהניב  אולימפי  מחזור  ועוד.  שיא  תוצאות  מדליות, 
עולם,  )אליפויות  מטרה  בתחרויות  הישגים  המון  גם  אך  שבקצפת,  כדובדבן 
אליפויות אירופה, משחקים אירופאים ראשונים, EYOF(. הישגים משמעותיים 
בתשתיות  גידול  על  המעיד  דבר  ובוגרים,  נוער  קדטים,  הגילאים,  שכבות  בכל 

ענפי הספורט השונים ועומק העבודה המקצועית.
בישראל,  האולימפי  הוועד  של  המקצועית  הזרוע  הישגי,  לספורט  היחידה 
בשיתוף עם מנהל הספורט, ליוותה במהלך ארבע שנות קמפיין ריו ענפי ספורט 
ספורטאים   47 של  אולימפית  משלחת  והתגבשה  הלכה  מתוכם  וחורף,  קיץ 
הישראלית  האולימפית  ספורט שהיוו את המשלחת  ענפי  ב-17  וספורטאיות, 

הגדולה ביותר אי פעם ונשאו בגאווה את דגל ישראל במשחקי ריו.
מסקנות  להסיק  מעמיקים,  תחקירים  לערוך  הזמן  הוא  אולימפי  קמפיין  סיום 
ועם כל החכמה והידע שנוספו לתרמיל, להסתכל קדימה, לסמן מטרות קרובות 

ורחוקות ולהתחיל/להמשיך בהפיכתן למציאות.
שבקוריאה  בפיונג-צ’אנג  האולימפיים  החורף  משחקי  יתקיימו   2018 בשנת 
הדרומית. היחידה לספורט הישגי דואגת להכנה המיטבית של ספורטאי ומאמני 
ענפי החורף, שתאפשר לספורטאים קביעת קריטריון אולימפי למשחקי פיונג-

צ’אנג 2018 והצלחתם במשחקים עצמם.
ותמריצים  הישגים  רוחביים,  פרויקטים   ,2016 את  מסכם  מחד,   היחידה  ספר 
ומאידך עוסק בשנת 2017, מספק מידע באשר לנהלים, למעטפת הרב תחומית, 
וטבלת  ובגילאים השונים  אמות מידה לסגלי ההישג, תחרויות מטרה בענפים 

תמריצים על הישגים בתחרויות מטרה.
גם אנחנו ביחידה מסיקים מסקנות ועורכים שינויים מבניים, שיאפשרו לנו לתת 

מענה לצרכים העולים מהשטח בדרך הטובה ביותר.
היחידה לספורט הישגי, תמשיך להוות בית מקצועי וחם לספורט, לספורטאים 
ולמאמנים בישראל, אנחנו מעודדים את התקשורת החופשית, מתאמי הענפים 

נמצאים כאן לעזרתכם.
יריית הפתיחה לקמפיין  גם מהווה את  הינה שנה פוסט-אולימפית, אך   2017
אנשי  מאמנים,  ספורטאים,  במלאכה,  העוסקים  לכל  מאחלים   ,2020 טוקיו 

המקצוע והאיגודים, הצלחה בהמשך הדרך.

דני אורן
מנהל היחידה 
לספורט הישגי

הילה דוידוב
מנהלת קשרי חוץ, 

הוועד האולימפי בישראל
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היחידה לספורט הישגי
בראש היחידה לספורט הישגי עומד מנהל היחידה, כאשר לצידו ראשת הלשכה 

המנהלת את הנושאים האדמיניסטרטיביים השוטפים של היחידה.
זאת לאור התהליכים שקרו  היחידה תהליך של רה-ארגון,  עוברת  בימים אלו 

בשנים האחרונות הן באיגודים והן ביחידה.
במרוצת השנים נוספו למתאמי היחידה מספר תחומי רוחב כגון: מעטפת רפואית, 
פרויקט נשים )טופ טים(, פרויקט צעירים )2020(, מחשוב וכדומה. בנוסף, כחלק 
מהמלצות היחידה לקראת מחזור ריו 2016, הומלץ לרכז תחת היחידה את כל נושא 
 הטיפול המצויינות ובהישגיות החל מהגילאים הצעירים ועד ספורטאי ההישג.

רוחביים,  מקצועיים  בנושאים  תתרכז  הישגי  לספורט  היחידה  עבודת  לכך,  אי 
בתחומי אחריות מוגדרים. בנוסף, מנהלי תחומי הרוחב/מתאמי היחידה ימשיכו 
בתכניות העבודה המקצועיות של האיגודים בתחום הספורט  להיות מעורבים 
ההישגי בגילאי ההישג, בדגש על ספורטאי העילית, תוך שימת דגש על חמשת 

הענפים המועדפים.
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הפרויקט המנטלי - סיכום שנת 2016
אוהד מעוז

התעמלות  שייט,  ג’ודו,  שחייה,   : ענפים   10 עם  בעבודה  השנה  את  התחלנו 
)שטילוב(  מכשירים  התעמלות  אומנותית,  שחייה  טאקוונדו,  סייף,  אומנותית, 

וטריאתלון )דרמון(.
כמו שהספורטאי חי בגלים של stress/recovery מבחינה פיזית כך צריך לייצר 
בהתאמה ובמקביל גלים של מוכנות מנטלית עם עליה וירידה במוכנות המנטלית 

בהתאם לתכנית האימונים ולמטרות התחרותיות של הספורטאי.
הכוונה היא שהספורטאי יגיע לתחרות מטרה הכי צלול, מרוכז, עם בטחון עצמי, 
כדי לעשות את הכי טוב  יגיע  ורוצה לעשות זאת. הוא  יודע מה מצופה ממנו 

שהוא יכול, מתוך הכרות עצמית עמוקה ומתוך הכרות של השטח והמתחרים.
לכל נבחרת ישנו פסיכולוג/מאמן מנטלי שמלווה אותה לאורך השנה.

בשבועיים  פעם  אישי  באופן  מקצועית  הדרכה  מקבל  מהפסיכולוגים  אחד  כל 
והצוות נפגש במהלך השנה פעם בחודש ללמידה והעשרה מקצועית. 

המשתנים  של  לעומק  הכרות  היא  הפרויקט  של  הבסיסית  שהתפיסה  מכיוון 
על  בתחרויות.  הספורטאים  של  לווי  על  דגש  מושם  הספורט,  של  המנטליים 
בתחרות  הקיימת  הלחצים  מערכת  את  המיטבית  בצורה  להכיר  הפסיכולוג 
ולהבין את הדקויות והדינמיקה של תחרות חשובה. לכן כל הפסיכולוגים נסעו 
לפחות ל 3 תחרויות  מרכזיות של הספורט אותו הם מלווים ) אליפות עולם, 

אליפות אירופה, גביע עולמי וכדומה(
המטרות של הפרויקט המנטלי לשנת  2016  היו הכנה מנטלית של הספורטאים 
למשחקים  והתכווננות  קריטריונים  להשגת   - קריטריון  השיגו  לא  שעוד 

האולימפיים.
האומנותית  השחייה  ונבחרת  ודרמון  לשטילוב  הצלחה  הייתה  הזה  באספקט 

בהשגת הקריטריון.
זאת הייתה השנה של מבחן האמת באולימפיאדה והספורטאים והמאמנים כוונו 
על ידי הצוות המנטלי, דרך סימולציות וחידודים אחרונים כדי שיגיעו למשחקים 

האולימפיים בשיאם.
למשחקים האולימפיים נסעו שלושה פסיכולוגים – אלעד פזי עם נבחרת הג׳ודו 
את  ללוות  נסע  דגן  ורענן  האומנותית  ההתעמלות  נבחרת  עם  צור  ישי  בנים, 

אלכס שטילוב.
ההצלחות  ומאי  מההצלחות  מסקנות  הוסקו  האולימפיים  המשחקים  אחרי 
חלק  לטוקיו.  להכנה  ומתארגנים  מחדש  בונים  אנו   2017 שנת  ולקראת 

מהפסיכולוגים מתחלפים וחלק מהענפים משתנים.
רוגבי  טאקוונדו,  סייף,  בג׳ודו,  הפסיכולוגים  אותם  ממשיכים  לעכשיו  נכון 
עדיין  אחרים  בענפים  חדשים,  פסיכולוגים  יהיו  ובגלישה  בשייט  וטריאתלון, 

מחכים להחלטות על מינויי מאמנים.
המטרות ב 2017 יהיו בניה מחדש של הסגלים ומערכות האימון לקראת טוקיו, 
בניית מערכות יחסי ייעוץ עם ספורטאים חדשים שהצטרפו למערכת והכרות 

של המערכות לכל הפסיכולוגים החדשים שהצטרפו.
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קרן אולימפיק סולידריטי
הילה דוידוב

של  חלקם  ולניהול  להפעלה  האחראי  הגוף  הינו   Olympic Solidarity   - ה 
הוועדים האולימפיים הבינלאומיים מזכויות השידור מהמשחקים האולימפיים. 
ה - Olympic Solidarity מחלק ומפיץ קרנות אלה באמצעות תכניות מגוונות 
בהתאם לצרכים וסדרי העדיפויות של הוועדים האולימפיים הלאומיים והיבשות 

שלהם.
 Olympic Solidarity  - ה  של  “המטרה  האולימפית:  האמנה  של   5 תקנה 
ידי הוועד האולימפי  היא לארגן את הסיוע לוועדים האולימפיים המוכרים על 
ניתן  זה  סיוע  זה.  לסיוע  ביותר  גדול  צורך  להם  שיש  אלה  בייחוד  הבינלאומי, 
הבינלאומי  האולימפי  הוועד  ידי  על  במשותף  המעובדות  תכניות  באמצעות 
 ,)IFS( הבינלאומיים  האיגודים  של  טכני  סיוע  עם  יחד  האולימפיים,  והוועדים 

במידת צורך”.
התנועה האולימפית - על פי תקנה 5 בחוק המטרות של התוכניות שאומצו על 

ידי ה - Olympic Solidarity הן לתרום: 
לקדם את עקרונות היסוד של האולימפיזם  

והנבחרות  הספורטאים  בהכנת  הבינלאומיים  האולימפיים  לוועדים  לסייע   
להשתתפות במשחקים האולימפיים;

לפתח את הידע הטכני בספורט של הספורטאים והמאמנים;  
פעולה  בשיתוף  והמאמנים  הספורטאים  של  הטכנית  הרמה  את  לשפר   
 ,)IFS( הבינלאומיים  והאיגודים  הבינלאומיים  האולימפיים  הוועדים  עם 

באמצעות מלגות;
להכשיר מנהלי ספורט;  

במיוחד באמצעות  דומות,  בעלי מטרות  וגופים  לשתף פעולה עם ארגונים   
חינוך אולימפי והפצת הספורט;

וחסכוניים  פונקציונליים  בסיסיים,  ספורט  מתקני  שנדרש,  היכן  ליצור,   
בשיתוף פעולה עם גופים לאומיים או בינלאומיים;

לתמוך בארגון תחרויות ברמה לאומית, אזורית ויבשתית תחת סמכותו או   
לוועדים האולימפיים  הוועד האולימפי הלאומי על מנת לסייע  בחסות של 
במשחקים  שלהם  המשלחות  של  והשתתפות  הכנה  בארגון,  הלאומיים 

אזוריים ויבשתיים;
הוועדים  בין  משתתפים  רב  או  בילטרלי  פעולה  לשיתוף  תכניות  לעודד   

האולימפיים;
לקדם ממשלות וארגונים בינלאומיים להכללת הספורט בתוכניות הפיתוח   

ובמתן סיוע.

.Olympic Solidarity - תכניות אלה מנוהלות על ידי הוועדה של ה
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בתכניות 2017-2020
לוועדים  מציעה    Olympic Solidarity  - ה  האולימפית,  לאמנה  בהתאם 
ומנהלי  טכני  כספי,  מימון  בהשגת  לסיוע  יעיל  וייעוץ  שירות  האולימפיים 

באמצעות:
תכניות עולמיות, אשר מכסות ומחזקות את כל תחומי פיתוח הספורט;  

להשתתף  האולימפיים  לוועדים  מסייע  אשר  אולימפיים,  משחקים  סבסוד   
במהלך  לפני,  כספי  מסיוע  ליהנות  להם  ומאפשר  האולימפיים  במשחקים 

ואחרי המשחקים.
כל  של  הספציפיים  מהצרכים  חלק  על  לענות  שנועדו  אירופאיות,  תכניות   

יבשת;

התוכניות העולמיות מכסות את התחומים העיקריים בפיתוח הספורט:
ספורטאים  

 PyeongChang 2018,( ונוער  בוגרים  אולימפיים  לספורטאים  מלגות   -  
)Tokyo 2020, YOG

תמיכה בקבוצת ספורט.  -  
תמיכה יבשתית.  -  

שינוי קריירת ספורטאים )חדש(  -  
תמיכה בספורטאים פליטים )חדש(  -  

מאמנים  
השתלמויות מקצועיות - הבאת מומחה מחו”ל  -  

מלגות למאמנים  -  
פיתוח מערכת הספורט ברמה הלאומית  -  

ניהול ספורט ושיתוף מידע  
פיתוח מנהלי לוועדים הלאומיים  -  

קורסים בניהול ספורט  ברמה הלאומית  -  
קורסים בניהול ספורט ברמה בינלאומית  -  
שיתוף ידע וניסיון בין הוועדים הלאומיים  -  

קידום הערכים האולימפיים  
רפואת ספורט וספורט נקי  -  

ספורט וקיימות  -  
הכללה )מגוון( ושוויון מגדרי  -  

ספורט לפיתוח חברתי  -  
חינוך, תרבות ומורשת אולימפיים  -  

פרויקטים מיוחדים: פורומים וסדנאות  

תהליך בקשה לתמיכה מטעם האולימפיק סולידריטי:

את  הלאומיים  האולימפיים  הוועדים  מכל  מקבלת  האולימפית  שהקרן  לאחר 
בקשותיהם ולאחר בדיקתם המקצועית אנו מקבלים תשובה באשר לפרויקטים, 

שאושרו ומה גודל הסיוע לכל אחד מהם.

hilla@nocil.co.il :את הבקשות יש להפנות להילה דוידוב, למייל

אישור
תשלום
מקדמה

אישור
תשלום
השלמה

הגשת
בקשה

בדיקת
הבקשה

קיום
הפעילות

הגשת דוח
מקצועי וכספי

ניתוח
הדוחות

בקרה חיצונית 
דוח כספי



היחידה לספורט הישגי

17 16

תמיכות מטעם אולימפיק סולידריטי 2016
תמיכות מטעם האולימפיק סולידריטי במהלך שנת 2016 :

14 מלגות לספורטאים האולימפיים לקראת ריו 2016.  .1
תמיכה בנבחרת הרוגבי.  .2

סמינרים מקצועיים למאמנים:  .3
כדורעף חופים - Mr. Stein Metzger 17-21/5/16 תכני הסמינר התמקדו   
באימון  העתידיים  החופים  כדורעף  מאמני  של  המקצועי  הידע  בהעשרת 

היסודות הטכניים הבסיסיים, וברבדים הפיזיים והמנטליים באימון צעירים.
פרויקט אולימפיזם: חינוך לערכים אולימפיים ב–53 בתי ספר ו-32 פרויקטים   .4
של פרחי ספורט )סה"כ 5989 תלמידים(, 4 מכללות )וינגייט, אוהלו, גבעת 
חיילים.   600 סטודנטים(,   990 סה"כ   – אונו  האקדמית  והקריה  וושינגטון 
בסיכום כללי 7579 אנשים שנחשפו לתכנית בישראל. בנוסף, תמיכה בסמינר 

מאמאנט בחודש אוקטובר.
מלגת לימודים למאמנים: יורי יוגב קשתות.  .5

. MEMOS :קורס מנהלים בכירים  .6
שליחת נציגים לאקדמיה האולימפית.  .7

תמיכה ייחודית לפליטים.  .8
תמיכה בהשתתפות משלחת ישראל למשחקים האולימפיים בריו.  .9
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סיכום השתלמויות לשנת 2016
יניב אשכנזי

מקצועיים  פורומים  מאמנים,  השתלמויות  מקיימת  הישגי  לספורט  היחידה 
וסדנאות מקצועיות למאמני נבחרות וליגת על במשחקי כדור ובענפים אישיים. 
כמו כן, היחידה לספורט הישגי מסייעת לאיגודים להוציא לפועל השתלמויות 
של  התיאורטי  הידע  שיפור  הינה  והפורומים  ההשתלמויות  מטרת  ענפיות. 
אנשי  בין  מקצועיים  דיונים  טיפוח  וטקטיים,  טכניים  היבטים  לימוד  המאמן, 
המקצוע המובילים בתחום. היחידה לספורט הישגי מקיימת בנוסף גם סדנאות 

מנטליות למאמנים בשיתוף פרויקט Top Team ופרויקט 2020.

פירוט ההשתלמויות שבוצעו בשנת 2016
ענף ספורט

נבחרות  מאמני  סדנאות 
וענפי  אישיים  )ענפים 

כדור(

סמינר מומחיות בספורט

ספורטאי סגל 2020

מועד
מרץ + יוני 2016

דצמבר 2016

מאי 2016

שם המרצה העיקרי
הילה הראל

רענן דגן
ארנון צפריר

פרופ’ אנדרס אריקסון

פרופ’ ג’וזף בייקר

פרופ’ רוני לידור

דר’ סיגל בן זקן

חב’ שמיים

מדינה
ישראל

ארה”ב

קנדה

ישראל

ישראל

ישראל

נושא עיקרי
הסביבה  על  המאמן  השפעת 

הקרובה שלו
על  המערכת  השפעת המאמן 

היוועצות עמיתים
 Deliberate training with

 purposeful and Deliberate

Practice

 Identifying and developing

sporting talent

לטיפוח  הסביבה  תרומת 
ראשוני של ספורטאים

ביצועים  של  הגנטי  הבסיס 
אתלטים

“תחקיר אירוע – מודל “שמיים” 
בספורט”
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חסויות וגיוס כספים בדרך לטוקיו 2020
ברוריה ביגמן

המובילות,  המצוינות,  ההישגיות,  את  בתוכו  מגלם  האולימפי  הספורט 
הישראליות וגאוות היחידה. בספורט כמו בעסקים נמדדים בתוצאות, שואפים 
וירידות.  עליות  של  חוויות  עוברת  כולה  והדרך  במשברים  נתקלים  להישגים, 
השאיפה של כולנו היא להצליח. החיבור בין עסקים וספורט נראה בעיני טבעי 

לגמרי.
הוועד האולימפי בישראל פועל בשתי זרועות עיקריות לגיוס חסויות ותרומות.

זרוע אחת פועלת לגיוס חסויות לוועד האולימפי בישראל ולמשלחות ישראל. 
הוועד האולימפי הבינלאומי:  הפעילות מתבצעת ע"פ העקרונות המנחים של 
האולימפי  של  הוועד  חסות  וגורם  במידה  כי  יצוין  בקטגוריה.  אחד  ספונסר 
האולימפי  הוועד  באפשרות  אין  בישראל,  לפעילות  מתחבר  אינו  הבינלאומי 

להתקשר עם גורם מתחרה שלו בקטגוריה.
במחזור ריו היו לוועד האולימפי בישראל 11 חסויות ובנוסף 3 שיתופי פעולה 

מסחריים.
נותני החסות במחזור ריו: קבוצת דלק, קבוצת אלדד פרי נדל"ן, הלמן אלדובי בית 
 , ROCHE השקעות, הרבלייף, סמסונג, הראל ביטוח ופיננסיים, חברת התרופות

.ONE איסתא ספורט, דיאדורה, קסטרו ואתר
עם  ל-2020.  הסכמים  על  חתומות  כבר  וקסטרו  דיאדורה  הראל,  הרבלייף, 

החברות האחרות אנחנו מצויים בתהליכי מו"מ לחידוש הסכמים והרחבתם.
האולימפי  הוועד  של  החסויות  וגיוס  השיווק  למערך  דופן  יוצא  בהישג  מדובר 
לוועד  חסות  העניקה  ביטוח  שחברת  הראשונה  הפעם  זוהי  כי  נציין  בישראל. 

האולימפי בישראל.
הזרוע השנייה פועלת לגיוס חסויות אישיות לספורטאים. מחזור ריו היה מחזור 
פורה במיוחד: ל- 47 ספורטאים היו חסויות אישיות בהן היו מעורבות 34 חברות 
עסקיות ואנשי עסקים. יצוין כי לא כל אלה שהיו להם חסויות אישיות הצליחו 

לממש את החלום-להיות חברי משלחת ישראל לריו.
ובעיקר  השנים,  במהלך  בישראל  האולימפי  הוועד  את  חשפו  החסות  נותני 
בשנה האולימפית, בקמפיינים שלהם בהיקף כספי נרחב שהעצים את הנראות 
של כולנו: הלמן אלדובי, קבוצת דלק, אלדד פרי. מדובר בהשקעה של מיליוני 

שקלים.
שלוש החברות שהיו להן שיתופי פעולה עם הוועד האולימפי בישראל השקיעו 

בקמפיינים פרסומיים:
עמינח, במיתוג רשת החנויות שלה ובנוסף, מודעות בעיתונים, באנרים באתרי 

האינטרנט ושקופיות חסות בטלוויזיה.
שקופיות  מודעות,  רדיו,  בקמפיין  השונים,  המוצרים  אריזות  במיתוג  אלטמן, 
של  יזומות  כתבות  החברתיות,  ברשתות  שהשתלבו  סרטים  בטלוויזיה,  חסות 
שבוצע  בריו  האולימפיים  למשחקים  הגרלה  וקמפיין  בתשלום,  צבור  יחסי 

ברשתות הפארם. 
בי-קיור, מודעות בעתונים, שקופיות חסות בטלוויזיה, פרסום באתרים וסרטים 

ברשת.
גם בשיתופי פעולה מסחריים קצרי מועד של חברות עסקיות  היינו מעורבים 

וספורטאים חברי משלחת ישראל לריו.
תלמה – יצרנו שיתוף פעולה משולב לוועד האולימפי בישראל ו-3 ספורטאים: 
נטע ריבקין, יעקב טומרקין וגולן פולק שהופיעו על המארזים, קורנפלקס של 
ובמהלך המשחקים  אלופים. מדובר בקמפיין שנמשך כשלושה חודשים סמוך 

האולימפיים. 
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ריבקין,  נטע  ספורטאיות:  בשלוש  בחר   – בינלאומי(  )ספונסר  פרוקטר&גמבל 
חנה קנייזבה מיננקו ואילנה קרטיש להוביל בקיץ האחרון קמפיין פרסומי של 

LIKE A GIRL - מותג ההיגיינה ALWAYS שזכה לשבחים גדולים.

המטרות שלנו בדרך לטוקיו 2020
שימור נותני חסות קיימים וחידוש הסכמים למחזור אולימפי נוסף.

הגדלת נפח החסות של הגורמים הקיימים  במידה ויחדשו בכ - 25-30%.
מכירת חסויות חדשות.

שאינן  חדשות,  קטגוריות  במספר  חסויות  להשגת  לפעול  מאמץ  נעשה 
האולימפי  הוועד  של  הבינלאומיים  הספונסרים  עם  עניינים  בניגוד  עומדות 

הבינלאומי.
קטגוריה   - מבנק  משמעותית  חסות  ולגייס  זכוכית  תקרת  לשבור  שאיפתנו 

שאנחנו לא מצליחים לפצח.
נעשה מאמץ להרחיב את הנישה של שיתופי הפעולה, ולמצוא חברות שיהיו 

מוכנות להירתם לפעילות אתנו.
אותם  שליוו  החברות  מול  אל  לספורטאים  הסכמים  לחידוש  נפעל  במקביל, 
לריו. במידה ולא יתחדשו, נסייע במציאת גורמים עסקיים חדשים, ונפעל כמובן 

להרחבת מעגל הספורטאים שייהנו מחסויות אישיות. 
של  החסות  לנותני  גדולה  והערכה  תודה  להביע  מבקשים  אנו  זו,  בהזדמנות 

הוועד האולימפי בישראל, ולאלה המעניקים חסויות אישיות לספורטאים.
ויו"ר ועדת הספורט,  תודה ליעל ארד חברת הנהלת הוועד האולימפי בישראל 

ולהילה דוידוב מהוועד האולימפי המסייעות בפעילות חשובה זו.

במייל:  או   052-5556622 טלפוני:  קשר  אתי  ליצור  ניתן  נוספים  לפרטים 
brurria@bbigman.co.il
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אולימפיזם – סיכום פעילות 2016 
ולקראת 2017 – מחנכים לערכים אולימפיים

הילה דוידוב

על  לכת  מרחיקת  השפעה  לכך  ויש  תקדים  חסרת  במהירות  משתנה  העולם 
רווחתם של הצעירים. הוועד האולימפי מגיב לשינוי זה דרך האג'נדה האולימפית 

2020, בתכנית האסטרטגית העתידית של התנועה האולימפית.
הנוער  את  עצמי, מלמד  ביטחון  חברתית, מפתח  רשת  בפיתוח  עוזר  הספורט 
למידה  ככלי  הוכח  הספורט  לו.  ומחוצה  במגרש  עצמם  ואת  האחר  את  לכבד 
עוצמתי לחינוך - המספק שפה אוניברסלית להעברת מסרים מרכזיים בנושאים 
של  מחדש  ובנייה  המינים  בין  איזון  חברתית,  הכלה  בריא,  חיים  אורח  כמו: 
קהילות מקומיות. לספורט יש את הכוח לעשות שינוי חיובי בין קהילות בעולם.

כשגרירי הספורט אנחנו לא יכולים להסתפק רק במספר גדל והולך של אנשים 
צעירים הצופים במשחקים האולימפיים. 

מהערכים  ליהנות  יכולים  גופנית  פעילות  או  ספורט,  שעושים  ילדים  "רק 
החינוכיים והבריאותיים של הספורט. אנחנו רוצים לתת השראה לילדים אלה 
על ידי מתן גישה טובה יותר לספורט. אנחנו רוצים להעסיק אותם בכל מקום 
שהם נמצאים. אנחנו רוצים שהתכנית לחינוך לערכים אולימפיים תהיה כלולה 
הוועד  נשיא  באך,  תומאס  העולם".  ברחבי  ספרית  הבית  הלימודים  בתכנית 

האולימפי הבינלאומי
"הספורט הוא מקור לשיפור פנימי עבור כל אחד" פייר דה קוברטן

של  בחיבור  משתמשת  אולימפיים  לערכים  חינוך  התכנית  התכנית:  רציונל 
לחוות  המשתתפים  את  ומעודדת  האולימפיזם  של  הליבה  ועקרונות  ספורט 

למידה מבוססת ערכים לשם לקיחת אחריות לאזרחות טובה.
של  ההבנה  דרך  גופנית  ופעילות  הספורט  יתרונות  את  מחברת  התכנית 
קשרים  ויצירת  מהמאמץ  הנאה  הפרט,  בריאות  על  והשפעתו  האולימפיזם 

חברתיים.
לימוד  לתכנית  היסוד  להיות  ותרבות ממשיך  חינוך  עם  הספורט  מושגי  חיבור 
על  מבוססת  התכנית  הישראלי.  האולימפי  הוועד  של  אולימפיים  לערכים 
פיתוח  באמצעות  מתקיימת  שהלמידה  המדגישה  האולימפית,  הפילוסופיה 

האיזון בין הגוף למוח. 

חינוך לערכים אולימפיים 
ולפיתוח  לרווחה  לבריאות,  משמעותיים  יתרונות  ולספורט  גופנית  לפעילות 
הנוער. ספורט יכול להיות כלי נפלא להשגת שלום, חינוך הוליסטי והתפתחות 
של  הייחודי  בפוטנציאל  מכירה  אולימפיים  לערכים  לחינוך  התכנית  חברתית. 
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ויכולת לחוות  ונועדה לתת השראה לצעירים  הספורט ככלי חינוכי ותקשורתי 
כפי שהוסבר  וידידות.  כבוד  מצוינות,  כגון  הומניסטיים  ערכים  דרך  את החיים 
רק  לא  הוא  "ספורט  באך:  תומאס  הבינלאומי,  האולימפי  הוועד  נשיא  ידי  על 
פעילות גופנית; הוא מקדם בריאות ועוזר למנוע, או אפילו לרפא את מחלות 
הציוויליזציה המודרנית. בנוסף זהו כלי חינוכי המעודד התפתחות קוגניטיבית, 

מלמד התנהגות חברתית ומסייע לשלב בין קהילות". 
לא  קוברטן,  דה  פייר  הברון  המודרניים,  האולימפיים  המשחקים  מייסד 
את  לבחון  לספורטאים  כהזדמנות  רק  האולימפי  הספורט  את  ראה 
בספורט  שישתמש  אדם  כל  "עבור  גם  אלא  בתחרות,  שלהם  היכולות 
האולימפי  הוועד  של  ההובלה  תחת  פנימי".  לשיפור  אפשרי  כמקור 
היום,  של  המציאות  הוא  ה-19  במאה  קוברטן  של  החזון  הבינלאומי, 
האולימפית.  התנועה  של  ערכים  מבוססות  למידה  תכניות   באמצעות 

קיימת  פלטפורמה  ליצור  ומטרתה  המלאכותיים,  מהגבולות  חורגת  התכנית 
לטיפול בבעיות חברתיות כגון:

  עליית תופעת "היושבנות" )חוסר פעילות גופנית ויותר זמן מסך למול המחשב(  
 עליה באורבניזציה וחוסר שטחים ירוקים למשחק  אי שוויון מתמשך  העדר 

הכלה ולכידות חברתית  המשך הסכסוך וחוסר יציבות בעולם כולו.

יעדי התכנית
מטרת העל של התכנית היא לבנות עולם טוב יותר באמצעות הספורט על ידי 
שימוש באמצעי ספורט פדגוגיים בתכנית הלימודים המבוססת על ערכים. אבני 
היסוד של התכנית מבוססות על הפילוסופיה של האולימפיזם הדוגלת בלמידה 

הוליסטית של הגוף והנפש".
התכנית משתמשת בתרבות האולימפית וערכי הספורט החיוביים כבסיס ללימוד 

כישורי חיים, ערכים ואורח חיים המשלב ספורט להשגת סגנון חיים בריא. 

ערכי הליבה האולימפיים

נושאים חינוכיים

איזון בין הגוף,
הרצון והנפש

הנאה מהמאמץמשחק הוגןתרגול כבודשאיפה למצוינות

מצוינותכבודידידות
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התכנית מעשירה את התכנים האקדמאיים ומשפרת יכולות אקדמאיות ואחריות 
והתרבות  החינוך  מערכת  פעילות.  על  המבוססת  גישה  באמצעות  אזרחית 
לפלטפורמה  התכנית  של  בתרומתה  בנוסף,  מהתוכנית.  נפרד  בלתי  חלק  הם 
הגלובלית ליעדי הפיתוח של האו"ם )SDGs(, הספורט נכלל באג'נדה החדשה 

לפיתוח 2030.
ארגון )אונסק"ו( פרסם לאחרונה עבור קובעי המדיניות )ינואר 2015( הנחיות 
הלימודים.  בתכניות  והכללתם  הגופני  החינוך  מדיניות  את  מחדש  שיעצבו 
להעשרת  חינוכי  ככלי  משמשת   OVEP אולימפיים  לערכים  מחנכים  התכנית 

חומר הלימוד הקיים.

מהם היתרונות של התכנית מחנכים לערכים אולימפיים?
כאשר התכנית מיושמת היא מציעה שיפור הוליסטי ומעשי רב, לא רק עבור 

הפרט, אלא גם עבור משפחות וקהילות. 
ניתן לראות השפעה בשש קטגוריות רחבות:

מודלים  מכשול/אתגר,  נוספים,  ערכים  אופי,  אישית,  התפתחות   - אישי   
לחיקוי

גופני - עידוד פעילות, לימוד אקטיבי, שיפור מיומנויות כושר גופני  
מבודד  חברותיות,  לקהילה,  חיבור  אזרחות,  התנהגותי,  שינוי   - התנהגותי   

מלחצים חברתיים
רגשי - פעילות מהנה, כיף, ירידת מתח/דיכאון  

חברתי - בניית מיומנויות חברתיות, חוסן, גישור, כבוד, שלום, הבנה, קבלת   
השונה

תפקוד  אקדמיים,  ביצועים  שיפור  למידה.  חווית  ומעשיר  מאתגר   - חינוכי   
המוח, היכולת הכוללת של הלמידה.

כיצד אנו יכולים להביא את היתרונות הללו לחיים שלנו ושל אחרים?
את  מנצלת  התכנית  אולימפיים.  לערכים  חינוך  התכנית  נכנסת  הזו  בנקודה 
האוניברסליות והכוח של המשחקים האולימפיים ככלי לפיתוח חברתי ללימוד 
הנאה מהספורט.  עם  חיים  ולקדם  האנושיים  הערכים  את  לכבד  חיים,  כישורי 
באופנים  עצמם  את  ולבטא  ליצור  לדמיין,  המשתתפים  את  מעודדת  התכנית 
שונים של פעילות תוך שימוש במשחק, סיפור, אומנות ומדיה שונה. כדי להקל 

בייג'ינג   ,2004 אתונה   ,2000 )סידני  אולימפי  אתלט  אברבוך,  אלכס 
)2008

יעקב טומרקין, שחיין אולימפי )לונדון 2012, ריו 2016(
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על הלמידה של הערכים האולימפיים, הוועד האולימפי הבינלאומי, הרחיב את 
שלושת ערכי הליבה האולימפיים לחמישה נושאים חינוכיים אולימפיים.

5 הנושאים החינוכיים האולימפיים:
הנאה מהמאמץ: הצעירים מפתחים ומתרגלים מיומנויות התנהגות, פעילות,   
אקטיבית,  בפעילות  עצמם  את  מאתגרים  כשהם  רוחניות/אינטלקטואליה 

תנועתית ומשחקי ספורט.
ברחבי  כיום  מוחל  הוא  אבל  בספורט  מושג  הוא  הוגן  הוגן: משחק  משחק   
העולם בדרכים שונות. ְלִמיָדה לשחק בספורט בהגינות יכולה להוביל לפיתוח 

וחיזוק התנהגות הגונה בקהילה ובחייו של האדם.
כבוד: כשאנשים צעירים מתגוררים בעולם רב תרבותי לומדים לקבל ולכבד   
מקדמים  הם  לשלום,  הפנים  עם  אישית  התנהגות  ומתרגלים  השונה  את 

שלום והבנה בינלאומית.
שאיפה למצוינות: התמקדות במצוינת יכולה לעודד את הצעירים לעשות   
דבר  בכל  יכולים  שהם  טוב  הכי  להיות  ולשאוף  ובריאות  חיוביות  בחירות 

שיעשו.

איזון בין הגוף, הרצון והנפש: הלמידה מתרחשת בגוף כולו, לא רק במוח   
מוסרית  למידה  תורמת להתפתחות שניהם,  תנועה  דרך  ולמידה אקטיבית 
ואינטלקטואלית. מושג זה היה אבן יסוד בעניין של פייר דה קוברטן להחיות 

את המשחקים האולימפיים.

יחד נביא את הספורט לחיים!!!
האולימפיזם מטרתו להנחות צעירים למצוא מכנה משותף ומחויבות לפעילות, 
וידידות. התכנית  מצוינות, כבוד  אשר מאמצת את ערכי הליבה האולימפיים: 
אינה מיועדת לאותו אחוז המגיע לפודיום, כי אם, עבור 99% מהאוכלוסייה מתוך 
גופנית. התפקיד של המורים, המאמנים והמדריכים,  מטרה שיעסקו בפעילות 
ללמד את הדור הצעיר דרך ספורט ובאמצעות פעילות את הערכים האולימפיים.

הוועד האולימפי הבינלאומי מתמקד בקידום השתתפות אוניברסלית בספורט 
ובפעילות גופנית, כמו גם בפיתוח כלים חינוכיים מתאימים כדי למשוך ולהעצים 
שלימוד  כך  המהותי,  השינוי  את  מדגישה  החדשה,  התכנית  הצעירים.  את 

מונטריאול גל נבו, שחיין אולימפי )בייג'ינג 2008, לונדון 2012, ריו 2016(  ,1972 )מינכן  אולימפית  אתלטית  שחמורוב,  רוט  אסתר 
1976( עם ורד בוסקילה, שייטת אולימפית )בייג'ינג 2008, לונדון 2012(
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מפגש עם 
ספורטאי
אולימפי

הפקת 
טקס 

אולימפי
עיצוב הכפר
האולימפי

הדגל
האולימפי

כתיבת 
שבועה 

אולימפית
התנסות
בענפי 
ספורט

עיצוב 
פוסטר 
אולימפי

הקמת 
תערוכה 
אולימפית

כישורי חיים

הוראה/
פדגוגי

ידע

התנהגויותמושגים

גישות

כישורים

הנאה 
ממאמץ

איזון

שאיפה 
למצוינות

כבוד לאחר

משחק הוגן

כבוד

מצוינות

ידידות

אמנות

ספרות

לימודים
חברתיים

מדעים

דרמה

סביבה מתמטיקה
וקיימות

התנסות 
התלמידים

אולימפיזם

לימוד ערכים 
אולימפיים

פעילויות התכנית מחנכים 
לערכים אולימפיים

נושאים אולימפיים 
חינוכיים

אפשרויות הטמעת אולימפיזם 
וערכים אולימפיים בתכנית הלימודים

האולימפיזם והערכים האולימפיים יתבצע באמצעות פעילות ויחזק את המחויבות 
הבלתי מתפשרת של התנועה האולימפית לחינוך באמצעות ספורט. 

חינוך לערכים אולימפיים
הטמעת התכנית

חשיפת הפרויקט 2016
ספורט"  "פרחי  ומסגרות  ביה"ס  כ-85  כלל  האולימפיזם  פרויקט   2016 בשנת 
סטודנטים  כ-1500  נחשפו  בנוסף  תלמידים.  מ-5000  מעלה  של  חשיפה  עם 
כמו  החינוך.  במערכת  השתלבותם  סיום  עם  בשטח  שגרירים  שיהוו  להוראה, 
החשיפה  והרחבת  חדשים  למגזרים  האולימפיזם  חשיפת  על  דגש  הושם  כן, 

במגזרים ופלחי האוכלוסייה השונים, לדוגמה:
בתי ספר )יסודי-תיכון(

1 בי"ס דרוזי - חדשני דלית אל כרמל  
3 בי"ס דו-לשוניים משולבים ערבים ויהודים – עמותת "יד ביד" )גליל, גשר   

על הוואדי, וירושלים(
3 בי"ס ערביים מטייבה - אחווה, אל מאג'ד, עתיד  

1 בי"ס חינוך מיוחד - בית אקשטיין גבעתיים )שנתיים בפרויקט(  
1 בי"ס ממלכתי-דתי - אוהל מאיר עפולה  
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פנימיות
האקדמיה למצוינות בספורט - מכון וינגייט  

פנימיית נווה עמיאל   

השכלה גבוהה
מכללת וינגייט  
מכללת אוהלו  

מכללת גבעת וושינגטון  
הקריה האקדמית אונו   

ימי עיון והרצאות מוזמנות
השנה הושקו שני פורמטים חדשים המאפשרים חשיפת האולימפיזם לגופים 
ימי עיון  ואוכלוסיות שהמבנה של 5 מפגשים אינו מתאים לאופי התנהלותם. 
מרוכזים בנושא האולימפיזם, המרכזים ונוגעים בערכים האולימפיים כמגדלור 
הספורט  אושיות  עם  מפגש  וכוללים  יותר,  טובים  וחברתיים  אישיים  לחיים 

הישראלי:
גופני  ג' בחינוך  "אולימפיזם" לסטודנטים שנה  בנושא  - הרצאה   14.12.15  

מהמכללה האקדמית בוינגייט
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1.3.16 - יום עיון בנושא "אולימפיזם" באקדמית וינגייט למצוינות בספורט  
28.3.16 - הרצאה בנושא "אולימפיזם" בקריה האקדמית אונו  

7.4.16 - עצרת מערך הכושר הקרבי בנושא "אולימפיזם"  
1.5.16 - יום עיון בנושא "אולימפיזם" במכללת אוהלו  

2.6.16 - מושב בנושא "חינוך אולימפי" במסגרת קונגרס וינגייט הבינלאומי  
גבעת  במכללת  אולימפיים"  לערכים  "מחנכים  בנושא  הרצאה   -  19.6.16  

וושינגטון
במכללה  אולימפיים  ללימודים  המרכז  של  אולימפי  עיון  יום   -  23.6.16  

האקדמית בוינגייט

סדנאות בנושא “תכנון וארגון היום האולימפי”
במסגרת תכנית ההכשרה להוראת החינוך בגופנית במכללה האקדמית בוינגייט, 
התקיימה סדנה מיוחדת לסטודנטים שנה ב' בשלושה מועדים שונים )3.5.15, 
24.5.16, 26.5.16( במטרה להקנות רעיונות וכלים יישומיים לתכנון וארגון היום 

האולימפי בבתי הספר.
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5989 תלמידים

990 סטודנטים

600 חיילים

סה"כ 7579

נחשפו לתכנית

סיכום במספרים

53 בתי ספר
32 פרויקט פרחי ספורט
45 ערים בישראל
4 מכללות
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תוכנית "אתנה טופ-טים"
סיכום 2016 וקמפיין ריו

סהר אלוני

אשר  הישג  ספורטאיות  וטיפוח  קידום  מטרתה  אשר  טים  טופ  אתנה  תוכנית 
 2016 שנת  במהלך  המשיכה  בישראל,  הנשים  ספורט  של  הדגל  נושאות  יהוו 
לתמוך ולשדרג ספורטאיות ומאמני ספורטאיות בתוכניות מקצועיות, העשרה 
מקצועית ומעטפת רפואית. בשנת 2016 התמקדה התוכנית בעיקר בספורטאיות 
והמשיכו  בריו  האולימפיים  למשחקים  הקריטריון  את  קבעו  לא  אשר  צעירות 

בהתפתחותן המקצועית לקראת קמפיין טוקיו 2020 ואף 2024.
בשנת 2016 נכללו בתוכנית אתנה טופ טים כ- 150 ספורטאיות מ 23 ענפים שונים.

מתוך 140 ספורטאים בסגלים האולימפיים האובייקטיבים בסוף שנת 2016, 
58 הן ספורטאיות אשר מהוות 41.4% מסה"כ הספורטאים בסגלים האולימפיים.

במהלך שנת 2016 נכנסו לסגלים האולימפיים 26 ספורטאיות ויצאו 13. 
עוד  )וחלקן  קיבלו  האולימפיים  בסגלים  היום  הנכללות  מהספורטאיות   40

מקבלות( סיוע מתוכנית "אתנה טופ טים".
בנוסף לסיוע לספורטאיות בתוכניות המקצועיות, בשנת 2016 הורחבה המעטפת 
הרפואית והונגשה למספר רב יותר של ספורטאיות. מאמנים וספורטאיות למדו 
לנצל טוב יותר את האפשרויות העומדות לרשותם, הן להתמקצעות )בדיקות 

ומבדקים פיזיולוגיים( והן ככלי לחיזוק, התאוששות ומניעת פציעות. כמו כן, 
5 מאמנות סגלים שונים באיגודים המשיכו לקבל סיוע במסגרת התוכנית.

במסגרת הפעילות הרוחבית המשיכה תוכנית הפועלת בארבעה היבטים, פעילות 
העשרה רב ענפית, פעילות העשרה לספורטאיות בכירות בוגרות בשיתוף עם 
פרויקט  עם  בשיתוף  למאמנים  מקצועיות  סדנאות  אתנה,  שגרירות  פרויקט 
בענפים המאפשרת העשרה  ייחודיות  ופעילויות העשרה מקצועיות  הצעירים 

גם לספורטאיות צעירות יותר שאינן נכללות בסגל טופ טים.
במסגרת הפעילות הרב ענפית התקיימו 3 פעילויות מרכזיות אשר בכל אחת 

מהן השתתפו כ 80 עד 110 ספורטאיות ומאמנים:
סדנאות לספורטאיות בשיתוף המרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית התקיימו   

במכון וינגייט בחופשת פסח.
יום חוויתי לכלל ספורטאיות הפרויקט ולמאמנות התקיים בחוף הים בפולג   

בחופשת סוכות.
בשפיים  הכנסים  במרכז  התקיים  ומאמנים  לספורטאיות  מקצועי  כנס   

בחופשת חנוכה.
הכוונה הינה לקיים אירועים דומים במועדים אלו בשנים הבאות ולייצר מסורת.

בהתייחס לקמפיין ריו, הוגדרו במסגרת תוכנית אתנה טופ טים מספר מטרות 
אשר נבחנו בסוף שנה זו-

זכיית ספורטאית ישראלית במדליה במשחקים האולימפיים בריו:  
ירדן ג'רבי מדלית ארד בג'ודו  

גידול מספר הגמרים במשחקים האולימפיים:  
במשחקים האולימפיים בייג'ין 2008 השיגה המשלחת הישראלית 6 גמרים   

מהם 4 הושגו ע"י ספורטאיות.
במשחקים האולימפיים בלונדון 2012 השיגה המשלחת הישראלית 8 גמרים   

מהם 4 הושגו ע"י ספורטאיות.
במשחקים האולימפיים בריו 2016 השיגה המשלחת הישראלית 7 גמרים   

מהם 5 הושגו בידי ספורטאיות.
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עלייה של 10% במדליות וגמרים לנשים בתחרויות המטרה בקמפיין ריו   
2016

 

משמעותית  ירידה  אך  המדליות  במספר  משמעותית  עלייה  לראות  ניתן 
במספר הגמרים.

הגדלת מספר הספורטאיות בסגלים האולימפיים  
בסוף   48 מ  גדל  האובייקטיביים  האולימפיים  בסגלים  הספורטאיות  מספר   
בסגל  הספורטאיות  אחוז   .2016 שנת  בסוף  ספורטאיות   58 ל   2015 שנת 
ביחס למספר הספורטאים ירד במעט מ 43.3% בסוף שנת 2015 ל 41.4% 

בסוף שנת 2016

לקראת שנת 2017 וקמפיין טוקיו 2020
תוכנית אתנה טופ טים מתעתדת לעבור מספר שינויים כבר בשנת 2017, כאשר 
שנתיים  רב  לפרויקטים  מקצועית  בתוכנית  לסיוע  מעבר  הנו  שבהם  המרכזי 
ספורטאיות  פחות  לספורטאיות.  פרטני  באופן  ולא   )2017-2020( באיגודים 
יקבלו סיוע בתוכניות המקצועיות אך הסיוע שיינתן בפרויקטים יהיה משמעותי 
הספורטאיות  שאר  עבור  משמעותי.  שינוי  לעשות  שניתן  היכן  ויינתן  יותר 
הנכללות בתוכנית יפתחו אפשרויות לסיוע מקצועי מקיף בתאום מול האיגודים 
והתוכנית  יותר  אף  נגישה  רפואית  מעטפת  תתאפשר  כן  כמו  והמאמנים. 
הרוחבית תעסוק גם בתכנים מקצועיים ייחודיים לספורטאיות ולענפים. ימשיך 
כאשר  האיגודים  במסגרות  באימון  התקדמותן  להשתלבותן  למאמנות  סיוע 
הכוונה אף להרחיב את הפרויקט במהלך קמפיין טוקיו וזאת תוך שת"פ פעולה 

עם האיגודים.
מטרות חדשות של התוכנית לקמפיין טוקיו יכתבו ויהיו מבוססות הן על המטרות 

הקיימות והן על השינויים שנעשים בתוכנית כבר משנת 2017. 
תוכנית אתנה טופ טים של הוועד האולימפי הפכה להיות חלק אינטגרלי מסל 
ייעלו  השנים  במהלך  שנעשו  השינויים  הישגי.  לספורט  ביחידה  הקיים  הכלים 
את דרכי הפעולה, והאיגודים, המאמנים והספורטאיות למדים כיצד לנצל את 
המשאבים הקיימים בתוכנית ולמקסם את האפשרויות העומדות לרשותם. את 
השלכות התוכנית אנו מצפים להמשיך ולראות בהישגיהן של הספורטאיות הן 

הצעירות והן הבוגרות, במהלך השנים הבאות.

גמרים נשים מדליות נשים   קמפיין  
23  3 בייג'ין 2008 
35  11 לונדון 2012 
19  18 ריו 2016 
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המחלקה לנוער פרויקט 2020 - סיכום שנת 
2016

יאיר טלמון, יניב אשכנזי

שנת 2016, שנתו השלישית של פרויקט 2020 ביחידה לספורט הישגי, הייתה 
במספר  והן  במישור התקציבי  הן  הפרויקט,  בהיקף  גידול משמעותי  שנה של 
הספורטאים/ות שהשתייכו אליו ונתמכו על-ידו. תקציב הפרויקט כמעט והוכפל 
ומספר הספורטאים/ות בסגל הפרויקט עלה בכ-35%. המטרות העיקריות של 

הפרויקט: 
1( סיוע לאיגודי הספורט במיון וטיפוח ספורטאים וספורטאיות בעלי פוטנציאל 
הישג גבוה, כשהיעד המרכזי הראשון הוא המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020.

2( שיפור הישגי ישראל בזירה הבינלאומית בגילאי עתודה, נוער וקדטים. 
3( הגדלה עקבית במספר הספורטאים והספורטאיות שיתקדמו מסגל הפרויקט 
אל הסגלים הבוגרים של היחידה לספורט הישגי ואל משלחות ישראל למשחקים 

האולימפיים בעתיד. 
דרכי פעולה עיקריות: 

1( הגדלת הניסיון הבינלאומי של הספורטאים/ות המשתייכים לפרויקט. 
2( שיפור המעטפת המדעית-רפואית של הספורטאים/ות. 

צעירים.  לאימון  הקשור  בכל  המאמנים  של  המקצועי  הידע  ושיפור  חיזוק   )3
סגל  של  המקצועי  לניהול  אחראית  הישגי  לספורט  ביחידה  לנוער  המחלקה 
הספורטאים והספורטאיות הצעירים המצטיינים, "סגל 2020", כמו גם לניהול 
 YOG( המקצועי והארגוני של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים לנוער
– חורף וקיץ( ולמשחקי הנוער האולימפיים האירופאיים )EYOF – חורף וקיץ(. 

בסגל פרויקט 2020 לשנת 2016 נכללו 112 ספורטאים וספורטאיות )75 בנים ו-37 
בסגל  נכללו  מהספורטאים/ות  אחוזים  כ-50  וקדטים.  נוער  עתודה,  בגילאי  בנות( 
מטרה  בתחרויות  גבוהים  הישגים   – אובייקטיביים  בקריטריונים  עמידה  על-סמך 
בינלאומיות, וכ-50 אחוזים נכללו בסגל על סמך המלצה סובייקטיבית של האיגודים.

פעולות עיקריות במסגרת הפרויקט בשנת 2016
תמיכה בתכניות מקצועיות: תקציב התמיכה של ספורטאי/ות "פרויקט 2020 
" מיועד בעיקרו לסיוע בשדרוג התכנית המקצועית שלהם. הפעולות העיקריות 
שנתמכו בשנת 2016: תחרויות בחו"ל, מחנות אימון בארץ ובחו"ל, אימוני כושר 

ייחודיים.

של  הרפואית  במעטפת  השוטפת  לתמיכה  בנוסף  מדעית-רפואית:  מעטפת 
מבדקים  של  מרוכזים  ימים  מספר   2016 בשנת  התקיימו  הספורטאים/ות, 
פונקציונליים לפרויקטים ענפיים מרכזיים בתוך "סגל 2020" – ג'ודו בנים ובנות, 
שייט בדגמי הגלישה ובדגמי מפרשיות 470, סיוף וטריאתלון. בימים הללו עברו 
הספורטאים/ות סדרה מקיפה של בדיקות וייעוצים, והתקיימו מפגשי סיכום של 

אנשי המקצוע מטעם המכון לרפואת ספורט עם צוותי האימון. 

בסגלים  שפועל  המנטלי,  לפרויקט  בהלימה  לפעול  מנת  על  מנטלי:  פרויקט 
ייעוץ  עם  לעבודה  ו"להכין את הקרקע"  הישגי,  לספורט  היחידה  הבוגרים של 
מנטלי בקרב הספורטאים/ות הצעירים, הוקצו שעות עבודה חודשיות לאנשי 
נבחרים:  בענפים  היועצים המנטליים עם הכישרונות הצעירים  מקצוע מצוות 
שייט, ג'ודו וסיוף. סיוע מנטלי ניתן גם, בהתאם לצורך, לספורטאים/ות בודדים 
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מענפים נוספים.
מיוחדת  סדנא  לנוער  המחלקה  קיימה  מאי  בחודש  לספורטאים/ות:  סדנא 
לספורטאי/ות סגל 2020 בנושא תחקיר אירוע. הסדנא, שהועברה ע"י עמותת 
"שמיים", המורכבת מטייסים יוצאי חיל האוויר הישראלי, היוותה פעולת המשך 
לראשונה  הסגל  ספורטאי/ות  נחשפו  בו   ,2015 בשנת   2020 פרויקט  לכנס 

למודל התחקיר.

המחלקה  במשותף  קיימו   2016 שנת  במהלך  למאמנים:  רוחביות  סדנאות 
לנוער ופרויקט אתנה טופ טים שתי סדנאות למאמנים )אישיים ולאומיים( של 
הספורטאים והספורטאיות בפרויקטים אלו. הסדנאות עסקו בנושא הכללי של 
יכולת ההשפעה, כאשר מחזור הסדנאות הראשון עסק בהשפעת המאמן על 
הסביבה הקרובה )ספורטאים, אנשי צוות וכד'( והמחזור השני עסק בהשפעת 
העבירו  הסדנא  את  למשל(.  )איגוד  הגדולה  הענפית  המערכת  על  המאמן 

פסיכולוגים מצוות הפרויקט המנטלי של הוועד האולימפי.

בשנת 2016 המשיכו המחלקה לנוער ופרויקט  סדנאות ממוקדות למאמנים: 
של  נבחרת  לקבוצה  וממוקדת  איכותית  סדנאות  בסדרת  טים  טופ  אתנה 
הועברה  ומאמנות מהענפים האולימפיים האישיים. סדרת הסדנאות  מאמנים 
ע"י הפסיכולוג רענן דגן מצוות הפרויקט המנטלי, והתבססה במידה משמעותית 
על למידת עמיתים ושיתוף ידע בין המאמנים/ות. במהלך הסדנאות התקיימו 
ראיונות עומק עם אנשי מקצוע מובילים בספורט הישראלי, והמשתתפים/ות 
אף יצאו לשטח לצפות באימון נבחרת הג'ודו לגברים בהדרכתו של אורן סמדג'ה.

 
השנתי  הכנס  וינגייט  במכון  התקיים  דצמבר  בחודש   :"2020 "פרויקט  כנס 
השלישי של המחלקה לנוער ביחידה לספורט הישגי. בכנס השתתפו ספורטאי/

וליושבי ראש האיגודים  "פרויקט 2020", כאשר למאמנים, למנכ"לים  ות סגל 
האקדמית  המכללה  בשיתוף  יומיים  בן  מדעי-מקצועי  כנס  במקביל  התקיים 
בוינגייט. בתחילת הכנס שמעו הספורטאים/ות סקירה מקצועית על "פרויקט 
ויעדיו,  הפרויקט  מטרות  כולל  לפעולתו,  הראשונות  השנים  בשלוש   "2020
לאחר  וקדטים.  נוער  לגילאי  המטרה  בתחרויות  ישראל  והישגי  פעולתו  דרכי 
דגש  עם  הפראלימפי,  הספורט  עולם  על  הרצאה  הספורטאים/ות  שמעו  מכן 
על התאחדות ספורט הנכים בישראל, ויצאו להתנסות מעשית באולמות המכון 
בחמישה סוגים של ענפי ספורט פראלימפיים: כדורסל בכיסאות גלגלים, ראגבי 
בכיסאות גלגלים, כדור שער, בדמינטון בכיסאות גלגלים, ובוצ'ה. את ההדרכה 
המקצועית בתחנות העבירו כמה מבכירי המאמנים והספורטאים הפראלימפיים 

של ישראל.

את  לשנות  עתידה  הישגי  לספורט  ביחידה  לנוער  המחלקה   :2017 לקראת 
שמה ל"מחלקה לצעירים", ו"פרויקט 2020" עתיד להיקרא "פרויקט צעירים" 
יינתן  רב  דגש  הבאים.  האולימפיים  המחזורים  בשני  נתון  רגע  בכל  ולהתמקד 
מתבצע  בהן  הבוגרים,  בגילאי  הראשונות  השנים   3  – העתודה  לגיל  בפרויקט 
המעבר המקצועי המאתגר מגילאי הנוער לבוגרים.  המטרה המרכזית בעבודת 
הבא  הדור  לטיפוח  ארוכת-טווח  מדיניות  לייצר  היא  האיגודים  מול  הפרויקט 
של ספורטאי ההישג של ישראל, מדיניות המתבססת על מגוון הפלטפורמות 
שאיפה  ישנה  הישגי.  לספורט  היחידה  מול  לאיגודים  כיום  שיש  והממשקים 
ברורה להגדיל משמעותית את משאבי הפרויקט על מנת לאפשר טיפוח מיטבי 

של דור העתיד.
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הישגים בשנת 2016
סה"כ קדטים  נוער   הישג  

אליפות אירופה אליפות עולם  אליפות אירופה  אליפות עולם   
7  2    2   3 זהב  
6  2    3   1 כסף  

11  4    5   2 ארד  
55  15   10  21   9 גמר  
79  23   10  31   15  
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משלחת ישראל למשחקים האולימפיים - ריו 2016

מספר משתתפים תוצאה   מקצוע   שם   ענף  
49  29 הרים  שלומי חיימי   אופניים  
68  48 כביש  שני בלוך    
24 46.06 במוקדמות  400 מטר  דונלד סנפורד  אתלטיקה  
37 מקום 5 גמר 14.68  קפיצה משולשת   חנה מיננקו    
43  2.17 קפיצה לגובה  דימה קרויטר    

155 מקום 121 2:30:30  מרתון   טסמה מוגס    
155 מקום 122 2:30:45  מרתון  אגז'ה גואדה    
155 מקום 74 2:21:06  מרתון  מארו טפרי    
157  DNF מרתון  לונה קורלימה    
157 מקום 90 2:47:27  מרתון  מאור טיורי    

41 ניצחון 1 והפסד 1  יחיד   מישה זילברמן   בדמינטון  
34 הפסד 1  66 ק"ג   גולן פולק  ג'ודו  
35 מקום 5  73 ק"ג   שגיא מוקי   
31 מדליית ארד  100 + ק"ג   אורי ששון   
23 הפסד 1  48 ק"ג   שירה ראשוני   
22 הפסד 1  52 ק"ג   גילי כהן   
26 מדליית ארד  63 ק"ג   ירדן ג'רבי   
24 מקום 7  70 ק"ג   לינדה בולדר   
60 מקום 31  יחידות   לטיסיה בק   גולף  
16 הפסד 1  69 ק"ג   אילנה קרטיש  היאבקות  
23 מקום 17  105 + ק"ג   איגור אולשנסקי  הרמת משקולות  
26 מקום 13  אישי   נטע ריבקין   התעמלות אומנותית  
14 מקום 6 בגמר קרב רב  קבוצתי   יקטרינה לבינה    

אלונה קושבצקי  
אידה מיירין  

קרינה ליחבר  
יובל פילו  

72 מקום 58  קרקע   אלכס שטילוב   התעמלות מכשירים  
71 מקום 44  מתח     
16 הפסד 1  58 ק"ג   רון אטיאס  טאקוונדו  
64 ניצחון 1  יחידים   דודי סלע   טניס  
52 מקום 26  גברים   רון דרמון   טריאתלון  
50 מקום 14  רובה אוויר   סרגיי ריכטר   קליעה  
47 מקום 15  60 שכיבה     
39 מקום 27 54.66  100 גב   יעקב טומרקין  שחייה  
26 מקום 15 1:58.63   200 גב     

1:57.58 מוקדמות    
44 מקום 30 1:09.42  100 חזה   עמית עברי   
45 מקום 26 59.42  100 פרפר     
29 מקום 28 2:31.49  200 חזה     
89 מקום 35 25.41  50 חופשי   אנדראה מורז   
46 מקום 30 55.47  100 חופשי     
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המשחקים האולימפיים ריו 2016 - תוצאות
משלחת ישראל חזרה מהמשחקים בריו עם 2 מדליות ארד מענף הג'ודו שהושגו 
מוקי,  שגיא  מיננקו,  )חנה  גמרים   5 הושגו  בנוסף  ששון.  ואורי  ג'רבי  ירדן  ע"י 

לינדה בולדר, נבחרת התעמלות אומנותית ומעיין דוידוביץ'(.

סך כל המדליות של ישראל באליפויות אירופה ועולם ובמשחקים האולימפיים: 
השוואה בין המחזורים האולימפיים השונים משנת 1985 ועד 2016

הטבלה מציגה השוואות בין המחזורים האולימפיים )התקופות שבין המשחקים( 
שהושגו  ואירופה  העולם  אליפויות  האולימפיים  במשחקים   למדליות  באשר 
במחזורים אלו. במחזור האולימפי האחרון זכו ספורטאי ישראל ב - 32 מדליות 
עד היום במשחקים האולימפיים, באליפויות עולם ואירופה במקצועות ובתנאים 

אולימפיים בלבד וזהו המחזור המוצלח אי פעם.

חלוקת מדליות וגמרים-ענפים מועדפים משחקי ריו 2016

מספר משתתפים תוצאה   מקצוע   שם   ענף  
89 מקום 33 25.38  50 חופשי   זוהר שיקלר   
27 מקום 17 1:59.80  200 מ.א.   גל נבו   
26 מקום 19 4:18.29  400 מ.א.     
29 מקום 26 1:58.64  200 פרפר    
85 מקום 41 22.80  50 חופשי   זיו קלונטרוב   
59 מקום 45 50.65  100 חופשי     
16 מקום 16 3:41.97  100X4 חופשי   שליחות   
24 מקום 21  דואט   אנסטסיה גלושקוב   שחייה אומנותית  

יבגניה טטלבאום  
26 מקום 7    RS:X מעיין דוידוביץ'  שייט  
36 מקום 17    RS:X שחר צוברי   
26 מקום 21  470 גברים   אייל לוין   

דן פרוייליך  
20 מקום 17  470 נשים   גיל כהן   

נינה אמיר  

2016-13  2012-09  2008-05  2004-01  2000-97  96-93  92-89  85-85 מחזורים אולימפיים/ 
ריו לונדון  בייג'ין  אתונה  סידני  אטלנטה  ברצלונה  סיאול  אירועי מטרה 
23  23  14  14  19  11  6  0 אליפות אירופה 

7  8  6  7  5  7  2  0 אליפות עולם 
2  0  1  2  1  1  2  0 משחקים אולימפיים 

32  31  21  24  25  19  10  0 סה"כ 

ענף גמר  ענף  מדליה  סגל 
ג'ודו, אתלטיקה  2 ג'ודו   1 זהב 
אומנותית, שייט  2 ג'ודו   1 כסף 

ג'ודו  1 ארד   
בכיר

5   2 סה"כ 
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מעטפת רב תחומית 2017
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מעטפת רב תחומית
יעל לנדר

נהלים 2017
הרב  המעטפת  והתארגנות  נהלים  עדכון  להלן   ,2017 שנת  של  תחילתה  עם 

תחומית שבאחריות היחידה לספורט הישגי, לספורטאי הסגל האולימפי.

להלן עדכונים ותזכורת:
וינגייט  במכון  ספורט  ורפואת  למחקר  והמחלקה  האולימפית  המרפאה   
בשיתוף עם בי”ח מאיר כ”ס, הינם נותני השירות הרפואי המרכזיים לספורטאי 

הסגל המורחב.
ייעוץ מנטלי - מערך מנטלי משודרג תאום ספורטאי ומאמן )ראה פרוייקט   

מנטלי עמוד 14(.
בית חולים מאיר - כפר סבא, הינו בית החולים המאמץ של הסגל האולימפי.   
בית החולים מאפשר יחס מועדף לספורטאי הסגל,  זמינות המעבדה לבדיקות 

דם, קדימות במתן תורים וטיפול לרפואה מקצועית ובדיקות הדמיה.

1. המרפאה האולימפית בוינגייט כוללת את שרותי רופאת הסגל האולימפי, 
פיזיותרפיה,  טיפולי  פיזיולוגיות,  בדיקות  מאמץ,  בדיקות  אורטופד,  רופא 

בדיקות דם, יעוץ תזונתי.
כל טיפול שיתבצע ע"י אנשי מקצוע שאינם מאושרים ע"י המערכת, הינם   
המחוייבות  עליהם  מוטלת  מקרה  ובכל  הספורטאי/ת!  ובמימון  באחריות 

להעביר דיווח לרופאה האולימפית.
מכשור ייחודי בדיקות:  

- בדיקות ביודקס - מכשיר לאימון ובדיקה איזוקנטית.  
- אופטוג'ים - מכשיר מדידה בתחום מבדקי שדה הנותן משוב מידי )כמותי/  

הישג/ויזואלי( בבדיקות שדה במרכיבים כגון: מהירות, זריזות, כוח מתפרץ.
- חדר גובה - שילוב אימוני היפוקסיה במתכונת וע”פי תוכנית האימונים.  

מועדי פעילות המרפאה האולימפית )לקביעת תורים - 09-8639423/6(:
ד,  יום  למעט  השבוע  ימי   - האולימפי  הסגל  רופאת   - גליצקיה  לובה  דר'   

08:00-16:30, טל: 052-4718883.
בדיקות דם יילקחו בימים: א', ג', ה' בשעות 08:00-08:30.  

פרופ' גדעון מן - אורתופד - יום ה', 11:00-15:00, בתאום מראש.  
דר' ערן דולב - אורתופד - יום שני/חמישי לסירוגין ובתאום מראש.  

ימים  ספורט  בפגיעות  לטיפול  המדור  צוות  ידי  על  פיזיותרפיים:  טיפולים   
א-ה, בתיאום מראש, למעט במקרי חירום )הטיפולים אינם כוללים אמצעי 

חבישה(.
איילת וינשטיין - ייעוץ תזונתי - יום א' 09:00-12:30, יום ה' 09:12:30.  
מולי אפשטיין - ייעוץ פיזיולוג - בתאום מראש ובאישור מתאם הענף.  

ובתאום  באישור   ,11:00-17:00 א-ה  ימים   - פיזיולוג   – שרגל  אייל  ד"ר   
מראש.

 ,11:00-17:00 א-ה  ימים   - גובה  חדר  ואחראית  פיזיולוגית   - כהן  רותם   
בתאום מראש.

וייעוץ רפואי ושיתוף פעולה  פרופ' אלון אליקים/פרופ' דני נמט - תמיכה   
מחקרי - בתאום.

המרכז  צוות  ידי  על  יבוצעו  שונות,  פיזיולוגיות  ובדיקות  מאמץ  בדיקות   
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 ,)09-8639420 מעיין:  או   09-8639400 )עליזה:  ולמחקר  ספורט  לרפואת 
ויתואמו באישור המתאם/ת המקצועי/ת, או ע”י מנהלת המעטפת.

כל פנייה לרופאת הסגל )או לרופא מקצועי/טיפול( תעשה בידיעת   
המאמן/ת או על ידו.  

אישור לטיפולים ע"י מנהלת המעטפת, יעל לנדר: 09-8639538.

2. המרכז לרפואת ספורט בהדר יוסף ת"א, "מדיקס" דר' יוני ירום - מנהל רפואי.
טיפולי פיזיותרפיה וייעוצים - באישור, ע”י מנהלת המעטפת - בלבד.  

3. טיפולים פיזיותרפיים בפריפריה - עפ"י צורך בתאום ואישור.

4. עיסויים, בתאום מראש: עיסוי 1 שבועי, מרפאה אולימפית, מכון וינגייט.
איוון סינוטגין: מעסה, מרפאה אולימפית, מכון וינגייט. טל. 052-4042414.   

יום ג 10:30-21:30  
יום ה 10:30-16:00  

אפשרות נוספת בתאום ואישור מראש:  
אלכסיי יוחננוב: מעסה/אוסטאופט, טל. 054-5500548. ימי ג 10:00-17:00    

במכון וינגייט.
דורין מנו: עיסוי וטיפולי שיאצו במרכז הארץ, בתאום ואישור בלבד,   

טל. 052-6305305.   
מעסים בפריפריה: בתאום והפניה ע”י מנהלת מעטפת רפואית.  

תזונתי/רפואי  ויעוץ  דם  בדיקת  לאחר  ורק  אך  תעשה  מזון  תוספי  קבלת   .5
ובאישור המתאם המקצועי בענף או מנהלת המעטפת. לא יינתנו תוספי מזון 

לספורטאי שלא עבר יעוץ תזונתי ו/או בדיקות דם.

אחריות הספורטאי/ת
ומצב לאחר  ניתוח  - פציעות, מחלות, תוצאות הדמיה,  בדיווח רפואי  הינך חייב 
שיקום, לדר' לובה גליצקיה ולמתאם הענף - רופאת הסגל האולימפי באופן שוטף 

)בעיקר למטופלים בפריפריה( וזאת במטרה לנהל מעקב רפואי אחראי וסדיר.
חובה לבצע בסדר הבדיקות, במחזוריות של שנה )למעט אקו לב - אחת לארבע 
ספורטאי שלא  שיפורסמו.  ולהודעות  לתוכנית המקצועית  בהתאם  או  שנים(, 
ביצע את בדיקות חובה אלו לא יוכל לקבל סיוע ותמיכה מהמעטפת עד ביצוע 

מלא של הבדיקות.
בדיקות החובה הן:

יש חשיבות לבצע את בדיקות החובה בתקופת טרום העונה.
בדיקת דם )בדיקה מקיפה הכוללת מצב חיסוני(, יש לקבל טופס הפרמטרים   

הנדרשים בבדיקת הדם
סקירה אורטופדית - חובת נוכחות מאמן הענף/מאמן כושר  

מבדק ארגומטריה/פיזיולוגיה בהתאם לדרישת הענף  
הערכה תזונתית  

אקו לב, אחת ל-4 שנים )או ע"פ צורך(.  

אי הגעה לבדיקה/טיפול/ייעוץ - במידה ונקבע עבורך תור )באישור( לטיפול/
בדיקה עליך להיות במועד ובשעה המתאימים, אם אין ביכולתך להגיע הינך חייב 

להודיע על ביטול פגישה עד 12 שעות לפני מועד הבדיקה/טיפול .
טיפול  או  ייעוץ  כל  יקבע  לא  הראשונה,  בפעם  בוטלה,  לא  והפגישה  במידה 
בשנית,  חוזר  והנושא  במידה  או מנהלת המעטפת.  לברור עם המתאם/ת  עד 
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לא יקבע כל ייעוץ או טיפול. המקרה יידון במנהלת הספורט ההישגי ועד מתן 
ההחלטה לא יטופל הספורטאי/ת במסגרת מעטפת הסגל האולימפי.

כנסים/ימי עיון לספורטאי סגל אולימפי מורחב. היחידה לספורט הישגי תקיים 
עד למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 כנסים מקצועיים ואחרים לספורטאי 
נמצא  )ואינך  בארץ  שוהה  הינך  אם  כנס,  בכל  נוכח  להיות  חייב  הינך  הסגל. 

במסגרת תחרויות/מחנות אימון בחו”ל(.

ומחויבויות  דרישות  לכללים,  להוסיף  רק  אלא  לצמצם  כדי  אלה  בנהלים  אין 
מי  ו/או  האולימפי  הוועד  כלפי  בהם  מחויב/ת  תהיה  ו/או  מחויב/ת  שאת/ה 

מטעמו.

בדיווח  חייב  הינך   - - אחריות הספורטאי/ת  הוועדה למניעת סמים בספורט 
שוטף של תוכניתך המקצועית ומקום הימצאותך, ע"פ הנחיית הוועדה למניעת 

סימום W.A.D.A של הוועד האולימפי הבינלאומי.
 "Where about" טפסי  במילוי  הספורטאי  ע”י  ישיר  באופן  מתבצע  הנושא 
בתוכנת ADAMS, באחריות האיגוד לטפל בנושא זה עימך )מכתב נישלח אלייך 

בנושא(.
חל איסור לקיחת כל תרופה או תוסף תזונתי אשר ניתן ע"י כל רופא/תזונאי/

איש צוות מקצועי. יש לידע את דר' לובה גליצקיה בטרם  השימוש ולקבל אישור 
לנטילתו. במידה והתרופה הנדרשת אסורה ע"פ תקנון W.A.D.A יש למלא טופס 

T.U.E ולקבל אישור לקיחת התרופה מוועדת הסמים טרם נטילתה.
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מעטפת רב תחומית 

יעל לנדר
ריכוז וניהול מעטפת רב תחומית

רפואה
דר' לובה גליצקיה - רופאה מרכזת

בפיקוח הוועדה הרפואית
של הוועד האולימפי

הוועדה למניעת סמים

בית חולים 
מאיר כפ"ס 

V.I.P

מכון וינגייט

אורתופד

פיזיותרפיה

הידרותרפיה

חדר גובה

תזונה ותוספים

בדיקות רפואיות

פיזיולוג

"מדיקס" מרכז 
הרב-ספורט, 

ת"א

רופא מקשר
ד"ר יוני ירום

טיפול פיזיותרפי
וייעוצים 

באישור בלבד

טיפולים

מעסים

ליווי בחו"ל
טיפול ייחודי 

באישור

דיקור

ספורטאי סגל 
טוקיו 2020, 

אולימפי מורחב 
עד עיסוי 
שבועי 1 

פריפריה
+

מתן טיפולים 
בפריפריה 
על-פי צורך

טיפולים 
(מעקב ובקרה)

יעוץ חיצוני

רפואה ייחודית

חוות דעת 
נוספת

ליווי רפואי 
לחו"ל

מעטפת 
מנטלית

ניהול: 
אוהד מעוז

מעטפת רב תחומית - סגל אולימפי
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מעטפת רפואית

ריכוז וניהול מעטפת

רופאה
סגל אולימפי

תפקיד רוחבי
    קשר לוועדה הרפואית -       

    וועד אולימפי 

    הוועדה למניעת סמים 
    בספורט

עבודת צוות מול מתאמים 
מאמנים/מנהלים מקצועיים

מתן הרצאות/השתלמויות

בית חולים מאיר כ"ס

מח' אורתופדית

מעבדה 
רפואה מקצועית
בדיקות הדמיה 

מכון וינגייט

רופא אורתופד

פיזיותרפיה:
טיפול  

הדרכה  
סקירה אורטופדית  

ביודקס      
ליווי באימונים (תחרויות)      

הידרותרפיה  

תזונה

ייעוץ ובדיקות פיזיולוגיות

חדר גובה

מעסים

ספורטאי סגל אולימפי
טוקיו 2020

זכאי לעיסוי 1 בשבוע

שירותים בפריפריה*

חיפה
תל-אביב
ירושלים

באר-שבע
אילת

עמק הירדן
עכו

            פיזיותרפיה
            עיסויים

            תזונה
            פסיכולוג

            ביומכניקה

מעטפת רב תחומית - סגל אולימפי

תפקיד ריכוזי
יעוץ וטיפול רפואי     

לספורטאים  
הפניות לרפואה מקצועית  

מעקב ובקרה  
יצירת קשר רציף עם     

ספורטאים ומאמנים  
לקיחת דמים למעבדה/שדה  
ליווי באימונים/תחרויות     

ספורטאי ומאמני הסגלים  
דוחות  

ריכוז ואיסוף נתונים -     
תיקים רפואיים  

* במקומות נוספים בכפוף לאישור מיוחד
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)Doping( תקציר נהלי בדיקות סימום
ד"ר לובה גליצקיה

תקציר נהלי בדיקות סימום )Doping( במשחקים האולימפיים  ריו 2016
הסמים  בדיקות  נערכו   2016 בריו  האולימפיים  המשחקים  תקופת  במהלך 
בהתאם לרשימת החומרים האסורים וה”שיטות האסורות" של WADA ובכפוף 

.)IOC( לסמכויותיו של הוועד האולימפי הבינלאומי
בכל   .21.8.2016 ועד  מה-5.8.2016  היתה  האולימפיים"  המשחקים  "תקופת 

.)In Competition( "תקופה זו הבדיקות שנעשו נחשבו "בדיקות בזמן תחרות

אשר  סימום  למניעת  הכללים  של  יותר  או  אחת  הפרה  סימום:  הגדרת 
מפורטים בחוברת הנהלים המלאה.

הפרת הכללים כוללת:
מציאת חומר אסור בנוזל גופו של ספורטאי  

סירוב למתן דגימה  
 )Whereabout( הפרה של חובת הדיווח על מקום הימצאותו של ספורטאי  

MISSED TEST–או אי זמינותו לבצע בדיקה שיחשבו כ
פגיעה או ניסיון לפגוע בכל חלק של הליך הבדיקה  

צוות  בקרב  )גם  אסורות  בשיטות  שימוש  או  אסורים  חומרים  של  החזקה   
התמיכה בספורטאי(

מסחר בחומרים אסורים או בשיטות אסורות  
נתינה או ניסיון למתן חומר אסור או שיטה אסורה לספורטאי.  

חובת הספורטאי: 
מתן דגימה )שתן/דם( בכל עת ובכל מקום בהתאם לזימון הבדיקה.  

שמירה על כללי אתיקה וציות להוראות צוות הבדיקה.  
סירוב לבדיקה משמעותה תשובה חיובית.

החומרים  רשימת  האסורים.  החומרים  רשימת  את  להכיר  ספורטאי  על   
WADA ונמצאת באתר הוועד האולימפי. אי הכרת  האסורים מעודכנת ע“י 

הרשימה לא תהווה הגנה במקרה של הפרת הכללים.
במידה והספורטאי לוקה בבריאותו, באחריותו להצטייד מראש כ-30 יום לפני   
התחרות בטופס פטור רפואי )TUE( מאושר ע“י הגורם המוסמך באם נדרש לכך.

באחריות הספורטאי לדווח על כל טיפול רפואי שניתן לו!

תהליך הבדיקה:
1. בתום התחרות - מסירת הודעה וקבלת טופס זימון:

הליך ההודעה בקשר הראשוני עם הספורטאי, יימסר לו המידע הבא:  
הספורטאי נבחר להיבדק   

IOC-הבדיקה תיעשה בכפוף לסמכות ה   
סוג הבדיקה )דם/ שתן( + נוכחות של נציג מטעמו של ספורט.   

זכויות הספורטאי, לרבות:  
נוכחות של מתורגמן   

בקשת מידע נוסף ביחס להליך הבדיקה   
בקשה לעכב את הגעתו לתחנת הבדיקה בשל סיבות מוצדקות )ראה עמוד    

הבא(.   
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אחריות הספורטאי:
סיום  ועד  ההודעה  מתן  מרגע   )Chaperon( המלווה  בסביבת  להישאר    

הבדיקה
להזדהות בפני צוות הבדיקה )ע"י אקרדיטציה או דרכון(   

שיתוף פעולה מלא עם צוות הבודקים והליך הבדיקה   
הגעה תוך שעה מרגע קבלת ההודעה לתחנת הבדיקה, אלא אם התעכב    

מסיבות מוצדקות 
מיקום תחנת הבדיקה - הסבר הגעה יינתן ע“י המלווה.   

או  נדרש להציג אקרדיטציה  - הספורטאי  והזדהות  2. הגעה לתחנת הבדיקה 
דרכון.

הספורטאי יתבקש לבחור כוסית שתן מתוך אוסף כוסות ומתן שתן.   
דגימת השתן תינתן בשירותים בנוכחות מלווה מצוות הבדיקה.   

)הצוות והספורטאי ימתינו עד למתן השתן כנדרש(.   

3. כמות השתן הנחוצה לבדיקה הינה 90 סמ"ק מינימום. במידה ולספורטאי אין 
את כמות השתן הנדרשת, בכוסית בה החל במתן המבדק, הכוסית תישאר 
מטעם  מלווה  זה  בזמן  הנדרשת.  הכמות  להשלמת  עד  הספורטאי  ברשות 

צוות הבודקים יוצמד לספורטאי.

בדיקה.  לבקבוקונים הנמצאים במארז  יועבר  - השתן  בדיקה  בחירת מארז   .4
הספורטאי יבחר מארז מתוך אוסף מארזים.

מהכוסית  השתן  דגימת  את  להעביר  יתבקש  הספורטאי   - השתן  העברת   .5
.A ו-60 מ"ל בבקבוקון B מינימום 30 מ"ל בבקבוקון .B-ו A לבקבוקונים

6. בכוסית יישאר מעט שתן לבדיקת חומציות וריכוז וצפיפות השתן שתעשה 
במקום.

7. על הספורטאי לוודא סגירת הבקבוקונים ואטימתם.

8. מילוי הטפסים - יו"ר צוות הבדיקה )DCO - Doping Control Officier( ימלא 
הטפסים. על הספורטאי לוודא שהמספר הסידורי של הבקבוקונים והערכה 

תואמים את המספרים שבטפסי הבדיקה.

על  להצהיר  הספורטאי  על   – תזונה  ותוספי  בתרופות  שימוש  על  הצהרה   .9
כל  את  ולהציג  נוטל  הוא  אותם  תזונה  בתוספי  ושימוש  תרופתי  טיפול  כל 

.)TUE( האישורים הרפואיים שברשותו לרבות פטור רפואי

10. חתימת הספורטאי - הספורטאי יידרש לחתימה כולל חתימת המלווה על 
הטפסים )יש לשים לב שבטופס הנשלח למעבדה מוסתר שם הספורטאי(.

במידה ולספורטאי יש הערות על הליך הבדיקה, יש לציין זאת על גבי טופס 
הבדיקה.

הספורטאי יאשר בחתימתו את המסמכים המתעדים את הליך הבדיקה, ויקבל 
עותק מהמסמכים.

הסכמה לשימוש דוגמה לצורך המחקר 



מעטפת רב תחומית 2017

47 46

דגשים בתחנת הבדיקה:
הדרישה  לאור  וזאת  נוזלים,  עודפת של  להימנע משתייה  צריך  הספורטאי   

לריכוז מינימאלי בדגימה )ההמלצה היא: לא יותר מ-1.5 ליטר(.
הדגימה תהיה השתן הראשון של הספורטאי לאחר ההודעה. חל איסור לתת  

שתן במקלחת או בכל דרך אחרת לפני הבדיקה.  
אין לצלם, להסריט או להקליט בתחנת הבדיקה.  

ניתן לעשות שימוש בטלפונים ניידים בחדר ההמתנה אך לא בחדר הבדיקה.  
אין להשתמש בטלפונים ניידים בחדר הבדיקה.  

יש לוודא כי כל הפרטים על גבי הטופס נרשמו בזמן הבדיקה וכי הם נכונים.  
יש לוודא חתימת הספורטאי, המלווה וחתימת ראש צוות הבדיקה. לתחנת   
הבדיקה, זכאים להיכנס: הספורטאי המוזמן, נציגו, מתורגמן, נציג IOC, נציג 

ההתאחדות הבינלאומית, משקיף מטעם WADA וצוות הוועדה המארגנת.
תחנת הבדיקה תכלול: חדר המתנה, חדר בדיקה ושירותים.  

אזור ההמתנה יכלול אזור קבלה וזיהוי, מקרר עם משקאות בכלים אטומים,   
כיסאות ומכשיר טלוויזיה.

חדר הבדיקה יכלול שולחן, 5 כיסאות, מקרר ופח אשפה.  
חברי צוות הבדיקה מחוייבים בהזדהות ע"י תגים מזהים.  

מערכת  דרך  בדיווח  המחויבות   ADAMS לסגל  המשוייך  הספורטאי  על 
ה-ADAMS – WHEREABOUTS חלה חובת דיווח על מקום המצאו בכל זמן נתון.

:)TUE - Therapeutic Use Exemption( "אישור לשימוש רפואי"
לשימוש  אסור  חומר  המכילה  תרופה  המצריך  לטיפול  הזקוקים  ספורטאים 

.TUE בספורט מחויבים באישור
את טופס האישור TUE יש לאשרר בוועדה למניעת סימום בספורט ובאמצעות 

האיגוד הישראלי לאיגוד הבינלאומי. 

עיכוב ההגעה לבדיקה
סיבה  ישנה  באם  למבדק  בהגעה  עיכוב  לבקש  יכולים  נציגו  או  הספורטאי 

מוצדקת:
השתתפות בטקס  

מילוי התחייבויות מול התקשורת  
השלמה של התחרות  

שחרור או הרפיית שרירים  
קבלת טיפול רפואי נדרש  

איתור נציג או מתורגמן  
הבאת מסמכים מזהים  

כל סיבה מוצדקת אחרת  
את בקשת העיכוב יש להציג מייד בקבלת ההודעה לקבלת הזימון לבדיקה.

צוות הבדיקה רשאי לדחות את הבקשה לעיכוב במידה ואין נציג מטעם הוועדה 
שילווה את הספורטאי בעיכוב.

במקרה של אי התייצבות בזמן לבדיקה, יו"ר צוות הבדיקה יפעיל שיקול דעת, 
מן  דקות   30 לפחות  ימתין  מקרה  ובכל  טלפונית  הספורטאי  את  לאתר  ינסה 

המועד שנקבע בטרם יפתח הליך משמעתי.
עם הגעת הספורטאי לתחנת הבדיקה, חל איסור לעזוב את תחנת הבדיקה, אלא 
אם ניתן אישור וזאת בליווי מלווה. התנהגות לא ראויה של הספורטאי עשויה 

להוביל להליך משמעתי.
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בחירת הספורטאים הנבדקים
הבדיקות  מספר  את  יקבעו  הבינלאומיות,  וההתאחדויות  המארגנת  הוועדה 

שתבוצענה בתקופת התחרות, הבדיקות יכולות להיות רנדומאליות.

בדיקות דם
ספורטאי אמור כמצויין קודם להידרש לבדיקת דם  

הליך הבדיקה הינו זהה להליך מבדקי השתן  
בהליך הבדיקה רשאי הבודק לבצע עד שלושה ניסיונות לקיחת דם  

במידה וכשל המבדק יוכרז כמבוטל, יש לוודא שסיבת ביטול הבדיקה מצויינת   
בטופס.
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מטרה  בתחרויות  בולטים  הישגים  סיכום 
בשנת 2016 - בוגרים

אליפות עולם ינואר - דצמבר 2016

גמרים
שייט

שחר צוברי - מקום RS:X, 81 ,6 משתתפים, ישראל, פברואר

אליפות אירופה ינואר - דצמבר 2016

מדליות

כסף
אתלטיקה

משתתפות,   22 מטר,   14.51 משולשת,  קפיצה  כסף,  מדליית   - קנזייבה  חנה 
הולנד, יולי

ג'ודו
משתתפים,   22  ,1 והפסד  נצחונות   3 ק"ג,   100+ כסף,  מדליית   - ששון  אורי 

רוסיה, אפריל
האבקות חופשי

אילנה קרטיש - מדליית כסף, עד 69 ק"ג, 3 נצחונות והפסד 1, 14 משתתפות, 
לטביה, מרץ

החלקה על הקרח
סלובקיה,  35 משתתפים,  על הקרח,  כסף, החלקה  מדליית   - ביצ'נקו  אלכסיי 

ינואר 
טאקוונדו

משתתפים,   28  ,1 והפסד  נצחונות   4 ק"ג,   58 עד  כסף,  מדליית   - אטיאס  רון 
שוויץ, מאי 

שחייה
יעקב טומרקין - מדליית כסף,  200 גב, 1:56.97 ד', 41 משתתפים, לונדון, מאי

גל נבו - מדליית כסף,  200 מ.א., 1:59.69, 44 משתתפים, לונדון, מאי

ארד
ג'ודו

תמנע נלסון - מדליית ארד,  57 ק"ג, 3 נצחונות והפסד 1, 27 משתתפות, רוסיה, 
אפריל

התעמלות מכשירים
אלכס שטילוב - מדליית ארד,  קרקע, 15.300 נקודות, 94 משתתפים, שוויץ, יוני

התעמלות אומנותית
נבחרת קבוצתית - מדליית ארד,  קרב רב, 24 משתתפות, ישראל, יוני

* יקטרינה לבינה, אלונה קושבצקי, אידה מיירין, קרינה ליחבר, יובל פילו
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אליפות אירופה ינואר - דצמבר 2016

גמרים
החלקה על הקרח

דניאל סמוכין - מקום 7, החלקה על הקרח, 35 משתתפים, סלובקיה, ינואר
בדמינטון

מישה זילברמן - מקום 5-8, יחיד, ניצח 2 סיבובים, 48 משתתפים, צרפת, מאי
ג'ודו

ירדן ג'רבי - מקום 5, 63 ק"ג, 2 נצחונות ו-2 הפסדים, 28 משתתפות, רוסיה, 
אפריל

רוני שוורץ - מקום 7, 52 ק"ג, 2 נצחונות ו-2 הפסדים, 28 משתתפות, רוסיה, 
אפריל

התעמלות אומנותית
ויקטוריה פילנובסקי - מקום 6, קרב רב, 24 משתתפות, ישראל, יוני

לינוי אשרם - מקום 8, קרב רב, 24 משתתפות, ישראל, יוני
שחייה

יעקב טומרקין - מקום 6, 100 גב, 54.36 ש', 51 משתתפים, לונדון, מאי
גל נבו - מקום 7, 400 מ.א., 4:18.94 דק', 44 משתתפים, לונדון, מאי

אנדראה מורז - מקום 5, 100 חופשי, 54.89 ש', 82 משתתפות, לונדון, מאי
שליחים -  מקום 200X4 ,8 חופשי, 7:16.82, 17 קבוצות, לונדון, מאי

* תום קרמר, לירן קנובלוב, עידו הבר, דוד גמבורג
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מטרה  בתחרויות  בולטים  הישגים  סיכום 
בשנת 2016 - נוער

אליפות עולם לנוער ינואר - דצמבר 2016

מדליות

זהב
החלקה על הקרח

דניאל סמוכין - מדליית זהב, סולו, 263.65 נקודות, 39 משתתפים, הונגריה, מרץ
שייט

יואב עומר - מדליית זהב, 72 משתתפים, קפריסין, נובמבר
קטי ספיצ'קוב - מדליית זהב, 25 משתתפות, קפריסין, נובמבר

כסף
שייט

- מדליית כסף, 25 משתתפות, קפריסין, נובמבר נוי דריהן 

ארד
טאקוונדו

אבישג סמברג - מדליית ארד, 46 ק"ג, 2 נצחונות והפסד 1, קנדה, נובמבר
שייט

תום ראובני - מדליית ארד, 72 משתתפים, קפריסין, נובמבר

אליפות אירופה לנוער ינואר - דצמבר 2016

זהב
שייט

נוי דריהן - מדליית זהב,  RS:X ,25 משתתפות, פינלנד, יולי

כסף
סיוף

קונסטנטין וורונוב -  מדליית כסף, חרב, 61 משתתפים, סרביה, פברואר
שייט

טל צדוק - מדליית כסף, RS:X ,67 משתתפות, איטליה, יוני
מאיה מוריס - מדליית כסף, RS:X ,25 משתתפים, איטליה, יוני

ארד
איגרוף

אחמד שתייוי - מדליית ארד, 60 ק"ג, 22 משתתפים, רוסיה, יוני
ג'ודו

ענבל שמש - מדליית ארד,  63 ק"ג, 3 נצחונות והפסד 1, 29 משתתפות, ספרד, 
ספטמבר

שחייה
שליחים - מדליית ארד, 200X4 חופשי, 7:23.03, 13 קבוצות, הונגריה, יולי

* תומר פרנקל, איתי כרמי, דניס לוקטב, אלון שמי
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סיכום כללי והשוואת הישגים

בין  האולימפיים  למשחקים  הישראלית  המשלחת  הרכב  השוואת   :1 טבלה 
השנים 1992-2016

כפי שניתן לראות בטבלה מספר 1, המשלחת האולימפית הגדולה ביותר בשני 
העשורים האחרונים הייתה בריו - המשלחת הגדולה ביותר בכל הזמנים!
מספר הנשים הרב ביותר היה במשחקים בריו והאחוז עבר את ה - 53%.

הייצוג הענפי הגדול ביותר בריו עם מספר שיא של 17 ענפים, יחד עם כניסתם 
של ענפים חדשים כמו: אופני הרים, אופני כביש, טריאתלון וגולף.

טבלה 2: סך כל המדליות של ישראל באליפויות אירופה ועולם ובמשחקים 
האולימפיים: השוואה בין המחזורים האולימפיים השונים משנת 1985 ועד 

2016 )במקצועות ובתנאים אולימפיים בלבד(

נתוני טבלה מספר 2 מציגה השוואות בין מחזורים אולימפיים קודמים באשר 
במחזור  ואירופה.  עולם  ובאליפויות  במשחקים  שהושגו  המדליות  למספר 
במשחקים  היום  עד  מדליות  ב-32  ישראל  ספורטאי  זכו  האחרון  האולימפי 

האולימפיים, באליפויות עולם ואירופה במקצועות ובתנאים אולימפיים בלבד. 

מחזור  המדליות:  כל  מסך  המועדפים  בענפים  המדליות  מספר   :3 טבלה 
בייג'ין-לונדון-ריו

בבמשחקים  המדליות   )84.85%(  33 מתוך   28 כי  מראים   3 טבלה  נתוני 
האולימפיים,אליפויות עולם ואירופה במחזור ריו )2013-2016( הגיעו מהענפים 
המועדפים. יש לציין ש - 5 הנותרות הגיעו מהיאבקות )3 פעמים אילנה קרטיש(, 

1 מהקליעה, 1 מהטאקוונדו. 

ריו לונדון  בייג'ין  אתונה  סידני  אטלנטה  ברצלונה  משחקים אולימפיים 
2016  2012  2008  2004  2000  1996  1992   

47  37  43  36  40  25  31 מספר הספורטאים במשלחת 
22  19  23  20  30  18  26 מספר הספורטאים )גברים( 
25  18  20  16  10  7  5 מספר הספורטאים )נשים( 

53.19%  48.65%  46.5%  44.44%  25%  28%  16% % הספורטאיות מכלל המשלחת 
17  10  12  14  9  10  10 מספר ענפי ספורט בהרכב המשלחת 

13-16  09-12  05-08  01-04  97-00  93-96  89-92  85-88 מחזורים אולימפיים/ 
ריו לונדון  בייג'ין  אתונה  סידני  אטלנטה  ברצלונה  סיאול  אירועי מטרה 
24  23  14  14  19  11  6  0 אליפות אירופה 

7  8  6  8  5  7  2  0 אליפות עולם 
2  0  1  2  1  1  2  0 משחקים אולימפיים 

33  31  21  24  25  19  10  0 סה"כ 

מחזור ריו מחזור לונדון  מחזור בייג'ין  מחזור/הישגים 
33  31  21 מדליות 
28  29  19 מדליות מהענפים המועדפים 

84.85%  93.5%  90.5%  %
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תמריצים ומלגות שחולקו על הישגים בשנת 2016
תמריצים לתחרויות מטרה 2016 - בוגרים

* אלונה קושיבצקי, אידה מיירין, קרינה ליחבר, יובל פילו, יקטרינה לבינה, נטלי מנדלסון: 6,665 כל אחת.
** תום קרמר, לירן קנובלוב, עידו הבר, דוד גמבורג: 1,500 כל אחד.

סכום מאמן נוסף  סכום  מאמן  סכום  הישג  ענף  ספורטאי/ת 
9,000 רפא בלילוס   18,000 מקום 6 אליפות העולם   RS:X  - שייט שחר צוברי 

14,000 אלכס מרמן   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  אתלטיקה  חנה קנזייבה 
מיננקו

7,000 גיל עופר   7,000 אורן סמדג'ה   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  ג'ודו  אורי ששון 
14,000 וסילי פדורישיו   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  היאבקות  אילנה קרטיש 
14,000 גלית חייט   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  החלקה אומנותית  אלכסיי ביצ'נקו 
14,000 יחיעם שרעבי   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  טאקוונדו  רון אטיאס 
14,000 ליאוניד קאופמן   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  שחייה  יעקב טומרקין 
14,000 אהוד סגל   28,000 מדליית כסף אליפות אירופה  שחייה - מ.א  גל נבו 

5,000 יואל ליבסטר   5,000 שני הרשקו    20,000 מדליית ארד אליפות אירופה  ג'ודו  תמנע נלסון לוי 
סרגיי וייסבורג  20,000 מדליית ארד אליפות אירופה  התעמלות מכשירים  אלכס שטילוב 

קרקע   
4,000 איילת זוסמן   8,000 אירנה ויגדורצ'יק   40,000 מדליית ארד אליפות אירופה  התעמלות אומנותית  *נבחרת 
4,000 רעיה אירגו  קבוצתית        
4,000 אלה סמופלוב         

1,000 איגור סמוכין   4,000 מקום 7 אליפות אירופה  החלקה אומנותית  דניאל סמוכין 
על הקרח   

2,000 שני הרשקו    8,000 מקום 5 אליפות אירופה  ג'ודו   ירדן ג'רבי  
1,000 בתיה אדיב    250 שני הרשקו   4,000 מקום 7 אליפות אירופה  ג'ודו  רוני שוורץ 

3,000 נטשה אסמולוב   6,000 מקום 6 אליפות אירופה  התעמלות אומנותית-  ויקטוריה 
קרב רב פילנובסקי 

1,500 נטלי קופלינקו   3,000 מקום 8 אליפות אירופה  התעמלות אומנותית-  לינוי אשרם 
קרב רב   

1,500 ליאוניד קאופמן   3,000 מקום 6 אליפות אירופה  שחייה – 100 מ' גב  יעקב טומרקין 
1,000 אהוד סגל   2,000 מקום 7 אליפות אירופה  שחייה – 400 מ' מ.א  גל נבו 
4,000 לירן וקנין   8,000 מקום 5 אליפות אירופה  שחייה – 100 מ'  אנדראה מורז 

חופשי   
1,000 לודמילה    1,000 ליאוניד שייחט   6,000 מקום 8 אליפות אירופה   200X4 – שחייה **שליחים 

זלנציונוק חופשי        
1,000 חנן גלעד         

27,000   138,000   338,000 סיכום ביניים   
503,250 סה"כ   
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תמריצים לתחרויות מטרה 2016 - נוער

*תומר פרנקל, איתי כרמי, דניס לוקטב, אלון שמי: 1,000 כל אחד.

סכום מאמן נוסף  סכום  מאמן  סכום  הישג  ענף  ספורטאי/ת 
4,000 איגור סמוכין   8,000 מדליית זהב אליפות עולם  החלקה אומנותית  דניאל סמוכין  

על הקרח   
2,000 גל פרידמן   2,000 שחף אמיר   8,000 מדליית זהב אליפות עולם  שייט  יואב עומר 

4,000 יניב מאיר   8,000 מדליית זהב אליפות עולם  שייט  קטי ספיצ'קוב 
1,500 יניב מאיר   6,000 מדליית כסף אליפות עולם   RS:X - שייט נוי דריהן 
2,000 יחיעם שרעבי   4,000 מדליית ארד אליפות עולם  טאקוונדו  אבישג סמברג 

1,500 אביתר מור    500 שחף אמיר   4,000 מדליית ארד אליפות עולם   RS:X - שייט תום ראובני 
1,000 יניב מאיר   1,000 רוני מאיר   4,000 מדליית זהב אליפות אירופה   RS:X - שייט נוי דריהן 

1,500 איגור ריכטר   3,000 מדליית כסף אליפות אירופה  סיוף – חרב  קונסטנטין וורונוב 
750 אביתר מור    750 שחף אמיר   3,000 מדליית כסף אליפות אירופה  שייט  טל צדוק 
375 יניב מאיר   375 רוני מאיר   3,000 מדליית כסף אליפות אירופה  שייט  מאיה מוריס 
500 מיכל הס   500 עומר יצחקי   2,000 מדליית ארד אליפות אירופה  ג'ודו  ענבל שמש 
500 כרמל לויתן   500 לאוניד שחייט   4,000 מדליית ארד אליפות אירופה    200X4 – שחייה *שליחים שחייה 
500 חנן גלעד  חופשי        
500 לירן וקנין         

1,000 אימעד מוסלמי   2,000 מדליית ארד אליפות אירופה  איגרוף  אחמד שתייוי 
7,125   19,625   59,000 סכום ביניים   

85,750 סה"כ   
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אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 2017
הקריטריונים המצ"ב מומלצים על ידי מנהלת הספורט ההישגי )26.12.2016(, 
אשר דנה בהם, בין היתר, על בסיס לקחי מחזור "ריו 2016". השתייכות לסגלים 
ובין אם לתקופה( כפי שיפורטו במסמך זה,  וקבלת מלגה )בין אם חד פעמית 
מותנים בעמידה בכל הדרישות המקצועיות, הארגוניות, הייצוגיות, המשמעתיות, 
האתיות והמנהליות שיידרשו מהספורטאים על ידי האיגודים הרלבנטיים, הוועד 

האולימפי וזרועו המקצועית - היחידה לספורט הישגי.
המלגות החודשיות מהקרן לעידוד ספורטאים מצטיינים יתנהלו עפ"י הסגלים   .1

כדלקמן:
  ₪ 8,500  - סגל זהב   

                       ₪ 6,000  - סגל כסף   
 ₪ 4,500  - סגל ארד   
 ₪ 3,000  - סגל בכיר   

3 סגלי נוער )מקרן הקדש של מועצת ההימורים(:  
₪ 2,250  - עתודה   
₪ 1,750  - נוער   

 ₪ 1,000  - קדטים   

הכניסה לסגלים תהיה מותנית אך ורק במקצועות ובתנאי תחרות אולימפיים   .2
ולפי תוצאות מפרוטוקולים רשמיים, ועל פי המלצת מנהלת הספורט ההישגי.

                                                           
חודש קלנדרי לאחר ההישג  להלן, המלגה תאושר   4 בכפוף לאמור בסעיף   .3
בתחרות המוכרת על ידי היחידה לספורט הישגי להשגת הקריטריון ותשולם 
דירוג  ובענפים בהם הקריטריון מבוסס על  )12 חודשים(,  למשך שנה אחת 
המלגה  בלבד. תשלום  חודשים   6 למשך   המלגה  אבסולוטי תשולם  עולמי 
לספורט  היחידה  ע"י  שיאושר  בכתב  חודשי  דיווח  לקבלת  בכפוף  ייעשה 
הישגי )לאחר שאושר ע"י המאמן והאיגוד הרלוונטי(. במידה של הישג נוסף 
הכניסה  מועד  השנה,  אותה  במהלך  הקריטריון  להשגת  המוכרת  בתחרות 
לסגלים ותשלום המלגה יידחה בהתאם לפרק זמן נוסף יוארך בהתאם להישג 
האחרון. למשל - ספורטאי שנכנס לסגל על בסיס הישג ב 1.1.17, אך בחודש 
4/17 השיג הישג נוסף המזכה אותו בכניסה לסגל, תשלום המלגה למשך 12 
חודשים החל מהשגת ההישג הנוסף )שגם עליו יחולו כל הכללים המפורטים 

לעיל ולהלן(.
חודשים.   24 למשך  זה  בסגל  יבטיח את מקומו  זהב  לסגל  השייך  ספורטאי   .4
במידה ובמשך 24 חודשים מהשגת הקריטריון לא עמד בקריטריון לסגל הזה, 
הוא  יירד לסגל כסף למשך 12 חודשים וזאת רק לאחר דיון בעניינו ובכפוף 

להמלצת היחידה לספורט הישגי. 
 12 במשך  כסף  לסגל  בקריטריונים  עמד  שלא  כסף,  לסגל  השייך  ספורטאי   .5
חודשים מהשגת הקריטריון, ירד לדרגת סגל ארד למשך 12 חודשים וזאת רק 

לאחר דיון בעניינו ובכפוף להמלצת היחידה לספורט הישגי. 
כתנאי לקבלת המלגה, ובנוסף לעמידה בקריטריון לסגלים, מיקום הספורטאי   .6
המתחרים  של  העליון  בחצי  להיות  חייב  המטרה  בתחרות  הקבוצה  או 
המלגה,  לקבלת  כתנאי  עליון.   2/3 שיצוין  בענפים  למעט  )אבסולוטי( 
במקצועות הקרב חייבים להשיג לפחות 2 ניצחונות בזירה או על המזרן. אין 
חובת השתתפות  קיימת  כן,  כמו  זמן.  עפ"י  ספורט שנקבע  בענף  חל  הדבר 
הקרב  במקצועות  מטרה(.  בתחרות  ישראל  מלבד  מדינות(   7 לפחות  )של 
מדינות   7 לפחות  של  השתתפות  חובת  קיימת  המשקל,  קטגוריית  באותה 
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התחרות  שאינן  אישיים,  בענפים  קבוצתית  ובתחרות  ישראל(  )מלבד 
העיקרית והמרכזית של הספורטאים חובת השגת תוצאה ב- 1/3 עליון מכלל 

המתחרים.
הוועד  נציג  הספורט,  מנהל  נציג  המנהלת,  יו"ר  בהרכב:  ההיגוי  לוועדת   .7
האולימפי ומנהל היחידה לספורט הישגי, תהיה אפשרות להמליץ למנהלת 
דעת  שיקול  פי  על  בוגרים,  ספורטאים   3 עד  של  ייחודיות  מלגות  לשדרוג 
לכך  בנוסף   ,2020 טוקיו  למחזור  האולימפי  הוועד  מדיניות  ולפי  מקצועי 
לקראת  מוכשרים  נוער  ספורטאי   3 על  להמליץ  אפשרות  ההיגוי  לוועדת 

.2020
בשנה  למען הקהילה  פעילויות   4 עד   - ב  חלק  לקחת  מחוייב  ספורטאי  כל   .8
הוועד  הנחיית  לפי  האולימפית,  החוויה  במסגרת  פעילות  כולל  קלנדרית, 
בתוכנית  ובהתחשב  הרלוונטי  האיגוד  עם  מראש  תיאום  ע"פ  האולימפי 
מותנית  האחרונים,  החודשים   3 מלגת  קבלת  הספורטאי.  של  המקצועית 

במילוי דרישה זו. 

מלגות לימוד
כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בריו 2016, זכאים למלגת 
באוניברסיטה  הלימוד  משכר  יותר  ולא  ערך  שווה  בשיעור  אקדמית  לימודים 
ציבורית, המצטבר למשך 3 שנות לימוד. מימוש הזכות לתחילת מלגה זו יוכל 
להתבצע לא יאוחר משנת 2024 והוא כפוף להצגת אסמכתאות משביעות רצון 
ללימודים בפועל עבור כל שנה בנפרד. באם יתברר כי הספורטאי הפסיק לימודיו, 
או לא הוצגו אסמכתאות ללימוד בפועל, הוא יידרש להחזיר את הסכום ששולם 

כאמור.
 ,2014 בסוצ'י  האולימפיים  במשחקים  השתתפו  אשר  הספורטאים  כל 
הלימוד  משכר  יותר  ולא  ערך  שווה  בשיעור  אקדמית  לימודים  למלגת  זכאים 
באוניברסיטה ציבורית, המצטבר למשך 3 שנות לימוד. מימוש הזכות לתחילת 
מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר משנת 2022 והוא כפוף להצגת אסמכתאות 
משביעות רצון ללימודים בפועל עבור כל שנה בנפרד. באם יתברר כי הספורטאי 
הפסיק לימודיו, או לא הוצגו אסמכתאות ללימוד בפועל, הוא יידרש להחזיר את 

הסכום ששולם כאמור.

סגל עתודה
סגל העתודה יהיה זכאי לקבלת המעטפת המקצועית-מדעית-רפואית בלבד   .1

)לא כולל תוספים תזונתיים(.
כל מי שהיה בסגל מסוים)ארד/בכיר/נוער( יומלץ לעוד שנה בסגל עתודה.  .2

היחידה תוכל להמליץ על עד 5 ספורטאים נוספים בעלי פוטנציאל, לפי חוות   .3
דעת מקצועית, אך לא יותר מספורטאי לענף.
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חלוקת תמריצים

תמריצים לספורטאים על הישגים באליפויות עולם ואירופה 
2017 )בש"ח(

* רק לענפי האתלטיקה, השחייה והתעמלות מכשירים - קרב רב

תמריצים לספורטאים על הישגים בולטים באליפויות עולם 
ואירופה בשנת 2017:

במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד.  .1
באירוע  המשתתפים  של  העליון  בחצי  הינו  שהמיקום  בתנאי  מקרה  בכל   .2

)בתנאים דומים לסעיף 6 במלגות(.
במקצועות הקרב, לפחות 2 ניצחונות על המזרן, או בזירה )בתנאים דומים   .3

לסעיף 6 במלגות(.
חישוב התמריצים כדלקמן:  .4

ספורטאי בודד - 100% תמריץ מהרשום בטבלה מעלה   
זוג ספורטאים - 75% תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה  

בטבלה  מהרשום  אחד  לכל  תמריץ   50%  - ספורטאים   3-4- בנות  קבוצות   
מעלה

קבוצות בספורט אישי - 40% תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה  
קבוצות משחקי כדור - 30% תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה  

כל זכייה באליפות עולם ו/או אירופה )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה(   .5
תזכה את הספורטאי בתמריץ המלא המצוין בטבלה, ללא התחשבות במספר 

הזכיות במהלך השנה.
זכייה שנייה באותו אירוע, תזכה ב - 50% מהתמריץ המלא וכך הלאה בסדר   .6

יורד 25%, 12.5%.
אוסטרליה  )אליפות  התחרויות  מארבע  אחת  בכל  תמריץ  מתן   - טניס   .7
הפתוחה(,  ארה"ב  ואליפות  באנגליה  וימבלדון  בצרפת,  גרוס  רולן  הפתוחה, 

לפי 50% מהמצוין בטבלה לאליפות עולם.

משחקי EYOF קיץ אליפות אירופה לנוער  אליפות עולם לנוער  אליפות אירופה  אליפות עולם  מיקום/אירוע 
 ₪ 4,000   ₪ 4,000   ₪ 8,000   ₪ 40,000   ₪ 120,000  1
 ₪ 3,000   ₪ 3,000   ₪ 6,000   ₪ 28,000   ₪ 84,000  2
 ₪ 2,000   ₪ 2,000   ₪ 4,000   ₪ 20,000   ₪ 60,000  3

 ₪ 10,000   ₪ 30,000  4
 ₪ 8,000   ₪ 24,000  5
 ₪ 6,000   ₪ 18,000  6
 ₪ 4,000   ₪ 12,000  7
 ₪ 3,000   ₪ 9,000  8
 ₪ 2,000   ₪ 6,000  *9-12
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תמריצים למאמנים על הישגים באליפויות עולם ואירופה 
2017 )בש"ח(

* רק לענפי האתלטיקה, השחייה והתעמלות מכשירים - קרב רב

בולטים באליפויות עולם  תמריצים למאמנים על הישגים 
ואירופה בשנת 2017:

במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד.  .1
באירוע  המשתתפים  של  העליון  בחצי  הינו  שהמיקום  בתנאי  מקרה  בכל   .2

)בתנאים דומים לסעיף 6 במלגות(.
במקצועות הקרב, לפחות 2 ניצחונות על המזרן, או בזירה )בתנאים דומים   .3

לסעיף 6 במלגות(.
כל זכייה באליפות עולם ו/או אירופה )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה(   .4
ללא התחשבות במספר  בטבלה,  תזכה את המאמן בתמריץ המלא המצוין 

הזכיות במהלך השנה.
אחד  ספורטאי  ו/או  התחרות  באותה  ספורטאים  מספר  למאמן  ויש  במידה   .5
שקובע יותר מהישג אחד באותה התחרות )כולל תחרות מטרה, ראה סעיף 4(, 
יקבל המאמן 50% מהרשום בטבלה על הספורטאי השני במיקומו בתחרות. 

על הספורטאי השלישי והבאים אחריו יקבל המאמן 25% מהרשום בטבלה.
אומנותית(  ושחייה  אומנותית  התעמלות  )כמו  אישי  בספורט  בקבוצות   .6
מהמופיע   200% בגובה  תמריצים  יחד  המאמנים  כל  יקבלו  כדור  ובמשחקי 

בטבלה, שיחולקו ביניהם.
אוסטרליה  )אליפות  התחרויות  מארבע  אחת  בכל  תמריץ  מתן   - טניס   .7
הפתוחה(,  ארה"ב  ואליפות  באנגליה  וימבלדון  בצרפת,  גרוס  רולן  הפתוחה, 

לפי 50% מהמצוין בטבלה לאליפות עולם.

משחקי EYOF קיץ אליפות אירופה לנוער  אליפות עולם לנוער  אליפות אירופה  אליפות עולם  מיקום/אירוע 
 ₪ 2,000   ₪ 2,000   ₪ 4,000   ₪ 20,000   ₪ 60,000  1
 ₪ 1,500   ₪ 1,500   ₪ 3,000   ₪ 14,000   ₪ 42,000  2
 ₪ 1,000   ₪ 1,000   ₪ 2,000   ₪ 10,000   ₪ 30,000  3

 ₪ 5,000   ₪ 15,000  4
 ₪ 4,000   ₪ 12,000  5
 ₪ 3,000   ₪ 9,000  6
 ₪ 2,000   ₪ 6,000  7
 ₪ 1,500   ₪ 4,500  8
 ₪ 1,000   ₪ 3,000  *9-12
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קרנות הישג לפי ענפים - בוגרים 2017

אגרוף

אופניים

אתלטיקה

*בתחרויות מוסכמות מראש שיקבעו ע"י האיגוד והיחידה לספורט הישגי
 ** אליפות אירופה באולמות רק במקצועות שדה

ג'ודו

גביע עולם אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
5-8  2-3 כסף 

2 מדליות  9-16  5-8 ארד 
שני ניצחונות שני ניצחונות  בכיר 

דירוג עולמי   דירוג עולמי  אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אבסולוטי נשים אבסולוטי גברים     

1-3  1 זהב 
1-20  1-30  4-8  2-3 כסף 

21-40  31-50  9-16  4-10 ארד 
41-60  51-75  17-24  11-16 בכיר 

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
5-7  2-3 כסף 

1-3 בגרנד סלאם/  9  5-7 ארד 
מסטרס    

1-3 בגרנד פרי/  שני ניצחונות   9 בכיר 
3 מדליות בגביע עולם    

תוצאות מרתון תוצאה  אליפות   אליפות   סגל 
נשים גברים  עולם**   אירופה**   

1-3  1 זהב 
2:40.00  2:15.00   4-8  2-3 כסף 
2:42.00  2:17.00 תוצאת A* )עמוד 69(   9-16  4-8 ארד 
2:45.00  2:19.00 תוצאת B* )עמוד 69(   17-20  9-12 בכיר 
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היאבקות

* בתחרויות בינלאומיות מוסכמות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי

הרמת משקולות

* 2/3 עליון 

התעמלות אומנותית

התעמלות מכשירים וטרמפולינה

התעמלות מכשירים: בקרב רב, אליפות אירופה עד מקום 24 )לפי 2 למדינה(,   *
ו/או אליפות עולם עד מקום 32 )לפי 2 למדינה( - סגל בכיר  

** בקפיצות - 2/3 עליון

תחרויות בינלאומיות* אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
5-8  2-3 כסף 

2 מדליות  9-12  5-8 ארד 
שני ניצחונות  9-12 בכיר 

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-8 ארד 
13-16  9-12 בכיר* 

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-10 ארד 
13-16  11-14 בכיר 

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-8 ארד 
13-16  9-12 בכיר*/** 
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טאקוונדו

* ב-6 תחרויות מוסכמות מראש

טריאתלון

 סיוף

* בתחרויות חמשת גביעי עולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית

קייאקים וחתירה

** 2/3 עליון 

קליעה

G1/G2 תחרויות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
5-8  2-3 כסף 

*G1/G2 3 מדליות בתחרויות  9-16  5-8 ארד 
*G1/G2 2 מדליות בתחרויות שני ניצחונות  שני ניצחונות  בכיר 

דירוג עולמי אבסולוטי אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 

30-1  4-8  2-3 כסף 
50-31  9-16  4-10 ארד 
75-51  17-24  11-16 בכיר 

גביע עולם* אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
5-8  2-3 כסף 

1-3  9-16  5-8 ארד* 
5-8  17-32  9-16 בכיר* 

גביע עולם אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

1-3  9-12  4-8 ארד 
5-8  13-18  9-12 בכיר** 

גביע עולם אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

1-3  9-12  4-8 ארד 
5-8  13-16  9-12 בכיר 
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קשתות

שחייה

מכביה,  ישראל,  אליפות  באפריל,  קריטריון  תחרויות   2 מוסכמות:  בתחרויות 
אליפות עולם בוגרים ואליפות אירופה לנוער

א. שליחים - לפחות 2 ספורטאים חייבים בקריטריון אישי לסגלים
אשר  בתחרויות,  רק   A תוצאת  לקבוע  יוכל  בארץ,  מתאמן  שאינו  שחיין,  ב. 

הומלצו ע"י איגוד השחייה ואושרו ע"י היחידה לספורט הישגי מראש.

שחייה אומנותית

* 2/3 עליון

שחייה מים פתוחים

שייט

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
5-8  2-3 כסף 

1-3 בגביע עולם  9-16  5-8 ארד 
1-3 בגרנד פרי  17-32  9-16 בכיר 

תוצאה אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

תוצאת A )עמוד 69(  9-16  4-8 ארד 
17-24  9-14 בכיר 

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-10 ארד* 
13-16  11-14 בכיר* 

סבב עולמי )באירופה( אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-16  4-8 ארד 
1-3  17-24  9-14 בכיר 

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-8 ארד 
13-16  9-12 בכיר 
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אליפות עולם אליפות אירופה  דירוג עולמי  סגל 
1-3  1  1-15 זהב 
4-8  2-3  16-30 כסף 

9-16  4-8  31-50 ארד 
17-32  9-16  51-75 בכיר 

טניס, טנ"ש, בדמינטון, כדורעף חופים, רכיבת סוסים, גולף*

LPGA בגולף לפי דירוג עולמי *
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מקצועות החורף

החלקה על הקרח

החלקה מהירה על הקרח

סקי שלג

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-10 ארד 
13-16  11-14 בכיר 

אליפות עולם אליפות אירופה  סגל 
1-3  1 זהב 
4-8  2-3 כסף 

9-12  4-8 ארד 
13-16  9-12 בכיר 

FIS נקודות דרוג עולמי  אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
1-15  1-3  1 זהב 

16-30  4-8  2-3 כסף 
1-40  31-50  9-16  4-8 ארד 

41-60  51-75  17-32  9-16 בכיר 
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טבלת קריטריון סגלים - אתלטיקה

טבלת קריטריון סגלים – שחייה

נשים מקצוע  גברים  
*B תוצאת  A קריטריון   *B תוצאת  A קריטריון

11.36  11.32 100 מ'   10.21  10.16
23.30  23.20 200 מ'   20.60  20.50
52.35  52.20 400 מ'   45.60  45.40

2:02.50  2:01.50 800 מ'   1:46.40  1:46.00
4:09.00  4:07.00 1500 מ'   3:37.20  3:36.20

15:33.00  15:24.00 5,000 מ'   13:31.50  13:25.00
32:35.00  32:15.00 10,000 מ'   28:05.00  28:00.00

2:45.00  2:42.00 מרתון   2:19.00  2:17.00
9:48.00  9:45.00 3000 מ' מכשולים   8:32.00  8:30.00

 13.10  13.00 100/110 מ' משוכות   13.50  13.47
56.55  56.20 400 מ' משוכות   49.60  49.40

1.92  1.93 קפיצה לגובה   2.28  2.29
4.40  4.50 קפיצה במוט   5.60  5.70
6.60  6.70 קפיצה למרחק   8.10  8.15

14.00  14.15 קפיצה משולשת   16.80  16.85
17.20  17.75 הדיפת כדור ברזל   20.10  20.50
59.50  61.00 זריקת דיסקוס   64.00  65.00
69.50  71.00 יידוי פטיש   76.00  77.00
60.00  62.00 הטלת כידון   81.00  83.00
5950  6200 קרב 7/10   8000  8100

1:38.00  1:36.00 20 ק"מ הליכה   1:26.00  1:24.00
50 ק"מ הליכה  4:16.00  4:06.00

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists  100X4  Top 8 at IWR + 8 from Top Lists

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists  400X4  Top 8 at IWR + 8 from Top Lists

A גברים קריטריון מקצוע    A נשים קריטריון
0.22.47 50 מ' חופשי   0.25.18
0.48.93 100 מ' חופשי   0.54.90
 1.47.73 200 מ' חופשי   1.58.68
 3.48.15 400 מ' חופשי   4.10.50
7.54.31 800 מ' חופשי   8.38.56

 15.12.79 1500 מ' חופשי   16.32.04
 0.54.06 100 מ' גב   1.00.61
 1.58.55 200 מ' גב   2.11.53
 1.00.35 100 מ' חזה   1.07.58
2.11.11 200 מ' חזה   2.25.91
0.52.29 100 מ' פרפר   0.58.48
1.57.28 200 מ' פרפר   2.09.77
2.00.22 200 מ' מעורב אישי   2.13.41
4.17.90 400 מ' מעורב אישי   4.43.06
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קרנות הישג לפי ענפים – ספורטאים צעירים 2017

אגרוף

* בתחרויות עליהן יוסכם מראש

אופניים

אתלטיקה

* 2/3 עליון של המתחרים

בדמינטון

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
מדליה בתחרות עתודה    

גביע העולם* )עד גיל 23(    
פעמיים מקום 5       

בתחרויות גביע העולם*     
רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה   נוער  
רבע גמר ומעלה   1-3 קדטים 

תחרות אליפות עולם   אליפות אירופה   סגל 
אליפות אירופה בוגרים:     1-12  1-8 עתודה 

מקומות 17-25 )עד גיל 23(    
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 25-32     
1-12  1-8 נוער 

2017: מקום 1-3 EYOF   1-12  1-8 קדטים 

תחרות אליפות עולם   אליפות אירופה   סגל 
אליפות אירופה בוגרים:      1-8 עתודה 

מקומות 13-16 )עד גיל 23(    
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 21- 24 *     
1-12  1-8 נוער 

2017: מקום 1-3 EYOF   1-12  1-8 קדטים 

דרוג עולמי אליפות עולם   אליפות אירופה   סגל 
מקומות 76-100  עתודה    

)עד גיל 23(    
1-16  1-8 נוער 
 1-16  1-8 קדטים 
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תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:      1-5 עתודה 

מקומות 13-16* )עד גיל 23(    
מדליה בתחרות        

בינלאומית**     
פעמיים מקום 5 בתחרות       

בינלאומית**     
1-8  1-5 נוער 
1-5  1-3 קדטים 

דרוג עולמי אליפות עולם   אליפות אירופה   סגל 
מקומות 76-100 עתודה    

)עד גיל 23(
1-12  1-8 נוער 

קדטים

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:      1-5 עתודה 

2 ניצחונות )עד גיל 23(    
2 מדליות בתחרויות       

גביע העולם     
1-7  1-5 נוער 

2017: מקום 1-3 EYOF   1-7  1-3 קדטים 

קריטריונים אחרים אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:      1-6 עתודה 

מקומות 13-16* )עד גיל 23(    
ניקוד עפ"י טבלת       

סינקלייר – בהתאם       
לגיל**     

1-8  1-6 נוער 
1-5  1-3 קדטים 

ג'ודו

גולף

היאבקות

* 2/3 עליון של המתחרים
** בתחרויות עליהן יוסכם מראש

הרמת משקולות 

* 2/3 עליון של המתחרים
** ניתן לקבוע בתחרויות עליהן יוסכם מראש
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התעמלות אומנותית 

התעמלות מכשירים

* קרב רב
** בקפיצות: 2/3 עליון של המתחרים

חתירה

* 2/3 עליון של המתחרים
** בתחרויות עליהן יוסכם מראש, 2/3 עליון של המתחרים

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרות:   עתודה    

מקומות 15-18 )עד גיל 18(    
אליפות עולם בוגרות:       

מקומות 17-20     
1-8  1-6 נוער 

קדטים

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל  
אליפות אירופה בוגרים –  עתודה    
קרב רב: מקומות 25-32 )עד גיל 18     

אליפות עולם בוגרים – בנות/עד גיל     
קרב רב: מקומות 33-40 20 בנים(    

אליפות אירופה בוגרים -       
מכשיר בודד: מקומות       

**13-16     
אליפות עולם בוגרים –       
מכשיר בודד: מקומות       

**17-20     
אליפות אירופה נוער:     *1-12  *1-8 נוער 

מדליה במכשיר בודד     
אליפות עולם נוער: גמר       

במכשיר בודד     
2017: מקום 1-3 EYOF קדטים    

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:     1-9  1-9 עתודה 

מקומות 13-16* )עד גיל 23(    
פעמיים גמר ב' בגביע       

העולם לבוגרים**    
1-9  1-9 נוער 

קדטים
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קריטריונים אחרים אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
2 מדליות בתחרויות  רבע גמר ומעלה    עתודה 

G1/G2 )עד גיל 21(    
רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה  נוער 
רבע גמר ומעלה  1-3 קדטים 

קריטריונים אחרים אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
  :ATP דרוג עולמי גברים עתודה    

גיל 19 – 400; גיל )עד גיל 22(    
     20 –  250; גיל 21 – 150;  

גיל 100-22     
  :WTA דרוג עולמי נשים     

גיל 19 – 130; גיל      
20 – 100; גיל 21 – 85;       

גיל 22 - 70     
שמינית גמר יחידים   חצי גמר ומעלה    נוער 

בגרנד סלאם לנוער או       
באורנג' בול עד 18     

חצי גמר זוגות בגרנד       
סלאם לנוער או באורנג       

בול עד 18     
2017: מקום 1-3 EYOF חצי גמר ומעלה    קדטים 
אורנג' בול עד 16: רבע       

גמר ומעלה     

קריטריונים אחרים אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
דרוג עולמי גברים: גיל   עתודה    

19 – 250; גיל 20 – 200;   )עד גיל 22(    
גיל 21 – 150; גיל      

100 - 22     
דרוג עולמי נשים: גיל      

19 – 250; גיל 20 – 200;       
גיל 21 – 150; גיל      

100 – 22     
אליפות אירופה בוגרים:       

מקומות 17-32     
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 33-64     
רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה  נוער 
רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה  קדטים 

טאקוונדו

טניס

טניס שולחן
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טריאתלון

כדורעף חופים 

סיוף )עד גיל 23(

* בתחרויות חמשת גביעי עולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית

קיאקים )עד גיל 23(

* 2/3 עליון של המתחרים
** בתחרויות עליהן יוסכם מראש, 2/3 עליון של המתחרים

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:     1-12  1-8 עתודה 

מקומות 17-25 )עד גיל 23(    
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 25-32     
1-12  1-8 נוער 
1-12  1-8 קדטים 

דרוג עולמי אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
מקומות 76-100 עד 21: 1-16    1-8 עתודה 

עד 23: 1-16 )עד גיל 23(  
1-16  1-8 נוער 

1-8  1-8 קדטים 

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:     1-16  1-8 עתודה 

מקומות 17-32     
מקומות 9-16 בתחרויות       

גביע העולם*     
1-8  1-8 נוער 
1-8  1-4 קדטים 

תחרות אליפות עולם   אליפות אירופה   סגל 
אליפות אירופה בוגרים:     1-9  1-9 עתודה 

מקומות 13- 16*     
פעמיים גמר ב' בגביע       

העולם לבוגרים**     
1-9  1-9 נוער 

2017: מקום 1-3 EYOF קדטים    
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תחרות אליפות עולם   אליפות אירופה   סגל 
אליפות אירופה בוגרים:   עתודה    

מקומות 13-16     
אליפות עולם לבוגרים:       

מקומות 17-20      
פעמיים מקומות 9- 16       
בגביע העולם לבוגרים*     

1-8  1-6 נוער 
קדטים

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:   עתודה    

מקומות 17-25     
פעמיים מקומות 4-8       

בגרנד פרי*     
1-8  1-8 נוער 

קדטים

קריטריונים אחרים אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:   עתודה    

מקומות 15-24     
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 25-32     
השגת תוצאה בהתאם       
לטבלת הישג מותאמת       

גיל**     
השגת תוצאה בהתאם     1-8  1-8 נוער 
לטבלת הישג מותאמת       

גיל**     
2017: מקום 1-3 EYOF   *9-16  *9-16 קדטים 
השגת תוצאה בהתאם       
לטבלת הישג מותאמת       

גיל**     

קליעה )עד גיל 23(

*בתחרויות עליהן יוסכם מראש

קשתות )עד גיל 23(

* בתחרויות עליהן יוסכם מראש

שחייה )עד גיל 21 בנים/עד גיל 20 בנות(

* באליפות אירופה/עולם לנוער ל-2 השנתונים הצעירים מתוך ארבעה
** הטבלה, שתפורסם ע"י האיגוד ותתעדכן משנה לשנה, תתבסס על תוצאות 
עבר בתחרויות מטרה. את התוצאה ניתן לקבוע בתחרויות המוסכמות הבאות: 

2 תחרויות קריטריון באפריל, אליפות ישראל, מכביה וגביע קומן
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שחייה אומנותית )עד גיל 21(

* 2/3 עליון של המתחרים

שחייה במים פתוחים )עד גיל 22(

* בתחרויות עליהן יוסכם מראש 

שייט )עד גיל 23(

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרות:   עתודה    

מקומות 15-18*     
אליפות עולם בוגרות:       

מקומות 17-20*     
1-8  1-6 נוער 

קדטים

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:   עתודה    

מקומות 15-20     
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 25-30     
תחרות סבב עולמי 10       

ק"מ: מקומות 4-6*     
1-8  1-6 נוער 
1-5  1-3 קדטים 

תחרות אליפות עולם  אליפות אירופה  סגל 
אליפות אירופה בוגרים:   עתודה    

מקומות 13-16     
אליפות עולם בוגרים:       

מקומות 17-20     
1-8  1-6 נוער 
1-5  1-3 קדטים 
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אליפויות אירופה ועולם לבוגרים לשנת 2017 

* באולמות

אליפות עולם אליפות אירופה   מקצוע  ענף 
מדינה תאריך  מדינה  תאריך     

נורבגיה  17-24.9.2017 דנמרק   2-6.8.2017 כביש  אופניים 
Cairns, אוסטרליה  5-10.9.2017 איסטנבול, תורכיה   27-30.7.2017 הרים    

המבורג, גרמניה  25.8-3.9.2017 עדיין לא נקבע  יוני –יולי 2017  איגרוף  
לונדון, בריטניה  4-13/8/2017 בלגרד, סרביה*   3-5/3/2017 אתלטיקה  

גלסגו, סקוטלנד  21-27.8.2017 קולדינג, דנמרק   25-30.4.2017 בדמינטון  
בודפשט, הונגריה  28.8-3.9.2017 ורשה, פולין   20-23.4.2017 ג'ודו  
הלסינקי, פינלנד  29.3-2.4.2017 אוסטרבה, צ'כיה   25-29.1.2017 אומנותית  החלקה על הקרח 
רוטרדאם, הולנד  10-12.3.2017 טורינו, איטליה   13-15.1.2017 ריצה מהירה    

צרפת, פריס  21-26.8.2017 סרביה, נובי-סד   2-7.5.2017 כל הסגנונות  היאבקות 
גברים ונשים   

USA ,אנהים  28.11-5.12.2017 קרואטיה, ספליט   1-9.4.2017 גברים ונשים  הרמת משקולות 
CLUJ NAPOCA,רומניה  19-23.4.2017 קנדה, מונטריאול   2-8.10.2017 מכשירים  התעמלות  

נשים וגברים   
פסארו, איטליה  30.8-3.9.2017 הונגריה, בודפשט   19-21.5.2017 אומנותית    

אישי וקבוצתי   
חתירה

מינסק, בלארוס  7-9.9.2017 טאקוונדו  
דיסלדורף, גרמניה  29.5-5.6.2017 לוקסמבורג, לוקסמבורג   13-17.9.2017 טניס שולחן  
מלבורן, אוסטרליה  16-29.1.2017 גברים ונשים    טניס 

פריז, צרפת  28.5-11.6.2017      
ווימבלדון, בריטניה  2-16.7.2017      

ארה"ב  28.8-10.9.2017      
רוטרדאם, הולנד  14-17.9.2017 קיצבול, אוסטריה    16-18.6.2017 טריאתלון  

)אולימפי(     
דיסלדורף, גרמניה   24-25.6.2017    

)ספרינט(     
לייפציג, גרמניה  19-26.7.2017 טיביליסי, גיאורגיה   12-17.6.2017 סיוף  

רציצה, צ'כיה  23-27.8.2017 פלובדיב, בולגריה   14-16.7.2017 קייאקים  
מריבור, סלובניה  6-12.3.2017 נשק אוויר  קליעה 
באקו, אזרבייג'ן  21.7-4.8.2017 נשק 0.22    

סלובניה  16-22.8.2017 קשתות  
)רמה של רכיבה על סוסים 

אליפות אירופה(   
בודפשט, הונגריה  24-30.7.2017 שחייה    שחייה 

14-22.7.2017 שחייה אומנותית      
15-21.7.2017 מים פתוחים      

הינושימה יפן   16-23.9.2017 מרסיי צרפת   6-13.5.2017  RS:X גלשנים שייט 
מדמבליק הולנד   19-26.8.2017 ברצלונה ספרד    1-8.10.2017 לייזר רדיאל    
ספליט קרואיטה    12-19.9.2017 לייזר      

סלוניקי יוון  7-15.7.2017 מונקו צרפת    5-13.5.2017  470   
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אליפויות אירופה ועולם לנוער לשנת 2017
אליפות עולם אליפות אירופה   מקצוע  ענף 

מדינה תאריך  מדינה  תאריך     
נורבגיה  17-24.9.2017 דנמרק   2-6.8.2017 כביש  אופניים 

Cairns, אוסטרליה  5-10.9.2017 איסטנבול, תורכיה   27-30.7.2017 הרים    
איגרוף

גרוסטו, איטליה  20-23/7/2017 אתלטיקה  
בידגושץ, פולין )עד 23(  13-16/7/2017    

בדמינטון
זאגרב, קרואטיה  18-22.10.2017 מריבור, סלובניה   15-17.9.2017 ג'ודו  

אומנותית החלקה על הקרח 
ריצה מהירה   

פינלנד, טמפרה  1-6.8.2017 גרמניה, דורטמונד   27.6-2.7.2017 כל הסגנונות  היאבקות 
גברים ונשים   

יפן, טוקיו  16-23.6.2017 אלבניה, טירנה   15-22.10.2017 גברים ונשים  הרמת משקולות 
מכשירים התעמלות 

נשים וגברים   
פסארו, איטליה  30.8-3.9.2017 הונגריה, בודפשט   19-21.5.2017 אומנותית    

אישי וקבוצתי   
חתירה

לרנקה, קפריסין  2-4.11.2017 טאקוונדו  
טניס 

סוצ'י, רוסיה  U21 2-5.2.2017 טניס שולחן  
גונדומר, פורטוגל  14-23.7.2017    

Youth    
רוטרדאם, הולנד  14-17.9.2017 קיצבול, אוסטריה   U19 16-18.6.2017 טריאתלון  

U19, U23 ולנס, הונגריה   U23 5-6.8.2017    
פאנבסיס, ליטא   U17 16-18.6.2017    

כדורעף חופים
פלובדיב, בולגריה  1-10.4.2017 פלובדיב, בולגריה   5-9.3.2017 סיוף  
פיטשטי, רומניה  27-30.7.2017 בלגרד, סרביה   22-25.6.2017 קייאקים  

גרמניה זול  22-29.6.2017 מריבור, סלובניה   6-12.3.2017 נשק אוויר  קליעה 
באקו, אזרבייג'ן  21.7-4.8.2017 נשק חופשי    

רוסריו, ארגנטינה  2-8.10.2017 פורק, קרואטיה   9-14.7.2017 קשתות  
נתניה )וינגייט(, ישראל  28.6-2.7.2017 שחייה  שחייה 

בלגרד, סרביה  21-25.6.2017 שחייה אומנותית    
מרסיי, צרפת  28-31.7.2017 מים פתוחים    

גרדה, טורבלה איטליה   24.6-1.7.2017 מרסיי צרפת   6-13.5.2017  RS:X גלשנים שייט   
בלגיה ניו פורט  26.7-2.8.2017 גדיניה פולין   6-13.7.2017 לייזר רדיאל    

מדמבליק הולנד   11-18.8.2017 דןרנז צרפת   17-24.7.2017    
פרימנטל אוסטרליה   15-23.12.2017 גרדה ריבה איטליה    6-13.8.2017  )U19( 420   

הינושימה יפן   26.8-2.9.2017 גרדה ריבה איטליה    6-13.8.2017  )U23( 470   
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אליפות עולם אליפות אירופה   מקצוע  ענף 
מדינה תאריך  מדינה  תאריך     

כביש אופניים 
TBD  08/17 הרים    

בולגריה  6-17/9/17 איגרוף  
קניה  12-16/7/17 אתלטיקה  

בדמינטון
צ'ילה  9-13/8/17 ליטא   30/6-2/7/17 ג'ודו  

אומנותית החלקה על הקרח 
ריצה מהירה   

יוון  5-10/9/17 בוסניה   25-30/7/17 כל הסגנונות  היאבקות 
גברים ונשים   

תאילנד  3-10/4/17 קוסובו   23-30/9/17 גברים ונשים  הרמת משקולות 
מכשירים התעמלות 

נשים וגברים   
אומנותית   

אישי וקבוצתי   
חתירה

TBD  07/17 טאקוונדו    
רוסיה  24-30/7/17 טניס  

פורטוגל  14-23/7/17 טניס שולחן  
ליטא  16-18/6/17 טריאתלון  
רוסיה  24-27/8/17 כדורעף חופים  

בולגריה  1-10/4/17 בולגריה   28/2-4/3/17 סיוף  
קייאקים

נשק אוויר קליעה 
נשק חופשי   

קשתות
שחייה שחייה 

שחייה אומנותית   
ספרד  2-4/8/17 מים פתוחים    

ספרד  21-28/10/17 צרפת   22-29/7/17 ביק 7.8  שייט 
בלגיה  16-24/7/17 צרפת   15-22/4/17 לייזר 4.7    

אוסטרליה  26/12/17-3/1/18 איטליה   6-13/8/17  )U17( 420   

אליפויות אירופה ועולם לקדטים לשנת 2017 
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ספונסרים רשמיים – הוועד האולימפי בישראל

THANKS! תודה!

OFFICIAL SPONSORS - OLYMPIC COMMITTEE OF ISRAEL

 


