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כל הזכויות שמורות לוועד האולימפי בישראל

ספורטאים ,מאמנים ואנשי מקצוע יקרים,
הוועד האולימפי בישראל רואה בשנת  2017שנת תפנית חשובה ביותר,
בה הוסקו לקחי מחזור ריו  2016באופן המיטבי ,וזאת על מנת לבצע את
השינויים הדרושים בהכנות לקראת טוקיו .2020
הדיונים התקיימו תחילה ביחידה לספורט הישגי ולאחר שהתקבלו השגותיה
אושרו במוסדות הוועד האולימפי בישראל.
הוועד האולימפי מעודד המשך והעמקת נושא ענפים מועדפים וקביעת יעדים
ומטרות שיאפשרו ניוד בין ובתוך רמות האיכות וקביעת מדיניות "שכר ועונש"
לכל איגודי הספורט המועדפים .הקריטריונים ההישגיים יוקשחו ,בעיקר בענפים
המדידים.
המלצה משמעותית הינה להמשיך ולהעמיק את העבודה בשיטת פרויקטים
ונבחרות לאומיות ובדרך זו לשדרג את כל מערך הליווי הרפואי ,המדעי והמקצועי
אשר התמחו בענפים בהם הם מטפלים בנבחרות ובספורטאים ובספורטאיות.
כל זה יבוא עם שדרוג דרך פעולתה של היחידה לספורט הישגי.
שנת  2017היתה מוצלחת מבחינת הישגי הספורטאים/יות אשר זכו ב6 -
מדליות וב 19 -גמרים בתחרויות מטרה בוגרים וב 17 -מדליות בתחרויות מטרה
נוער בענפים ובמקצועות אולימפיים.
בשנת  2018יתקיימו  2אירועים רב ענפיים גדולים וחשובים .הראשון שבהם
בחודש פברואר ,משחקי החורף האולימפיים בפיונגצ'נג וזוהי המשלחת הגדולה
ביותר שלנו 10 ,ספורטאים וספורטאיות .האירוע השני בחודש אוקטובר ,משחקי
הנוער האולימפיים ,זו הפעם השלישית ,והפעם בבואנוס איירס ואנו מקווים
למשלחת מגוונת ומוצלחת.
בחוברת זו מרוכז מידע רב ,חשוב ביותר המסייע לכל הגורמים לתכנן באופן
מדויק יותר ולטווח רחוק את עבודתם ופעילותם.
תודה לעושים במלאכה ,חברי הנהלת הוועד האולימפי בישראל ,עובדי היחידה
לספורט הישגי בראשותו של דני אורן ועובדי הוועד האולימפי בישראל.
תודה לשותפים – משרד התרבות והספורט ,המועצה להסדר ההימורים בספורט
וכמובן לנותני החסות של הוועד האולימפי בישראל המסייעים לנו לאורך כל
הדרך.
יגאל כרמי
יו”ר הוועד האולימפי בישראל

גילי לוסטיג
מנכ”ל הוועד האולימפי בישראל

היחידה לספורט הישגי

משרד התרבות והספורט – מינהל הספורט ,יחד עם הוועד האולימפי בישראל
מפעילים את היחידה לספורט הישגי כגוף המקצועי בתחום ספורט העילית
במדינה .היחידה לספורט הישגי ,האמונה על כלל ההכנות האולימפיות של
בכירי הספורטאים בישראל ,מסייעת לספורטאי ההישג לממש את יכולותיהם
הגבוהות בענפי הספורט השונים על ידי אימונים ותחרויות בתנאים אופטימליים.
בשנים האחרונות ,פעל משרדנו בהנחיית השרה מירי רגב להגדיל עוד יותר את
תקציב ההכנות האולימפיות ואת התקציבים והמענקים לספורטאי ההישג .לצד
הגדלת התקציבים ,המשרד מקדיש בתוכניותיו משאבים רבים לטובת תקצוב
שכרם של המאמנים הלאומיים ,ולמימון המעטפת המקצועית והרפואית
לספורטאי העילית ,במטרה לאפשר להם לייצג את המדינה בצורה הטובה
ביותר.
חקיקת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (חוק מכון וינגייט) ,והפיכתו של
המכון לבית לאומי למרבית ענפי הספורט הבכירים ,הביאה בשורה גדולה ומעמד
חדש ליחידה לספורט הישגי ,אשר החל מהשנה הקרובה תפעל כחלק בלתי
נפרד מהמכון הלאומי למצוינות בספורט ,בתקצוב ובמימון מלא של המדינה.
אנו במשרד התרבות והספורט מבינים ,כי במשפחת הספורט הישראלי יש
צורך לחבק כל כשרון מקומי ולאפשר לו סביבה תומכת ,אך בד בבד להציב
בפניו את האתגרים הגדולים ביותר .אנו מלווים את הספורטאים והספורטאיות
לאורך כל הדרך בשגרת האימונים ,בתחרויות בארץ ובחו”ל ובמחנות האימונים.
אנו יודעים ,כי הגדלת התקציבים ,בניית מתקני ספורט חדישים ,שדרוג מעמד
המאמנים ,מחקר וחדשנות מדעיים – כל אלה הם תנאי הכרחי לשימור ולקידום
מעמד ישראל בעולם הספורט ההישגי .יחד עם היחידה לספורט הישגי ,אנו
מכוונים גבוה יותר ,מהר יותר וחזק יותר  -לעבר הישגים חדשים ופסגות חדשות,
לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו  2020ובשנים לאחר מכן.
אנו מבקשים להודות למר דני אורן מנהל היחידה ולעובדי היחידה לספורט
הישגי ובמיוחד להון האנושי הפועל בה ,כמו גם להנהלות האיגודים והתאחדויות
הספורט ,על תמיכתם בספורטאים ובמאמנים .אנו מודים ושמחים על שיתוף
הפעולה עם הוועד האולימפי בהפעלת היחידה לספורט הישגי.
בעיצומו של המחזור האולימפי החדש לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו
 ,2020ברצוננו לאחל לספורטאיות ,לספורטאים ולמאמניהם – בריאות ,הרבה
הצלחה באימונים ובתחרויות המטרה ומיצוי היכולת הגופנית והמנטאלית .עלו
והצליחו!
עופר בוסתן
ראש מנהל הספורט

היחידה לספורט הישגי

הקדמה
שנה פוסט אולימפית מהווה שנת מפתח בעבודת היחידה לספורט הישגי .מצד
אחד היחידה ,בשיתוף עם המאמנים הלאומיים ואיגודי הספורט ,עמלים על
סיכום והסקת מסקנות מהמחזור והמשחקים האולימפיים שחלפו ומצד שני
מתחילים לתכנן ולבנות את תכניות העבודה לקראת המשחקים האולימפיים
הבאים .השנה ,כחלק מתהליך התכנון האסטרטגי ארוך הטווח שמנסה ליישם
היחידה לספורט הישגי ,החלו איגודי הספורט לבנות מודלים לפיתוח ספורטאים
צעירים ,תכניות מקצועיות והצבת יעדים גם לקראת המשחקים האולימפיים
בפריז .2024
שנת  2017הייתה יריית הפתיחה לקראת המחזור האולימפי המוביל למשחקי
טוקיו  .2020במהלך שנת  2018תחל היחידה לספורט הישגי ,בשיתוף איגודי
הספורט האולימפיים להתמקד בספורטאים אשר יסומנו כבעלי פוטנציאל
הצלחה במשחקים האולימפיים בטוקיו  .2020עם זאת ,אנו לא שוכחים
כי הצלחה לאורך זמן מחייבת השקעה בתשתית של הספורט ההישגי ,קרי,
ספורטאי הסגלים הצעירים של היחידה לספורט הישגי .אנו מאמינים כי השקעה
בצוות האימון ,הגדלת הניסיון הבינלאומי ,והרחבת שירותי המעטפת להם זוכים
הספורטאים הצעירים הינה הכרחית לשיפור הישגי הספורטאים הישראלים
בתחרויות המטרה.
שנת  2018תיפתח עם אחת מתחרויות המטרה הגדולות אליהם מתכוננת
היחידה לספורט הישגי :משחקי החורף האולימפיים בפיונג-צ’אנג שבדרום
קוריאה .מסיום משחקי החורף האולימפיים בסוצ’י  ,2014דאגה היחידה
לספורט הישגי להכנה המיטבית של ספורטאי ענפי החורף .אנו גאים ושמחים
כי השקעה זו הניבה פרי בדמות משלחת של  10ספורטאים ישראלים אשר
ייצגו את ישראל במשחקים בפיונג-צ’אנג ,המשלחת הישראלית הגדולה ביותר
אי פעם למשחקי החורף .יתרה מכך ,לראשונה בהיסטוריה של משחקי החורף
העפילה נבחרת ישראלית לתחרות הקבוצתית בהחלקה על הקרח.
היחידה לספורט הישגי ,כגוף המקצועי המשותף לוועד האולימפי ומינהל
הספורט ,מחויבת בשקיפות מלאה ומתן דין וחשבון על פעילות הספורט ההישגי
בישראל .לשם כך ,כמדי שנה יוצא לאור ספר היחידה המסכם את הפעילות
וההישגים במהלך השנה החולפת ,הפרויקטים הרוחביים אותם מפעילה
היחידה .בנוסף ,ספר היחידה מספק מידע באשר לתוכניות המקצועיות לקראת
השנה הקרבה ,נהלי העבודה ,אמות המידה המעודכנות לסגלי ההישג ותחרויות
המטרה בענפים ובגילאים השונים.
היחידה לספורט הישגי מאמינה בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים בתחום
הספורט ההישגי על מנת לסייע לספורטאים ומאמניהם למקסם את יכולותיהם.
במהלך שנת  2018תמשיך היחידה לספורט הישגי לשפר ולשדרג את כלל
הכלים העומדים לרשותנו בכדי שמחזור טוקיו  ,2020והבאים אחריו ,יהיו רווים
בהישגים.
דני אורן
מנהל היחידה
לספורט הישגי
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היחידה לספורט הישגי
היחידה לספורט הישגי בישראל הוקמה לאחר המשחקים האולימפיים בלוס
אנג'לס  ,1984במשותף על ידי שלושה גופים :הוועד האולימפי ,ההתאחדות
לספורט בישראל ורשות הספורט והחינוך הגופני .בסוף שנת  1995פורקה
ההתאחדות לספורט והאיגודים יצאו לעצמאות ומאז משמשת היחידה כזרוע
המקצועית של הוועד האולימפי ומנהל הספורט.
מטרת היחידה לספורט הישגי:
להביא להצלחת הספורטאים הישראלים בתחרויות המטרה הבינלאומיות ,כמו,
המשחקים האולימפיים ,אליפויות עולם ואליפויות אירופה.
תפקידי היחידה לספורט הישגי:
סיוע וייעוץ לאיגודים בתכנון וביצוע ,תמיכה ובקרה לתוכניות לטווח קצר
וארוך של ספורטאי ההישג לקראת תחרויות המטרה.
סיכום וניתוח תהליכי האימון והתחרויות.
לתמוך ולטפח ספורטאים וענפים מועדפים דרך איגודי הספורט.
לתמוך במאמנים ואנשי מקצוע בספורט ההישגי דרך איגודי הספורט.
בראש היחידה לספורט הישגי עומד מנהל היחידה ותחתיו מועסקים; מנהלת
הלישכה ,האחראית על הנושאים ,האדמיניסטרטיביים ,מתאמים מקצועיים אשר
באים מרקע ספורטיבי תחרותי והישגי .כל מתאם מקצועי קיבל תחת אחריותו
מספר ענפים אולימפיים ,לרוב בהתאם לכישוריו ולידע עמו הגיע ליחידה .לאורך
השנים הורחבו משמעותית הנושאים בהם עוסקת היחידה ,כחלק מהיותה גוף
המטה בעל המומחיות בתחום הספורט ההישגי ,ונוספו למתאמי היחידה מספר
תפקידי רוחב כגון :מעטפת רפואית ,ספורט נשים ( ,)Top Teamתחום הצעירים,
תחום מדעי ,מחשוב וכו'.
במסגרת תפקידם אחראים המתאמים על:
ריכוז הידע והמומחיות המקצועית.
מעקב ובקרה על ביצוע התוכנית המקצועית (הכנות אולימפיות)
הפצת הידע המקצועי בין ענפי הספורט השונים ,בין היתר באמצעות הוצאה
לפועל של סדנאות וימי עיון.
עבודה שוטפת ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע בענפים השונים ,בנושאים
בתחום אחריותו.
יצירת קשרים ושיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים בנושאים בתחום
אחריותו.
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הפסטיבל האירופי לנוער – EYOF

יניב אשכנזי

שלל הישגיה של משלחת ישראל  -ארבע מדליות ו16-
גמרים בענפי השחייה והג'ודו במשחקי הפסטיבל האולימפי
האירופי לנוער שנערכו בהונגריה ביולי  ,2017הוכיח שבקרב
הצעירים בענפים אלה אנחנו בהחלט "על המפה" .מעבר לכך,
שיטת העבודה בנבחרות ,כפי שהונהגה אצלנו בשחייה ובג'ודו
כבר לפני שנים אחדות ,היא הפורמט הנכון להצלחה בזירה
הבינלאומית.

רביעיית השליחים  100X4מעורב  -הזוכים במדליית הכסף .מימין :מיכאל סמירנוב ,רון
פולונסקי ,גל כהן גרומי ודוד גרצ'יק

גפן פרימו ,הזוכה במדליית הזהב בג'ודו  -52ק"ג

משחקי הפסטיבל האולימפי האירופי לנוער התקיימו בחודש יולי )23-30( 2017
בעיר גיור ,הונגריה ,בהשתתפות כ 4000-ספורטאים מ 50-מדינות.
במהלך השנה הקודמת אירחה הונגריה ,בהצלחה ,אירועי ספורט רבים (עולמיים
ויבשתיים ,קיץ וחורף) ,וכך פעלה גם במשחקי הנוער האירופיים.
הניהול המקצועי והארגוני היה ברמה גבוהה (כולל מערך הסעות  -מרכיב
חשוב מאוד במשחקים רב-ענפיים) ,ולווה במעט אירועים חריגים .עמידה בלוח
הזמנים ,על-אף כמה ימי גשם שהקשו על קיום התחרויות באתלטיקה ובטניס.
המרחקים בין אתרי התחרות היו קטנים מאוד ,ברוב המקרים מרחק הליכה
קצר זה מזה ,עובדה שסייעה לצופים ,וכמובן גם לאנשי המשלחות ,להתנייד
בקלות בין האירועים .המשלחות עצמן התגוררו בשני כפרים נפרדים ,הרחוקים
כקילומטר זה מזה .למזלנו ,העובדה שרוב הפעילות החינוכית-בידורית
התקיימה דווקא בכפר שבו לא התגוררה ישראל הקלה על הספורטאים בכל
הקשור להכנה לתחרויות.
טקס פתיחת המשחקים היה מרשים .מצעד המשלחות התקיים בסופו ולא
בתחילתו ,כפי שנהוג בדרך כלל ,וזה היה בהחלט חידוש מרענן .ככלל ,הספורטאים
נבחרו לתחרות זו על סמך הישגי המדינות באליפות אירופה האחרונה לנוער (8
הראשונות) .התחרויות עצמן התקיימו בענפי הספורט הבאים:
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משחקי כדור  -כדורסל ,כדוריד וכדורעף (לישראל לא הייתה בהם נציגות,
כיוון שהנבחרות לא הצליחו להעפיל לשמונה הראשונות באליפות הקודמת).
ענפים אישיים  -קיאקים ,אופניים ,התעמלות מכשירים* ,טניס ,ג'ודו,
אתלטיקה ושחייה.

המשלחת הישראלית

ישראל שלחה למשחקים  36ספורטאים (גילאי  ,14-18בנים ו 18-בנות)
משישה ענפי ספורט ,תשעה מאמנים ומאמנות ( 6ו ,3-בהתאמה) ,פיזיותרפיסט,
"שגרירת אולימפיזם"** -רוכבת האופניים אביטל גז ,ראש משלחת ומנהל
מקצועי .טרם היציאה העביר כל איגוד את היעדים המקצועיים עבור כל
ספורטאי ,כפועל יוצא מתחרויות העבר ,כמו גם יכולתו העכשווית וידע מצומצם
בלבד (בגלל גילם הצעיר) .היעדים המקצועיים הם נגזרת של הקריטריונים
שהשיגו הספורטאים במהלך שנת המשחקים .הקריטריונים נקבעו בשיתוף
עם האיגודים ,במטרה להבטיח איכות גבוהה של ספורטאי המשלחת ,ושלושה
שבועות לפני פתיחת המשחקים נסגרה הרשימה הסופית.
שחייה וג'ודו :אימונים בשיטת הנבחרות
בשני ענפי ספורט  -שחייה וג'ודו  -נחלה משלחת ישראל הצלחה רבה.
ספורטאינו השיגו ארבע מדליות בסך-הכול  -מדליית זהב בג'ודו ו 3-מכסף
בשחייה ,ו 16-גמרים  12 -בשחייה ו 4-בג'ודו (ראה פירוט בטבלה .)1
חשוב להדגיש כי בשני הענפים הללו מתאמנים הספורטאים בשיטת הנבחרות,
עם אותו צוות מקצועי לאורך חודשים רבים .בשחייה ,העבודה המשותפת עם
מרבית השחיינים מתקיימת כבר כשלוש שנים ,וחלקם התנסו כבר בתחרויות
בינלאומיות (אליפות קומן ,אליפות אירופה לנוער) .כל אלו תרמו רבות
להיכרות של המאמן הראשי עם הספורטאים והקלו מאוד במתן תדריכים לפני
התחרויות ובמתן משוב אחריהן .נבחרות השחייה והג'ודו היו מגובשות מאוד
מבחינה חברתית ,דבר שסייע בעידוד הקבוצתי ובתמיכה היום-יומית .נבחרת
השחייה הייתה מהמוכשרות שידענו במשחקים עד כה .נוסף לכישורי השחייה
הגבוהים ניחנו השחיינים בנתונים אנתרופומטריים מצוינים (בעיקר גובה)
וביכולות תחרותיות גבוהות .בסופו של דבר  -כל הנתונים הללו מצאו את ביטויָ ם
בתוצאות הסופיות.
בסך-הכול השיג ענף השחייה  3מדליות ו 12-גמרים 11 ,שיאים אישיים ו6-
שיאי גילאים .ללא ספק הישג מרשים ביותר ,בעיקר בהתייחס לכך שהתחרות
עמדה על רמה גבוהה מאוד וכללה  48מדינות ,שעבורן זו הייתה התחרות
החשובה ביותר בשנה ,וכך גם הוגדרה בקלנדר התחרויות באיגוד.
בדומה לשחייה ,גם ענף הג'ודו פועל בשיטת נבחרות המתאמנות באופן שוטף
במהלך השבוע ,כך שהצוות המקצועי מכיר היטב את הספורטאים ,היה עמם כבר
בתחרויות בחו"ל ומודע ליתרונות ולחסרונות של כל ספורטאי .גם בג'ודו תורמת
ההיכרות המקצועית והחברתית רבות לגיבוש הקבוצתי ולתמיכה הקבוצתית,
ואף ניתן לזהות את ההתנהלות המקצועית של הספורטאים ולהיווכח שהם כבר
* מבין הענפים האישיים ,ישראל לא נטלה חלק בהתעמלות מכשירים (בנים/בנות) בשל
אי עמידה בקריטריון שנקבע בהמלצת איגוד ההתעמלות ואושר על-ידי מנהלת הספורט
ההישגי .אלו הם המשחקים האירופים לנוער השניים ברציפות שבהם לישראל אין נציגות
כלל בתחרויות ההתעמלות ,מה שמעיד על פערים הולכים וגדלים בענף זה כבר בגילי הנוער.
** "שגרירת אולימפיזם" -נציגת ישראל בתכנית חינוך חדשה של הוועד האולימפי האירופי,
העוסקת בהכשרה ,בהרחבה ובהעמקת נושא האולימפיזם .לכל מדינה ניתנה אפשרות
להציע נציג או נציגה .במהלך המשחקים עסקו השגרירים בהפעלות חינוכיות לספורטאים
במתחם שהוכן לכך במיוחד.
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מנוסים בתחרויות בחו"ל .ענף הג'ודו סיים את המשחקים עם מדליית זהב אחת
(גפן פרימו ,משקל  52-ק"ג) ו 4-גמרים (שניים בקרב הבנים ושנים בבנות).

אתלטיקה ,אופניים ,קיאקים וטניס
בארבעת הענפים הללו נפגשו המאמנים עם הספורטאים שהשיגו את
הקריטריון רק במהלך החודש שלפני המשחקים .ללא ספק ,זהו פרק-זמן קצר
מדי להכרת הספורטאים ,להטמעת הפילוסופיה המקצועית ,להקניית כללי
התנהגות ומשמעת ולמתן מענה רגשי לכל אחד ואחת בעת הצורך.
באתלטיקה הושגו שני גמרים  -בקפיצה למרחק ובריצת  3000מ' ,על-ידי
שני ספורטאים שמאמניהם היו אלה שהובילו את ענף האתלטיקה במשחקים
עצמם .דבר המחזק את התזה שפורטה לעיל  -חשיבות ההיכרות המקצועית
של המאמן עם הספורטאים.
באופניים יוצגה ישראל על-ידי ארבעה רוכבים ( 2בנים ו 2-בנות).
ההיכרות הראשונה עם המאמנת הייתה כחודש בלבד לפני המשחקים ,אבל
למרות הזמן הקצר היא ידעה למקד את הרוכבים סביב המטרה העיקרית.
טוב מחבריו היה עודד קוגוט ,שסיים במקום ה( 20 -מתוך  - )98בהחלט מעל
הציפיות  -במרוץ כביש שהתקיים בגשם שוטף .ככלל ,רמת התחרות בענף זה
הייתה גבוהה מאוד ,וניתן להגדירה כאליפות אירופה לקדטים.
בקיאקים ניכרו הבדלים משמעותיים ביכולות של הספורטאים שלנו לעומת
מקביליהם מאירופה .שלו דריי וגוני אלפרט רחוקים מאוד מהפסגה האירופית
בנקודת זמן זו.
בטניס המצב שונה ,שכן הפערים ביכולות של הישראלים מול מתחריהם

לאה פולונסקי  -הזוכה במדליית הכסף ב  -200מ'
מ.א ,עם מאמן הנבחרת עידו אפל

מיקס  100X4מעורב  -הזוכים במדליית הכסף .מימין :דוד גרצ'יק ,אנסטיה גרובנקו ,לאה
פולונסקי וגל כהן גרומי

האירופים אינם גדולים .עם זאת ,טרם הצלחנו להדביק את הפערים ,כפי שנראו
במשחקים הללו ,לעומת קודמיהם (טביליסי  ,)2015שבהם זכינו בשתי מדליות
כסף (ליחידים  -ישי עוליאל ,ולזוגות  -ישי ורועי גינת).
טבלה  1מסכמת את ההישגים של ספורטאי ישראל (מדליות וגמרים בלבד).
טבלה  2מציגה את דירוג  10הנבחרות ראשונות על-פי הזכייה במדליות זהב,
ובולט בה מעמדה של רוסיה בהשוואה לשאר מדינות אירופה .עליונותה באה
לידי ביטוי בעיקר בבריכה ,שבה היא הפגינה שליטה ללא עוררין.
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המארחת ,הונגריה ,זכתה ב 41-מדליות (מקום  3בסיכום כל המדליות) וניצלה
היטב את הביתיות .פינלנד ממוקמת במקום העשירי המכובד ,והיא מייצגת את
המדינות הסקנדינביות ב"טופ ."10
טבלה  :1סיכום התוצאות של המשלחת הישראלית  -מדליות וגמרים
ענף ספורט		 שם הספורטאי/ת הישג  -מדליות וגמרים מקצוע
קפיצה למרחק
 6.84מ' ,מקום 4
אתלטיקה אורי ארנון
 8.39.09דקות ,מקום  3000 4מ'
		 אדיסו גואדה
 4ניצחונות ,מדליית זהב  -52ק"ג
ג'ודו  -בנות גפן פרימו
 -70ק"ג
 2ניצחונות ,מקום 5
		 ענבר לניר
 -57ק"ג
 2ניצחונות ,מקום 7
מאיה גושן
 -60ק"ג
 2ניצחונות ,מקום 5
ג'ודו  -בנים יאיר אלקינד
 -81ק"ג
 3ניצחונות ,מקום 5
גיא גורביץ'
 100מ' חזה
 1.03.91ד' ,מקום 4
רון פולונסקי
שחייה
 200מ.א
 2.04.51ד' ,מקום 5
		
 400מ.א
 4.28.07ד' ,מקום 4
		
 100מ' פרפר
 54.39שנ' ,מקום 4
גל כהן גרומי
 100מ' גב
 57.27שנ' ,מקום 5
דוד גרצ'יק
 200מ' גב
 2.07.58ד' ,מקום 8
		
 50מ' חופשי
 23.80שנ' ,מקום 7
מיכאל סמירנוב
 200מ' חופשי
 1.54.30ד' ,מקום 7
		
 200מ' פרפר
 2.16.92ד' ,מקום 4
לאה פולונסקי
 2.16.19ד' ,מדליית כסף  200מ.א
		
 200מ' גב
 2.18.11ד' ,מקום 5
אביב ברזילי
שליחים -
מיכאל ,דוד ,רון ,גל  3.30.27ד' ,מקום 6
 4X100חופשי
			
מיכאל ,דוד ,רון ,גל  3.46.60ד' ,מדליית כסף שליחים -
 4X100מעורב
			
דוד ,לאה ,גל ,נסטיה  3.59.99ד' ,מדליית כסף שליחים  -מיקס
 4X100מעורב
			
שליחים  -מיקס
דוד ,לאה ,גל ,נסטיה  3.38.86ד' ,מקום 5
 4X100חופשי
			
טבלה  :2דירוג עשר המדינות הראשונות (מתוך  )50על-פי זכייה במדליות זהב
מדליית ארד מדליית כסף מדליית זהב סה"כ
דירוג מדינה
61
30
19
13
רוסיה
1
38
14
11
13
איטליה
2
41
13
14
14
הונגריה
3
16
8
6
2
הולנד
4
15
7
4
4
ספרד
5
17
5
8
4
גרמניה
6
19
5
6
8
טורקיה
7
16
5
6
5
צרפת
8
7
5
0
2
בלגיה
9
11
4
1
6
פינלנד
10
22

ישראל

0

3

1

4
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מסקנות והמלצות

עבודה בנבחרות  -זהו פורמט מוצלח מאוד ,המבטיח עבודה עם ספורטאים
איכותיים יחד עם צוות מקצועי מּוּכר לאורך זמן ,מה שמסייע הן בהיבט
המקצועי והן בהיבט המנטאלי .המאמנים מכירים את הספורטאים ,מודעים
ליתרונותיהם ולחסרונותיהם ומסוגלים לתת מענה מהיר במהלך התחרות,
שהיא מורכבת בפני עצמה .בענפי הספורט שבהם אין עבודה בנבחרות,
והצוות המקצועי פגש את הספורטאים פעמים מעטות בלבד לפני התחרות,
ניכר שההישגים היו פחות טובים משמעותית .המלצתנו החד-משמעית,
לעבוד במסגרת של נבחרות :שגרה של עבודה משותפת ,היכרות אופטימלית
הדדית של הצוות המקצועי והספורטאים ,קיום מחנות אימונים ותחרויות
משותפים בארץ ובחו"ל ועוד.
ניסיון בינלאומי  -נושא העולה בכל ניתוח של משחקי  .EYOFמאחר
שהתחרות היא רב-ענפית ואינה דומה לתחרויות ענפיות אחרות ,ההמלצה
הגורפת היא להגיע לאחר ניסיון בינלאומי בענף כדי לצמצם ככל האפשר
חוסר ודאות מקצועית .ניתן לזהות את המתאם הגבוה בין ניסיון בינלאומי
גם בגילים הללו לבין ההישגים בתחרות .בעתיד ,הדרישה מהאיגודים תהיה
הגעה למשחקים עם ניסיון בינלאומי מוכח.
הקשחת הקריטריונים באמצעות תחרויות בחו"ל  -נראה כי כדי להבטיח
איכות גבוהה יותר ,יש לדרוש מהאיגודים שהספורטאים ישיגו את
הקריטריונים למשחקים גם בתחרויות בחו"ל .אלה מהוות סימולציות טובות
יותר ועשויות להבטיח שאכן הטובים ביותר הם אלו שייצגו את ישראל
במשחקי הנוער האירופיים.
עדכון משחקי הנוער האירופיים בקלנדר השנתי של האיגוד  -עצם הכנסת
משחקי הנוער לקלנדר השנתי תבטיח הכנה טובה ושיטתית יותר למשחקים.
בשחייה ובאתלטיקה ,ענפים מדידים ,יש לתכנן את עונת התחרויות כך
שהשיא העונתי יבוא לידי ביטוי בתקופה שבה מתקיימים המשחקים (בחודש
יולי בשנים לא זוגיות).
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תוכנית "אתנה טופ-טים" – סיכום 2017
סהר אלוני

עם סיום המשחקים האולימפיים בריו וסיכום הישגיי הספורטאיות בקמפיין ריו
 ,2016בו הושגו מרבית המטרות אשר הוגדרו במסגרת תוכנית אתנה טופ טים –
מדליה אולימפית לספורטאית ישראלית – מדליית ארד לירדן ג'רבי
הגדלת מספר הגמרים לספורטאיות במשחקים האולימפיים  5 -גמרים בריו
 2016בהשוואה ל 4-גמרים ב לונדון  2012ובייג'ין .2008
הגדלת מספר המדליות והגמרים בתחרויות המטרה במהלך הקמפיין -
מספר המדליות עלה בעוד שמספר הגמרים ירד.
הגדלת מספר הספורטאיות בסגלים האולימפיים – מספר הספורטאיות
בסגלים גדל באופן משמעותי ואחוז הספורטאיות בסגל ביחס לספורטאים
נשאר דומה למה שהיה בקמפיין קודם.

נעשתה חשיבה מחודשת במטרה להפוך את תוכנית אתנה למשמעותית יותר
במתן הזדמנויות לנשים בספורט ההישגי ,לנגישה יותר לספורטאיות ולאיגודים
ולקטליזטור לעידוד מאמנים וספורטאיות להתמקצעות והעשרה בהיבטים
מגוונים במעטפת מקצועית ורפואית.
השינוי המשמעותי ביותר נעשה בסיוע בתוכניות המקצועיות של האיגודים,
כאשר במסגרת סעיף תקציבי זה ,המרכזי בתוכנית ,עברה התוכנית לסייע
במסגרת פרויקטים ייחודיים באיגודים .האיגודים נדרשו להגיש פרויקטים
הישגיים ,מהם נבחרות  6פרויקטים (בענפים שייט ,ג'ודו ,סיוף ,הרמת משקולות,
אופניים והתעמלות) .פרויקטים אלו ,הכוללים תוכניות עבודה מדידות ומטרות
שנתיות ורב שנתיות (עד  ,)2020נמצאות במעקב ונבדקות הן ביחס לביצוע והן
ביחס להישגים .צורת עבודה זו הנה משמעותית יותר בסיוע הניתן לאיגודים
ובמספר איגודים אף עשתה שינוי תפיסתי מקצועי ברמה הישגית (סיוף והרמת
משקולות לדוגמא).
לענפים אשר אינם נכללים בפרויקטים ההישגיים ,קיימת האפשרות לקבל סיוע
ייחודי לספורטאית בולטות על ידי הגשת המלצה נקודתית.
היבט נוסף בו נעשה שינוי משמעותי בשנת  ,2017הנו ביחס למעטפת אשר
משנת  2017הוגדרה כמקצועית/רפואית .במסגרת התוכנית הוצע לאיגודים
לקיים פעילויות ומבדקים לכלל הספורטאיות הבכירות בענף בהיבטים שונים
כגון מבדקים ייחודיים על פי צרכי הענף ,סדנאות ,הרצאות ,הצמדת איש מקצוע
בתחומים שונים במעטפת וכדומה האיגודים קיבלו תמיכה וסיוע כספים לביצוע
הפעילות וכל זאת בנוסף להמשך הרחבת והתמקצעות המעטפת הרפואית.
מה עוד עשינו השנה:
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היחידה לספורט הישגי
 3כנסים מרכזיים לכלל הספורטאיות בתוכנית אתנה טופ טים .בכל כנס
השתתפו  80-100ספורטאיות.
סדנאות ייחודיות אשר עסקו בתחום הדיגיטל והעניקו כלים לספורטאיות
להתנהלות נכונה ומקדמת ברשתות החברתיות .הסדנאות התקיימו בשיתוף
עם פרויקט שגרירות אתנה.
מעל  20פעילויות ייחודיות לקבוצות ספורטאיות בענפים השונים.
תוכנית התערבות חדשה בנושא בריאות שרירי רצפת האגן אצל ספורטאיות
שמטרתה העלאת המודעות ,מניעה וטיפול בבעיות הקשורות לשרירי
ריצפת האגן.
המשך תמיכה ב 6-מאמנות ,כולן ספורטאיות עבר ,אשר מאמנות במסגרת
נבחרות שונות באיגודים.
חדש  -הוצאת ניוזלטר רבעוני המעדכן על הנעשה בפרויקט ,הישגי
הספורטאיות והעשרה בתחומים שונים.
בסיכום הישגי הספורטאיות בשנת  ,2017מעבר למדליית הארד של לינוי
אשרם בתחרות הקרב רב באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית ומדליות
במכשירים בודדים באליפות העולם ,ניתן לראות הישגים רבים ,מדליות וגמרים
של ספורטאיות צעירות בתחרויות המטרה בענפים השונים.
אליפות אירופה
אליפות עולם
		
מדליות גמרים מדליות גמרים מדליות גמרים
		
6
1
3
		
בוגרות
4
2
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5
6
3
1
 	 נערות
4
3
	 	5
3
2
 	 קטדיות
4
3
15
14
9
3
סהכ
EYOF

אז מה ב ?...2018
תוכנית אתנה טופ טים תמשיך את התמיכה בפרויקטים ההישגיים אשר עמדו
במטרות שהוגדרו לשנת  2017וחלקם אף מעבר לכך .כמו כן ,נמשיך לעודד
את האיגודים לנצל את האפשרויות העומדות לרשותם במסגרת המעטפת
המקצועית .הכנסת אנשי מקצוע בתחומים שונים לצוות המקצועי המלווה את
הענף ,מבדקים ייחודיים ,מעקבים ועוד ,מאפשרים לספורטאיות להעלות את
רמת האימון ,לייעל את שיטות האימון ולמנוע פציעות.
תוכנית ההתערבות בתחום בבריאות שרירי ריצפת האגן – ספורטאיות הינן
אוכלוסיה הנמצאת בסיכון גבוה מהממוצע באוכלוסייה לסבול מבעיות
הקשורות לבריאות שרירי רצפת האגן .כוונתנו להרחיב את הפעילות ולעלות
את מודעות הנושא בקרב ספורטאיות ואנשי מקצוע רלוונטיים בעולם הספורט
ואף לחשוף ולהנגיש את הנושא למסגרות אחרות בהן מתרכזות ספורטאיות.
במסגרת סיוע למאמנות במסגרת נבחרות באיגודים ,יצא בסוף שנת  2017קול
קורא לאיגודים להגשת מועמדות להכלל בפרויקט זה .כוונתנו היא להגדיל
במהלך השנים את מספר המאמנות באיגודים אשר היו ספורטאיות הישג בעברן
וזאת ע"י עידוד וסיוע למאמנות ולאיגודים לתעדף העסקת מאמנות בנבחרות
האיגוד השונות.
המשך עבודה בשיתוף פעולה עם האיגודים ,מתן הזדמנויות ייחודיות
לספורטאיות ,למאמנות ולאיגודים ,המשך תמיכה וליווי מקצועי ונגישות
האפשרויות הקיימות בתוכנית אתנה טופ טים ,הנם המפתח להמשך התפתחותה
והשפעתה של התוכנית בשטח.
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פרויקט צעירים – סיכום שנת 2017

יאיר טלמון

בשנת  ,2017שנתו הרביעית של פרויקט צעירים (לשעבר "פרויקט )"2020
ביחידה לספורט הישגי ,הפרויקט שמר על היקפו ,הן במישור התקציבי והן
במספר הספורטאים/ות שהשתייכו אליו ונתמכו על-ידו .המטרות העיקריות
של הפרויקט הם:
 )1סיוע לאיגודי הספורט במיון וטיפוח ספורטאים וספורטאיות בעלי פוטנציאל
הישג גבוה ,כשהיעד המרכזי הראשון הוא המשחקים האולימפיים בטוקיו
.2020
 )2שיפור הישגי ישראל בזירה הבינלאומית בגילאי עתודה ,נוער וקדטים.
 )3הגדלה עקבית במספר הספורטאים והספורטאיות שיעלו מסגל הפרויקט אל
הסגלים הבוגרים של היחידה לספורט הישגי ואל משלחות ישראל למשחקים
האולימפיים בעתיד.
דרכי פעולה עיקריות:
 )1הגדלת הניסיון הבינלאומי של הספורטאים/ות המשתייכים לפרויקט.
 )2שיפור המעטפת המדעית-רפואית של הספורטאים/ות.
 )3חיזוק ושיפור הידע המקצועי של המאמנים בכל הקשור לאימון צעירים.
המחלקה לנוער ,פרויקט הצעירים ביחידה לספורט הישגי ,אחראית לניהול
המקצועי של סגל הספורטאים והספורטאיות הצעירים המצטיינים" ,סגל ,"2020
כמו גם לניהול המקצועי והארגוני של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים
לנוער ( – YOGחורף וקיץ) ולמשחקי הנוער האולימפיים האירופאיים (– EYOF
חורף וקיץ).
בסגל פרויקט צעירים לשנת  2017נכללו  110ספורטאים וספורטאיות בגילאי
עתודה ,נוער וקדטים .כ 50-אחוזים מהספורטאים/ות נכללו בסגל כתוצאה
מעמידה בקריטריונים אובייקטיביים – הישגים גבוהים בתחרויות מטרה
בינלאומיות ,וכ 50-אחוזים נכללו בסגל בהמלצה סובייקטיבית של האיגודים.
פעולות עיקריות במסגרת הפרויקט בשנת 2017
 .1תמיכה בתכניות מקצועיות :תקציב התמיכה של ספורטאי/ות "פרויקט
הצעירים" מיועד בעיקרו לסיוע בשדרוג התכנית המקצועית שלהם .הפעולות
העיקריות שנתמכו בשנת  :2017תחרויות בחו"ל ,מחנות אימון בארץ ובחו"ל,
אימוני כושר ייחודיים.
 .2מעטפת מדעית  -רפואית :ספורטאי הפרויקט קיבלו באופן שוטף משירותי
המכון לרפואת ספורט במכון וינגייט בתחומי רפואת הספורט ,אורתופדיה,
פיזיותרפיה ותזונה .בנוסף ,בהתאם לצרכים ענפיים ובקשות המאמנים ,התקיימו
בדיקות פיזיולוגיות וביומכאניות ייחודיות במהלך השנה.
 .3פרויקט מנטאלי :על מנת לפעול בהלימה לפרויקט המנטאלי ,שפועל
בסגלים הבוגרים של היחידה לספורט הישגי ,ו"להכין את הקרקע" לעבודה עם
ייעוץ מנטאלי בקרב הספורטאים/ות הצעירים ,הוקצו שעות עבודה חודשיות
לאנשי מקצוע מצוות היועצים המנטאליים עם הכישרונות הצעירים בענפים
נבחרים :שייט ,ג'ודו וסיוף .סיוע מנטאלי ניתן גם ,בהתאם לצורך ,לספורטאים/ות
בודדים מענפים נוספים.
דרישות יסוד וזכאות לסיוע במסגרת הפרויקט:
הגשת תוכנית מקצועית שנתית ואישורה ע"י המחלקה לנוער לקראת :2018
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היחידה לספורט הישגי
היחידה לספורט הישגי מבצעת מאמצים רבים להגדלה משמעותית של תקצוב
פרויקט הצעירים ,על מנת לאפשר טיפוח מיטבי של דור העתיד .הפרויקט
ימשיך להתמקד בכל רגע נתון בשני המחזורים האולימפיים הבאים .דגש רב
יינתן בפרויקט לגיל העתודה ההישגית –  3השנים הראשונות בגילאי הבוגרים,
בהן מתבצע המעבר המקצועי המאתגר מגילאי הנוער לבוגרים .המטרה
המרכזית בעבודת הפרויקט מול האיגודים היא לייצר מדיניות ארוכת-טווח
לטיפוח הדור הבא של ספורטאי ההישג של ישראל ,מדיניות המתבססת על
מגוון הפלטפורמות והממשקים שיש כיום לאיגודים מול היחידה לספורט הישגי.
קדטים 			
נוער		
עתודה 		
בוגרים 		
			
הישגים בשנת 2017
		
אליפות		 אליפות אליפות		 אליפות אליפות		 אליפות אליפות אליפות  EYOFסך הכל
אירופה
עולם 		 אירופה עולם 		 אירופה עולם 		 אירופה עולם
		
9
1
2
2
2 		 2
							
זהב
13
3
3
2
2 		 1
כסף 						 2
15
		
3
1
			 6
3 		 2
ארד				
77
18
9
6
22 		 7
9 		 1
4 		 1
גמר
114
22
17
11
32 		 10
14 		 3
4 		 1
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חדשנות טכנולוגית

תומר סקר

היחידה לספורט הישגי שמה דגש רב של שימוש בטכנולוגיות חדשניות
במטרה להביא לשיפור הישגי הספורטאים הישראלים בזירה הבינלאומית.
הנחת העבודה של היחידה לספורט הישגי ,המתבססת בין היתר על ממצאי
מחקרה של פרופ' וירל דה בושר ( )Prof. Veerle De Bosscherלבחינת הספורט
ההישגי בישראל ,הינה שתחום המחקר והחדשנות בספורט יכול לספק יתרון
יחסי במרוץ הספורטיבי מול מדינות אחרות .מדינת ישראל הינה מהמדינות
המובילות בעולם בתחום היוזמות והחדשנות הטכנולוגית בכלל ובתחום
הספורט בישראל .המטרה של היחידה לספורט הישגי הינה ליצור Ecosystem
בין היזמים ,הסטרטאפים והחברות המפתחות מוצרים חדשניים בתחום
ה Performance Enhancement -ו Sport analytics -לעולם הספורט
ההישגי .הוועד האולימפי בישראל והיחידה לספורט הישגי שואפים לקיים
פרויקטים ושיתופי פעולה שונים שיבטיחו מצב של  Win–Winלשני הצדדים.
מצד אחד ,היזמים /החברות יוכלו לקיים  Beta-siteעל מנת לבחון ולשדרג את
המוצר שלהם ומצד שני הספורטאים יתנסו בשימוש במוצר חדשני אשר עשוי
להביא לשיפור ביכולות המקצועיות שלהם.
בימים אלה מתחילה היחידה לספורט הישגי לקיים שני פיילוטים בענפי
הטריאתלון והרוגבי .במסגרת יוזמה זו צוות היחידה לספורט הישגי ,בסיוע
המחלקה לרפואה ומחקר במכון וינגייט ,בוחנים את המוצר המוצע ואת הדרכים
בהם המוצר עשוי לקדם ולסייע לשיפור הישגי הספורטאים.
לאחר מכן מתבצע חיבור לענפי הספורט הרלוונטיים ובמידת הרצון המשותף,
יוצא לדרך פיילוט במעקב שוטף של היחידה לספורט הישגי .היחידה לספורט
הישגי מקווה להרחיב את שיתופי הפעולה בשנים הבאות על מנת לבסס
את השימוש בטכנולוגיות חדשניות באימון הספורטאים וספורטאיות ההישג
בישראל.
הפיילוט בענף הטריאתלון יתקיים בשיתוף פעולה עם חברת אינפליי (.)InPlay
חברת אינפליי פיתחה טכנולוגיה חדשנית לחיזוי פציעות לאתלטים מקצועניים
המבוססת על ניתוח מידע פיזיולוגי בעזרת כלי בינה מלאכותית .החברה פועלת
כיום בתחומי הכדורגל עם מספר קבוצות בארץ ובספרד והרוגבי עם מוצר
מוערך על ידי פיזיולוגים ומאמני כושר ברחבי העולם.
טכנולוגיית חיזוי הפציעות של אינפליי פועלת בשלושה שלבים:
 .1איסוף מידע אמפירי על מצבם הבריאותי ומדדי העומסים של הספורטאים.
מידע זה מגיע מטכנולוגיה ממכשירי ניטור לבישים כגון שעוני דופק ,שעות
שינה ,תרגילי חד״כ וכו׳.
 .2ניתוח המידע  -המידע מנותח באופן שוטף על ידי פלטפורמת בינה
מלאכותית המתמחה בחיזוי פציעות .המערכת מתריעה כאשר ספורטאי נמצא
על סף פציעה ,ומספקת המלצות כיצד להימנע מן הפציעה (בדר״כ על ידי שינוי
באופן ועצימות האימונים) .לפלטפורמה יכולות ייחודיות כגון :השוואת עומסים
לפציעות עבר ,כיול מדדים אישיים לכל ספורטאי ,ולימוד עצמי מאירועים
חדשים.
 .3השימוש במוצר  -החיזוי וההמלצות זמינות בצורה קלה להבנה ושימוש.
התובנות מוצגות בעזרת אפליקציה המיועדת למאמנים כמו גם התראות יומיות
למכשירים ניידים.
מטרת הפיילוט היא לאפשר למאמני וספורטאי נבחרת ישראל בטריאתלון
להתנסות בטכנולוגיית חיזוי הפציעות תוך שימוש במוצרי החברה.
בנוסף ,הפיילוט יאפשר לחברה לנסות ולפתח את המוצר בענף בו טרם התנסתה.
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המוצר מספק לספורטאים ולמאמנים אפליקציה הכוללת התראות על ספורטאים
בסיכון והמלצות לשינויים באופן האימונים על מנת להפחית משמעותית את
הסבירות לפציעה ולוודא כי הספורטאים מתאמנים באופן אופטימלי.
הפיילוט השני יתקיים בענף הרוגבי עם חברת Applied Cognitive
 . )ACE( Engineeringאינטליגנציית משחק (הקרויה לעיתים "ראיית משחק",
"קריאת מהלכים" או פשוט "קבלת החלטות") תמיד נחשבה לאחד מסימני
ההיכר של ספורטאים גדולים .למרות זאת ,מאמנים וספורטאים רבים מחשיבים
יכולת זו כתכונה מולדת אשר קשה לשפר באמצעות אימון סטנדרטי.
חברת  Applied Cognitive Engineeringפיתחה מוצר חדשני לשיפור יכולות
קוגניטיביות בקרב ספורטאים תחרותיים .המוצר ,הנושא את השם ,™IntelliGym
הוא תוכנת אימון ,אשר הוכחה כמשפרת ביצועים קוגניטיביים בקרב ספורטאים
בעשרות אחוזים .הטכנולוגיה עליה מתבסס ה ,™IntelliGym-פותחה במקור
לאימון קוגניטיבי של טייסי חיל אוויר בארץ ובארה"ב .ה ™IntelliGym-היא
מערכת אימון דמוית משחק-מחשב אשר מדמה פרופילים שונים בהם
הספורטאי נדרש להפעיל מספר כישורים קוגניטיביים בו זמנית ,בהתאם לענף
הספורט שלו ,בכדי להצליח .רמת המשחק מתאימה עצמה לביצועי הספורטאי,
כך שככל שביצועי הספורטאי משתפרים הרמה עולה בהתאם.
המוצר משפר מגוון תכונות הקשורות למוח ,אשר נמצאו במחקרים שונים
בעלות קשר חזק לביצועי ספורטאים כגון :קריאת מהלכים ,היכולת לזהות
שטחים פנויים ,חלוקת קשב ,מודעות (בייחוד תפיסה מרחבית) ,מיקוד וריכוז
לאורך זמן ,משחק קבוצתי ,זיכרון (בעיקר הכוונה ליכולת לעבד פעולות
המתרחשות מחוץ לטווח הראייה של הספורטאי) ,היכולת להסתגל לשינויים
בסביבה שמשתנה במהירות ולזהות הזדמנויות ,זיהוי דפוסים חוזרים ,הוצאה
לפועל של תכנית משחק והתמודדות עם מגבלות זמן .אימון ושיפור הכישורים
הללו מביא להחלטות נכונות יותר ,פחות טעויות בזמן משחק ולהפחתת פציעות.
עד כה פותחו מערכות  ™IntelliGymלענף הכדורגל וההוקי קרח.
על מנת להתאים את ה ™IntelliGym -לענף הרוגבי ,חוקרי החברה ,בסיוע
הצוות המקצועי באיגוד הרוגבי מבצעים מיפוי של הכישורים המוחיים הדרושים
לשחקן רוגבי ברמה הגבוהה ביותר .לאחר המיפוי ,חוקרי החברה יתאימו
משחק מחשב אשר יפעיל את אותם כישורים .במקביל ,הצוות המקצועי יבנה
קריטריונים להערכת הכישורים הקוגניטיביים הדרושים לשחקני רוגבי ויבצעו
 Baselineבמסגרתו יוערכו אותם כישורים ,טרם התחלת הפיילוט .לאחר מכן,
תתבצע ההתערבות בפועל ,כאשר שחקנים יתנסו בשימוש ב ™IntelliGym
וכישוריהם הקוגניטיביים יוערכו לאחר השימוש ובהשוואה לנקודת המוצא.
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יניב אשכנזי

היחידה לספורט הישגי מקיימת השתלמויות מאמנים ,פורומים מקצועיים
וסדנאות מקצועיות למאמני נבחרות וליגת על במשחקי כדור ובענפים אישיים.
כמו כן ,היחידה לספורט הישגי מסייעת לאיגודים להוציא לפועל השתלמויות
ענפיות .מטרת ההשתלמויות והפורומים הינה שיפור הידע התיאורטי של
המאמן ,לימוד היבטים טכניים וטקטיים ,טיפוח דיונים מקצועיים בין אנשי
המקצוע המובילים בתחום והחלפת ידע.
פירוט ההשתלמויות שבוצעו בשנת 2017
ענף ספורט
שם המרצה העיקרי מדינה
מועד
נושא עיקרי
מיומנויות ויכולות מנטאליות ומנהיגותיות
ישראל
סדנאות מאמנים  14+20.2.2017הילה הראל
ארנון צפריר
הדרושות למאמן
תיאטרון "פלייבק"
הכנה מקצועית של נבחרת/קבוצה לטורניר חשוב
פורום מאמנים 15.2.2017
סרביה
דרגן ג'וקיץ'
אימון קבוצה לאחר עונה מוצלחת ביותר
לאומיים
ישראל
דני פרנקו
 3מדינות 3 ,תרבויות...תנאים קריטיים לעיצוב
למשחקי כדור
ספרד
אלכסנדר בוליגן
וטיפוח ספורטאי עלית בכדוריד
בנייה לטווח ארוך של סגל ספורטאים לאומי-
19.9.2017
פולין
גרזגורז' ריש
טיפוח מאוזן של תפקידים ע"פ מס' קבוצות גיל
סמים בספורט .עדכונים והנחיות במשחקי כדור
ישראל
דר' לובה גליצקיה
שיטות להאצת התאוששות בקרב שחקני כדור
ישראל
רותם כסלו כהן
בניית תלכיד קבוצתי
שולחן עגול
אפריל 2017
ארה"ב
דייב מארש
פרויקט גרמניה בכדוריד כתק' מעבר מקצועית
שולחן עגול
6.11.2017
ישראל
דר' רועי סמואל
ותרבותית :היבטים תיאורטיים ,מעשיים וארגוניים
השתלמויות ענפיות
כדורמים
פיתוח יסודות משחק טכניים בכדורמים
הונגריה
 30.3-2.4.2017טיבור בנדק
תהליך בנייה וטיפוח שחקנים בהונגריה  -דגשים
באימון בגילאים השונים
הכנת נבחרת לאומית לקראת תחרויות מטרה
ופעילות נבחרת לאורך עונה שלמה
יצירת קבוצה מנצחת והיכולת להביאה לשיא כל
פעם מחדש
5-8.6.2017
טאקוונדו
דר' קוריאה הכנה גופנית למטרת אימוני בעיטות
קי-טודאנג
שימוש ב poomsaes-לשיפור יכולות הגנה
(גראנד מאסטר)
עצמית
אישיות המאמן
תומר גוטמן
רכיבה על סוסים 18.6.2017
ישראל
הבנת הסוס ופיתוח היכולות הביצועיות של הסוס
גרמניה
מרקוס שרמן
והרוכב
אסטראטגיה בספורט המודרני
טנ"ש
25.8.2017
דר' מארק ורטהיים ישראל
היבטים קואורדינטיביים בהתפתחות שחקנים
צעירים בטנ"ש
הצגת ענף הוולודרום -פיתוח ענף חדש ,האתגרים
אופניים
הולנד
 18-19.9.2017סטיב מקיוון
והפוטנציאל
פיתוח רוכב לטווח ארוך ()LTAD
הכשרת רוכבים לרכיבה בוולודרום
פיתוח קבוצת אימון
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הפרויקט המנטלי  -סיכום שנת 2017
אוהד מעוז

המטרות ב 2017-היו בנייה מחדש של הסגלים ומערכות האימון לקראת טוקיו,
בניית מערכות יחסי ייעוץ עם מאמנים וספורטאים חדשים שהצטרפו למערכת
והיכרות של המערכות לכל הפסיכולוגים החדשים שהצטרפו.
התחלנו את השנה בעבודה עם הענפים הבאים:
ג'ודו ,שייט  470בנים ,שייט  470בנות ,התעמלות אומנותית ,סייף ,טקוואנדו,
גלישת רוח בנים ובנות ,היאבקות ,טריאתלון ,רוגבי וחתירה .במהלך השנה
הצטרפו גם אופני הרים ,כדורמים בנות ולקראת סוף השנה שחייה.
במהלך השנה נתנו מענה נקודתי ,לפי דרישה ,לספורטאים של משחקי החורף
בפיונג צ'אנג.
בשנה פוסט אולימפית ישנה התארגנות שונה של הענפים והפרויקט המנטלי
מתאים עצמו לקצב של כל ענף .בחלק מהענפים יש חשיבה מחדש של
ספורטאים על המשך הדרך ,חלק מתאוששים מפציעות ,חלק לוקחים את
השנה ברצינות רבה מאד ובתחרותיות גבוהה וחלק מתייחסים אליה כשנת
ביניים בין מחזור אולימפי אחד לשני .הפסיכולוגים של הפרויקט המנטלי מלווים
כל ענף בהתאם לצרכים שלו ולהתכווננות שלו.

מעטפת רב תחומית 2018

ב 2017-נכנסו שבעה פסיכולוגים/מאמנים מנטליים חדשים לענפים השונים.
חלקם היה במערכת האולימפית בענפים אחרים וחלקם חדשים בעבודה עם
ספורטאים אולימפיים ,אך עם ניסיון מוכח.
גם בשנה פוסט אולימפית כזאת אנו מקפידים שלכל נבחרת יהיה פסיכולוג/
מאמן מנטלי שמלווה אותה לאורך השנה.
כל אחד מהפסיכולוגים מקבל הדרכה מקצועית באופן אישי פעם בשבועיים
והצוות נפגש במהלך השנה פעם בחודש ללמידה והעשרה מקצועית.
מכיוון שהתפיסה הבסיסית של הפרויקט היא היכרות לעומק של המשתנים
המנטליים של הספורט ,מושם דגש על ליווי של הספורטאים בתחרויות .על
הפסיכולוג להכיר בצורה המיטבית את מערכת הלחצים הקיימת בתחרות
ולהבין את הדקויות והדינמיקה של תחרות חשובה .חלק מהפסיכולוגים נסעו
ל 3-תחרויות מרכזיות של הספורט אותו הם מלווים (אליפות עולם ,אליפות
אירופה ,גביע עולמי ).....בעוד חלק השתתף רק בתחרות אחת או שתיים בגלל
הדינמיקה של שנה פוסט אולימפית.
 2018תהיה התחלה של שנת מבחן ודרוג אולימפי לחלק גדול מהספורטאים
והמטרה בשנה זו היא לעזור להם להתחדד לקראת השגת מטרותיהם ,לאחר
שנוצרה כבר היכרות בסיסית עם הספורט עצמו המאמנים והספורטאים של
כל ענף.
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מעטפת רב תחומית
יעל לנדר

נהלים 2018

להלן עדכון נהלים והתארגנות המעטפת הרב תחומית שבאחריות היחידה
לספורט הישגי ,לספורטאי הסגל האולימפי ,שנת .2018
המרפאה האולימפית והמחלקה למחקר ולרפואת ספורט במכון וינגייט
בשיתוף עם בי”ח מאיר כ”ס ,הינם נותני השירות הרפואי המרכזיים
לספורטאי הסגל המורחב.
ייעוץ מנטלי – מערך מנטלי משודרג בתאום ספורטאי ומאמן (ראה פרויקט
מנטלי עמוד )
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( US,
 ,MRIרנטגן וכו’).

 .1המרפאה האולימפית בוינגייט כוללת את שירותי רופאת הסגל האולימפי,
רופא אורתופד ,בדיקות מאמץ ,בדיקות פיזיולוגיות ,טיפולי פיזיותרפיה ,טיפול
הידרותרפי ,בדיקות דם ייעוץ תזונתי.
יש להדגיש כי ,כל טיפול שיתבצע על ידי אנשי מקצוע ,חיצוניים למערכת,
שאינם מאושרים ,הינם באחריות ובמימון הספורטאי/ת! ובכל מקרה מוטלת
עליהם המחויבות להעביר דיווח לרופאה האולימפית ולתיוק בתיק באישי של
הספורטאי.
מיכשור ייחודי ובדיקות:
 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 ועל פי תוכנית אימונים.מועדי פעילות המרפאה האולימפית (לקביעת תורים – :)09-8639423/6
דר’ לובה גליצקיה – רופאת הסגל האולימפי – ימי השבוע למעט יום ד’,
 ,8:00-16:30טל.052-4718883 :
בדיקות דם יילקחו בימים :א’ ,ג’ ,ה’ בשעות .8:00-8:30
ד”ר יפתח חצרוני – אורתופד – יום ה’ ,בתאום מראש.
דר’ ערן דולב – אורתופד – יום שני/חמישי לסירוגין ובתאום מראש.
טיפולים פיזיותרפים – על ידי צוות המדור לטיפול בפגיעות ספורט.
ימים א’-ה’ ,בתיאום מראש ,למעט מקרי חירום (הטיפולים אינם כוללים
אמצעי חבישה).
איילת וינשטיין – ייעוץ תזונתי – יום א’ ,9:00-12:30 ,יום ה’.9:00-12:30 ,
מיקי מדר – ייעוץ תזונתי – באישור מנהלת המעטפת.
דר’ אייל שרגל – פיזיולוג – ימים א’-ה’  ,11:00-17:00באישור ובתיאום
מראש.
רותם כהן – פיזיולוגית ,חוקרת ואחראית חדר גובה – ימים א’-ה’11:00- ,
 ,17:00בתאום מראש.
פרופ’ אלון אליקים/פרופ’ דני נמט – תמיכה וייעוץ רפואי ושיתוף פעולה
מחקרי – בתאום.
בדיקות מאמץ ובדיקות פיזיולוגיות שונות ,יבוצעו על ידי צוות המרכז
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לרפואת ספורט ולמחקר ( ,)09-8639400/420ויתואמו באישור המתאם
המקצועי או על ידי מנהלת המעטפת.
כל פנייה לרופאת הסגל (או לרופא מקצועי/טיפול) תעשה בידיעת
המאמן או על ידו.
אישור לטיפולים על ידי מנהלת המעטפת ,יעל לנדר.09-8639538 :
 .2המרכז לרפואת ספורט בהדר יוסף ,ת”א“ ,מדיקס” ,דר’ יוני ירום – מנהל רפואי.
טיפולי פיזיותרפיה וייעוצים – באישור על ידי מנהלת המעטפת בלבד!.
 .3טיפולים פיזיותרפים בפריפריה – על פי הצורך ,בתיאום ואישור.
 .4עיסויים בתיאום מראש :עיסוי חד 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 בתיאום ואישור מראש:
אלכסיי יוחננוב :מעסה/אוסטאופט ,טל .054-5500548 :ימי ג’ ,10:00-17:00
במכון וינגייט.
דורין מנו :עיסוי וטיפולי שיאצו במרכז הארץ ,בתיאום ואישור בלבד ,טל052- :
.6305305
מעסים בפריפריה :בתיאום והפניה על ידי מנהלת המעטפת הרב תחומית.

לברור עם המתאם או מנהלת המעטפת .במידה והנושא חוזר בשנית לא ייקבע
כל ייעוץ או טיפול .המקרה יידון במנהלת הספורט ההישגי ועד מתן ההחלטה
לא יטופל הספורטאי במסגרת מעטפת הסגל האולימפי.
כנסים/ימי עיון לספורטאי סגל אולימפי מורחב .היחידה לספורט הישגי תקיים
עד למשחקים האולימפיים בטוקיו  2020כנסים מקצועיים ואחרים לספורטאי
הסגל .הנך חייב להיות נוכח בכל כנס ,אם הנך שוהה בארץ (ואינך נמצא במסגרת
תחרויות/מחנות אימונים בחו”ל).
אין בנהלים אלה כדי לצמצם ,אלא רק להוסיף לכללים ,דרישות ומחויבות
שאת/ה מחויב/ת ו/או תהי/ה מחויב/ת בהם כלפי הוועד האולימפי ו/או מי
מטעמו.
הוועדה למניעת סמים בספורט – אחריות הספורטאים – הנך חייב/ת
בדיווח שוטף של תוכניתך המקצועית ומקום הימצאותך ,על פי הנחיות
הוועדה למניעת סימום  W.A.D.Aשל הוועד האולימפי הבינלאומי.
הנושא מתבצע באופן ישיר על ידי הספורטאי במילוי טפסי “”Where about
בתוכנת  ,ADAMSבאחריות האיגוד לטפל בנושא עמך (מכתב נשלח אליך
בנושא).
חל איסור לקיחת כל תרופה או תוסף תזונתי אשר ניתן על ידי כל רופא/תזונאי/
איש צוות מקצועי .יש לידע את דר’ לובה גליצקיה בטרם השימוש ולקבל אישור
לנטילתו .במידה והתרופה הנדרשת אסורה על פי תקנות  W.A.D.Aיש למלא
טופס  T.U.Eולקבל אישור לקיחת התרופה מוועדת הסמים טרם נטילתה.

 .5קבלת תוספי מזון תעשה אך ורק לאחר בדיקת דם וייעוץ תזונתי/רפואי
ובאישור המתאם המקצועי בענף או מנהלת המעטפת הרב תחומית .לא יינתנו
תוספי מזון לספורטאי שלא עבר ייעוץ תזונתי ו/או בדיקות דם.
אחריות הספורטאי/ת
הינך חייב/ת בדיווח רפואי – פציעות ,מחלות ,תוצאות הדמיה ,ניתוח ומצב לאחר
שיקום ,לדר’ לובה גליצקיה ,רופאת הסגל האולימפי ,ולמתאם הענף באופן שוטף
(בעיקר למטופלים בפריפריה) וזאת במטרה לנהל מעקב רפואי אחראי וסדיר.
חובה לבצע בסדר את הבדיקות במחזוריות של שנה (למעט אקו לב – אחת
לארבע שנים),או בהתאם לתכנית המקצועית ולהודעות שיפורסמו .ספורטאי
שלא ביצע את בדיקות החובה האלו 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 אורתופדית – חובת נוכחות מאמן הענף/מאמן הכושר
מבדק ארגומטריה/פיזיולוגיה בהתאם לדרישות הענף
הערכה תזונתית
אקו לב ,אחת לארבע שנים (או על פי הצורך).
אי הגעה לבדיקה/טיפול/ייעוץ – במידה ונקבע עבורך תור (באישור) לטיפול/
בדיקה עלייך להיות במועד ובשעה המתאימים ,אם אין ביכולתך להגיע הנך
חייב להודיע על ביטול הפגישה עד  12שעות לפני מועד הבדיקה/טיפול.
במידה והפגישה לא בוטלה ,בפעם הראשונה ,לא ייקבע כל ייעוץ או טיפול עד
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מעטפת רב תחומית  -סגל אולימפי

מעטפת רב תחומית  -סגל אולימפי
מעטפת רב תחומית
יעל לנדר
ריכוז וניהול מעטפת רב תחומית

פרופ' דני נמט
המנהל הרפואי של הוועד
האולימפי

רפואה
דר' לובה גליצקיה  -רופאה מרכזת

בית חולים
מאיר כפ"ס
V.I.P

מכון וינגייט

"מדיקס" מרכז
הרב-ספורט,
ת"א

פיזיותרפיה

רופא מקשר
ד"ר יוני ירום

אורתופד

הידרותרפיה
חדר גובה
תזונה ותוספים
בדיקות רפואיות
פיזיולוג

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

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

ריכוז וניהול מעטפת
תפקיד רוחבי
קשר לוועדה הרפואית -
וועד אולימפי
מעטפת רפואית

הוועדה למניעת סמים
בספורט
עבודת צוות מול מתאמים
מאמנים/מנהלים מקצועיים

רופאה
סגל אולימפי

מתן הרצאות/השתלמויות

מעטפת
מנטלית

רפואה ייחודית
חוות דעת
נוספת
ליווי רפואי
לחו"ל

ניהול:
אוהד מעוז

בית חולים מאיר כ"ס

מכון וינגייט

מעסים

שירותים בפריפריה*

מח' אורתופדית

רופא אורתופד

ספורטאי סגל אולימפי
טוקיו 2020
זכאי לעיסוי  1בשבוע

חיפה
תל-אביב
ירושלים
באר-שבע
אילת
עמק הירדן
עכו

מעבדה
רפואה מקצועית
בדיקות הדמיה

פיזיותרפיה:
טיפול
הדרכה
סקירה אורטופדית
ביודקס
ליווי באימונים )תחרויות(
הידרותרפיה
תזונה
ייעוץ ובדיקות פיזיולוגיות

פיזיותרפיה
עיסויים
תזונה
פסיכולוג
ביומכניקה

חדר גובה
* במקומות נוספים בכפוף לאישור מיוחד
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תקציר נהלי בדיקות סימום ()Doping

ד"ר לובה גליצקיה

תקציר נהלי בדיקות סימום ( )Dopingבמשחקים האולימפיים ריו 2016
במהלך תקופת המשחקים האולימפיים בריו  2016נערכו בדיקות הסמים
בהתאם לרשימת החומרים האסורים וה”שיטות האסורות" של  WADAובכפוף
לסמכויותיו של הוועד האולימפי הבינלאומי (.)IOC
"תקופת המשחקים האולימפיים" היתה מה 5.8.2016-ועד  .21.8.2016בכל
תקופה זו הבדיקות שנעשו נחשבו "בדיקות בזמן תחרות" (.)In Competition
הגדרת סימום :הפרה אחת או יותר של הכללים למניעת סימום אשר
מפורטים בחוברת הנהלים המלאה.
הפרת הכללים כוללת:
מציאת חומר אסור בנוזל גופו של ספורטאי
סירוב למתן דגימה
הפרה של חובת הדיווח על מקום הימצאותו של ספורטאי ()Whereabout
או אי זמינותו לבצע בדיקה שיחשבו כ–MISSED TEST
פגיעה או ניסיון לפגוע בכל חלק של הליך הבדיקה
החזקה של חומרים אסורים או שימוש בשיטות אסורות (גם בקרב צוות
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.
על ספורטאי להכיר את רשימת החומרים האסורים .רשימת החומרים
האסורים מעודכנת ע“י  WADAונמצאת באתר הוועד האולימפי .אי הכרת
הרשימה לא תהווה הגנה במקרה של הפרת הכללים
במידה והספורטאי לוקה בבריאותו ,באחריותו להצטייד מראש כ 30-יום לפני
התחרות בטופס פטור רפואי ( )TUEמאושר ע“י הגורם המוסמך באם נדרש לכך
באחריות הספורטאי לדווח על כל טיפול רפואי שניתן לו!
תהליך הבדיקה:
 .1בתום התחרות  -מסירת הודעה וקבלת טופס זימון:
הליך ההודעה בקשר הראשוני עם הספורטאי ,יימסר לו המידע הבא:
הספורטאי נבחר להיבדק
הבדיקה תיעשה בכפוף לסמכות הIOC-
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:
להישאר בסביבת המלווה ( )Chaperonמרגע מתן ההודעה ועד סיום
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
 .2הגעה לתחנת הבדיקה והזדהות  -הספורטאי נדרש להציג אקרדיטציה או
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)
 .3כמות השתן הנחוצה לבדיקה הינה  90סמ"ק מינימום .במידה ולספורטאי אין
את כמות השתן הנדרשת ,בכוסית בה החל במתן המבדק ,הכוסית תישאר
ברשות הספורטאי עד להשלמת הכמות הנדרשת .בזמן זה מלווה מטעם
צוות הבודקים יוצמד לספורטאי.
 .4בחירת מארז בדיקה  -השתן יועבר לבקבוקונים הנמצאים במארז בדיקה.
הספורטאי יבחר מארז מתוך אוסף מארזים.
 .5העברת השתן  -הספורטאי יתבקש להעביר את דגימת השתן מהכוסית
לבקבוקונים  Aו .B-מינימום  30מ"ל בבקבוקון  Bו 60-מ"ל בבקבוקון .A
 .6בכוסית יישאר מעט שתן לבדיקת חומציות וריכוז וצפיפות השתן שתעשה
במקום.
 .7על הספורטאי לוודא סגירת הבקבוקונים ואטימתם.
 .8מילוי הטפסים  -יו"ר צוות הבדיקה ( )DCO - Doping Control Officierימלא
הטפסים .על הספורטאי לוודא שהמספר הסידורי של הבקבוקונים והערכה
תואמים את המספרים שבטפסי הבדיקה.
 .9הצהרה על שימוש בתרופות ותוספי תזונה – על הספורטאי להצהיר על
כל טיפול תרופתי ושימוש בתוספי תזונה אותם הוא נוטל ולהציג את כל
האישורים הרפואיים שברשותו לרבות פטור רפואי (.)TUE
 .10חתימת 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
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דגשים בתחנת הבדיקה:
הספורטאי צריך להימנע משתייה עודפת של נוזלים ,וזאת לאור הדרישה
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  ,IOCנציג
ההתאחדות הבינלאומית ,משקיף מטעם  WADAוצוות 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.
על הספורטאי המשוייך לסגל  ADAMSהמחויבות בדיווח דרך מערכת
ה ADAMS – WHEREABOUTS-חלה חובת דיווח על מקום המצאו בכל זמן נתון.

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

"אישור לשימוש רפואי" (:)TUE - Therapeutic Use Exemption
ספורטאים הזקוקים לטיפול המצריך תרופה המכילה חומר אסור לשימוש
בספורט מחויבים באישור .TUE
את טופס האישור  TUEיש לאשרר בוועדה למניעת סימום בספורט ובאמצעות
האיגוד הישראלי לאיגוד הבינלאומי.
על הספורטאי לצרף את כל החומר הרפואי התומך באבחנה ומציק מתן טיפול
דוקא בחומר "אסור" ולא ב"חלופות חוקיות" (לדוגמה :הזרקת סטרואידים
מקומית ,כיוון שתרופות אנטי דלקתיות וטיפולים פיזיותרפים לא יעילים)
עיכוב ההגעה לבדיקה
הספורטאי או נציגו יכולים לבקש עיכוב בהגעה למבדק באם ישנה סיבה 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,
ינסה לאתר את הספורטאי טלפונית ובכל מקרה ימתין לפחות  30דקות מן
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.
38

39

מעטפת רב תחומית 2017

סיכום הישגים לשנת 2017

40

41

סיכום הישגים לשנת 2017

הישגים בולטים בוגרים
אליפות עולם
מספר
דירוג תוצאה
מקצוע
שם הספורטאי
ענף
משתתפים
						
			
התעמלות דולגופיאט ארטיום תרגיל קרקע בנים 2
מכשירים
71
 4 3ניצחונות והפסד
 -66ק"ג גברים
טל פליקר
ג'ודו
90
קרב-רב אישי נשים 70.025 3
התעמלות לינוי אשרם
אומנותית
26
14.42 4
אתלטיקה חנה קנייזייבה מיננקו משולשת
102
		
4
RSX
שחר צוברי
שייט
 2 5נצחונות 2 ,הפסדים 52
 -52ק"ג
גילי כהן
ג'ודו
49
 3 5ניצחונות והפסד 1
 -46ק"ג
טאקוונדו זריהן מיכל
 2 7נצחונות 2 ,הפסדים 35
 -48ק"ג
נועה מינצקר
ג'ודו
130
		
7
חרב
קונסטנטין וורונוב
סיוף

מקום
רומניה ,קלוז' נפוקה
הונגריה ,בודפשט
איטליה ,פזארו
לונדון
אנושימה ,יפן
בודפשט-הונגריה
מוג'ו קוריאה
בודפשט-הונגריה
לייפציג ,גרמניה

אליפות אירופה
מקצוע/קטגוריה דרוג תוצאה
ספורטאי
ענף
						
 3 3ניצחונות והפסד 1
 -60ק"ג
פבלו אישצ'נקו
איגרוף
2.20.822
 1500מטר גברים 3
ולדיסלב ביקנוב
החלקה
מהירה -
שורט טרק
תרגיל קרקע בנים 14.4 3
התעמלות אלכסנדר שטילוב
מכשירים
התעמלות דולגופיאט ארטיום תרגיל קרקע בנים 14.33 4
מכשירים
RSX
קטי ספיצ'קוב
שייט
		
4
 3 5נצחונות ושני הפסדים
 -73ק"ג גברים
טוהר בוטבול
ג'ודו
 3 5נצחונות ושני הפסדים
 -66ק"ג גברים
ברוך שמאילוב
ג'ודו
 5שני נצחונות והפסד
 -52ק"ג נשים
גילי כהן
ג'ודו
 5ניצחון ,הפסד ניצחון
 -48ק"ג נשים
נעה מינצקר
ג'ודו
		
5
נויה בר עם ונינה אמיר 470
שייט
		
6
RSX
שחר צוברי
שייט
 7שני נצחונות ושני הפסדים
 -100ק"ג גברים
פיטר פלצ'יק
ג'ודו
41.61 7
 500מטר גברים
ולדיסלב ביקנוב
החלקה
מהירה -
שורט טרק
14.37 8
קפיצות בנים
התעמלות אנדריי מדבדב
מכשירים
		
8
דקר נשים
אנה לונדון
סיוף
		
8
גיל כהן וסתיו ברוקמן 470
שייט
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מקום

מספר
משתתפים
קרקוב ,אוקראינה
24
איטליה ,טורינו
47
8

רומניה ,קלוז' נפוקה

8

רומניה ,קלוז' נפוקה

43
43
31
26
20
41
91
35
47

מרסיי ,צרפת
פולין ,ורשה
פולין ,ורשה
פולין ,ורשה
פולין ,ורשה
מונקו
מרסיי ,צרפת
פולין ,ורשה
איטליה ,טורינו

63

רומניה ,קלוז' נפוקה

75
41

טביליסי ,גיאורגיה
מונקו
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EYOF

השגים בולטים צעירים
ענף
שייט
שייט
טניס
שייט
שייט
שייט
שייט
שייט
שייט

שם הספורטאי
תום ראובני
מאיה מוריס
ישי עוליאל
אופק אלימלך
לינוי גבע
רוי הילל
מיה אשכנזי
עמית גן
אייל צרור

אליפות עולם
גיל
נוער
נוער
נוער
עד 21
קדטים
קדטים
קדטים
קדטים
קדטים

אליפות אירופה

גיל
שם הספורטאי
ענף
נוער
ורה קניאבסקי
סיוף
				
נוער
ירדן איסק
שייט
נוער
בטינה טמלקובה
ג'ודו
נוער
גילי שריר
ג'ודו
נוער
התעמלות נבחרת נערות
אומנותית
נוער
יואב כהן
שייט
נוער
נבחרת נוער
שחייה
מאור עבו ויואב רוז נוער
שייט
נוער
גפן פרימו
ג'ודו
נוער
טאקוונדו אבישג סמברג
עד 21
טאקוונדו דימיטרי נגייב
עד 21
יואב עומר
שייט
עד 22
דניאל דסקלו
אגרוף
עד 23
רז הרשקו
ג'ודו
עד 23
גילי שריר
ג'ודו
קדטים
לינוי גבע
שייט
קדטים
גפן פרימו
ג'ודו
קדטים
תמר מלכה
ג'ודו
קדטים
תומר ורדימון
שייט
קדטים
שי קקון
שייט
קדטים
מתן שני
ג'ודו
קדטים
מיה אשכנזי
שייט
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אירוע

שם הספורטאי
ענף
גפן פרימו
ג'ודו
EYOF
לאה פולונסקי
שחייה
EYOF
רון פולונסקי
שחייה
דוד גרצ'יק 		
		
גל כהן גרומי
		
מיכאל סמירנוב			
		
שליחים מיקס 2
EYOF
דוד גרצ'יק
שחייה
 4*100מ' מעורב
		
גל כהן גרומי
		
לאה פולונסקי
		
אנסטסיה גורבננקו			
		
					
EYOF

מקצוע
RSX
RSX

יחידים
RSX
BIC 7.8
BIC 7.8
BIC 7.8
BIC 7.8
BIC 7.8

מקצוע
דקר בנות
(נערות)
RSX

 -52ק"ג
 -63ק"ג
קבוצתי
RSX

 200*4חופשי
דגם 470
 -52ק"ג
 -46ק"ג
 -58ק"ג
RSX

 -75ק"ג
מעל  78ק"ג
 -63ק"ג
ביק 7.8
 -52ק"ג
 -44ק"ג
ביק 7.8
לייזר 4.7
 -55ק"ג
ביק 7.8

דירוג
1
1
2
3
1
1
2
2
3

דירוג
מקצוע
1
 -52ק"ג
2
 200מ' מ"א
שליחים  4*100מ' 2
מעורב

דירוג
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
1
2
2
2
3
3
3
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השוואת שנים פוסט אולימפיות

				
2013
				
2009
		
זהב כסף ארד גמר זהב כסף ארד גמר
		
5
1
0
2
4
2
1
0
בוגרים אליפות עולם
10
2
3
2
8
2
0
1
אליפות אירופה
15
3
3
4 12
4
1
1
סה"כ
נוער
		
2
0
2
					 EYOF
		
2
3
0
		
0
3
0
אליפות עולם נוער
		
2
0
2
		
1
2
אליפות אירופה נוער 1
		
6
3
4
		
0
3
0
סה"כ

2017
זהב
0
0
0
1
2
2
5

ניכר כי בגילאי הנוער יש מגמת עלייה במספר המדליות בשנים הפוסט
אולימפיות .מה שמעיד על כך שלפחות חלק מאיגודי הספורט משקיעים
בגילאים הצעירים ומנסים לבסס את הענף על ידי יצירת פירמידה בריאה ולא
על בסיס כשרון שפורץ אחת לכמה שנים .בנוסף ,בשנים פוסט אולימפיות עקב
אופיין (חילופי דורות ,מנוחה לספורטאים האולימפיים ואגירת כוחות לקמפיין
הבא) ,יתכן ובשנים אלו מתפנים המאמנים הלאומיים למקד את תשומת ליבם
בספורטאים הצעירים.
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כסף
1
0
1
3
1
2
6

ארד
2
3
5
0
0
6
6

גמר
6
13
19

תמריצים ,מלגות ונהלים
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תמריצים ומלגות שחולקו על הישגים בשנת 2017
תמריצים לתחרויות מטרה  - 2017בוגרים
מקצוע
 -60ק"ג
משולשת
 -73ק"ג גברים
 -66ק"ג גברים
 -52ק"ג נשים
 -48ק"ג נשים
 -100ק"ג גברים
 -66ק"ג גברים
 -48ק"ג
 -52ק"ג
 500מטר גברים

אירוע
שם הספורטאי
ענף
אליפות אירופה
פבלו אישצ'נקו
איגרוף
חנה קנייזייבה מיננקו אליפות עולם
אתלטיקה
אליפות אירופה
טוהר בוטבול
ג'ודו
אליפות אירופה
ברוך שמאילוב
ג'ודו
אליפות אירופה
גילי כהן
ג'ודו
אליפות אירופה
נעה מינצקר
ג'ודו
אליפות אירופה
פיטר פלצ'יק
ג'ודו
אליפות עולם
טל פליקר
ג'ודו
אליפות עולם
נעה מינצקר
ג'ודו
אליפות עולם
גילי כהן
ג'ודו
אליפות אירופה
החלקה מהירה ולדיסלב ביקנוב
 שורט טרקאליפות אירופה  1500מטר גברים ₪ 20,000 3
החלקה מהירה ולדיסלב ביקנוב
 שורט טרקאליפות עולם קרב-רב אישי נשים ₪ 60,000 3
לינוי אשרם
התעמלות
אומנותית						
אלכסנדר שטילוב אליפות אירופה תרגיל קרקע בנים ₪ 20,000 3
התעמלות
מכשירים
₪ 3,000 8
אליפות אירופה קפיצות בנים
אנדריי מדבדב
התעמלות
מכשירים
דולגופיאט ארטיום אליפות אירופה תרגיל קרקע בנים ₪ 10,000 4
התעמלות
מכשירים
דולגופיאט ארטיום אליפות עולם תרגיל קרקע בנים ₪ 84,000 2
התעמלות
מכשירים
₪ 24,000 5
אליפות עולם  -46ק"ג
זריהן מיכל
טאקוונדו
₪ 3,000 8
אליפות אירופה דקר נשים
אנה לונדון
סיוף
₪ 12,000 7
קונסטנטין וורונוב אליפות עולם חרב
סיוף
₪ 6,000 11
אליפות עולם  100מ' גב
יעקב טומרקין
שחייה
₪ 10,000 4
אליפות אירופה RSX
קטי ספיצ'קוב
שייט
₪ 6,000 6
אליפות אירופה RSX
שחר צוברי
שייט
₪ 12,000 5
אליפות אירופה 470
נויה בר עם
שייט
ונינה אמיר
₪ 4,500 8
אליפות אירופה 470
גיל כהן
שייט
וסתיו ברוקמן
₪ 30,000 4
אליפות עולם RSX
שחר צוברי
שייט
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תמריץ מאמן
דירוג תמריצים שם המאמן
 ₪ 20,000 3ארתור קורגיניאן ₪ 10,000
₪ 15,000
 ₪ 30,000 4אלכס מרמן
₪ 4,000
 ₪ 8,000 5אורן סמדג'ה
₪ 2,000
 ₪ 8,000 5אורן סמדג'ה
 ₪ 8,000 5מיקי טאנאקה ₪ 4,000
₪ 4,000
 ₪ 8,000 5שני הרשקו
₪ 500
 ₪ 4,000 7אורן סמדג'ה
₪ 30,000
 ₪ 60,000 3אורן סמדג'ה
₪ 6,000
 ₪ 12,000 7איבון בוניש
₪ 12,000
 ₪ 24,000 5שני הרשקו
₪ 1,000
 ₪ 2,000 7ג'רון אוטר
ג'רון אוטר

₪ 10,000
₪ 30,000

לנה קופילנקו
ואיילת זוסמן
אולג ירובינסקי ₪ 10,000
סרגיי וייסבורג

₪ 750

סרגיי וייסבורג

₪ 5,000

סרגיי וייסבורג

₪ 42,000

יחיעם שרעבי
יעקב פרדמן
איגור ריכטר
קיו קייביץ'
פייר לקוונט
יאיר סוארי
אילן תשתש

₪ 12,000
₪ 1,500
₪ 6,000
₪ 3,000
₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 4,000

אילן תשתש

₪ 750

יאיר סוארי

₪ 15,000
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תמריצים לתחרויות מטרה  - 2017נוער

אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 2018
תמריצים
מאמן
₪ 1,500
₪ 2,000

דירוג תמריצים שם המאמן
גיל		 מקצוע
שם הספורטאי אירוע
ענף
									
 ₪ 3,000ז'אן פוטשאר
2
		 יחידים
אליפות עולם נוער
ישי עוליאל
טניס
 ₪ 4,000יעקב פרדמן
1
		 דקר בנות
ורה קניאבסקי אליפות אירופה נוער
סיוף
					 (נערות)
₪ 2,000
 ₪ 4,000לנה קופילנקו
3
		 קבוצתי
התעמלות נבחרת נערות אליפות אירופה נוער
ונטלי מלכה
								
אומנותית
₪ 500
 ₪ 2,000שחף אמיר
3
		 RSX
אליפות אירופה נוער
יואב כהן
שייט
₪ 2,000
 ₪ 4,000שחף אמיר
1
		 RSX
אליפות אירופה נוער
ירדן איסק
שייט
₪ 1,000
 ₪ 4,000אסף מימון
3
		  4X200חופשי
אליפות אירופה נוער
נבחרת נוער
שחייה
₪ 4,000
 ₪ 8,000שחף אמיר
1
		 RSX
אליפות עולם נוער
תום ראובני
שייט
₪ 4,000
 ₪ 8,000פייר לקוונט
1
		 RSX
אליפות עולם נוער
מאיה מוריס
שייט
₪ 2,000
 ₪ 4,000שני הרשקו
1
קדטים  -52ק"ג
EYOF
גפן פרימו
ג'ודו
₪ 1,500
 ₪ 3,000חנן שטרלינג
2
קדטים  200מ' מ"א
לאה פולונסקי EYOF
שחייה
₪ 1,500
 ₪ 6,000עידו אפל
קדטים שליחים 2 100X4
נבחרת קדטים* EYOF
שחייה
					 מ' מעורב
 ₪ 3,750לודמילה זליצונוק ₪ 1,500
2
קדטים שליחים מיקס
EYOF
דוד גרצ'יק**
שחייה
					  100X4מ' מעורב
₪ 1,000
 ₪ 3,000יוגב יוסף
3
		 דגם 470
אליפות אירופה נוער
מאור עבו
שייט
ויואב רוז
₪ 1,500
 ₪ 3,000שני הרשקו
2
בטינה טמלקובה אליפות אירופה נוער		  -52ק"ג
ג'ודו
₪ 1,000
 ₪ 2,000עינת ירון
3
		  -52ק"ג
אליפות אירופה נוער
גפן פרימו
ג'ודו
₪ 1,500
 ₪ 3,000עידו בר
2
		  -63ק"ג
אליפות אירופה נוער
גילי שריר
ג'ודו
₪ 1,000
 ₪ 2,000יחיעם שרעבי
3
		  -46ק"ג
טאקוונדו אבישג סמברג אליפות אירופה נוער
					
* רון פולונסקי ,דוד גרצ'יק ,גל כהן גרומי ומיכאל סמירנוב
					
** לאה פולונסקי ,אנסטסיה גורבננקו ,דוד גרצ'יק ,גל כהן גרומי
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הקריטריונים המצ”ב מומלצים על ידי מנהלת הספורט ההישגי (המלצה מיום
 ,)05.12.2017אשר דנה בהם על בסיס לקחי מחזור “ריו  .”2016השתייכות
לסגלים וקבלת מלגה (בין אם חד פעמית ובין אם לתקופה) כפי שיפורטו
במסמך זה ,מותנים בעמידה בכל הדרישות המקצועיות ,הארגוניות ,הייצוגיות,
המשמעתיות ,האתיות והמנהליות שיידרשו מהספורטאים על ידי האיגודים
הרלבנטיים ,הוועד האולימפי וזרועו המקצועית  -היחידה לספורט הישגי.
 .1המלגות החודשיות מהקרן לעידוד ספורטאים מצטיינים יתנהלו ע"פ הסגלים
כדלקמן:
סגל זהב ₪ 8,500 -
סגל כסף ₪ 6,000 -
סגל ארד ₪ 4,500 -
סגל בכיר ₪ 3,000 -
 3סגלי נוער (תקציב מיועד ממועצת ההימורים באמצעות הקדש קרן
הספורטאים)
עתודה הישגית ₪ 2,250 -
נוער ₪ 1,750 -
קדטים ₪ 1,000 -
 .2כניסה לסגלים ושינוי בסגלים יתאפשרו אך ורק במקצועות ותנאי תחרות
אולימפיים ולפי תוצאות מפרוטוקולים רשמיים ,לאחר דיון ועל פי המלצת
מנהלת הספורט ההישגי בלבד.
 .3ככלל  -המלגה תאושר חודש לאחר ההישג בתחרות מטרה ,ותועבר למשך
שנה אחת בלבד ( 12חודשים) למעט בענפים בהם הקריטריון מבוסס על
דירוג עולמי אבסולוטי ,בהם המלגה תועבר למשך  6 -חודשים בלבד .העברת
מלגה לספורטאי/ת יבוצע בכפוף לקבלת דיווח חודשי שיאושר ע”י היחידה
לספורט הישגי לאחר שאושר ע”י המאמן והאיגוד/התאחדות הרלוונטיים.
במידה של הישג נוסף בתחרות מטרה במהלך אותה השנה ,מועד הכניסה
לסגלים יקבע לפי ההישג האחרון.
 .4ספורטאי השייך לסגל זהב יבטיח את מקומו בסגל זה למשך  24חודשים.
במידה ובמשך  24חודשים מהשגת הקריטריון לא עמד בקריטריונים הישגיים
הנדרשים מסגל זה ,כמפורט להלן יירד בתום  24חודשים לסגל כסף ,למשך
 12חודשים נוספים .במידה ולאחר  36חודשים לא השיג תוצאה המקנה
כניסה לסגל ,ייצא מסגל המלגות.
 .5ספורטאי השייך לסגל הכסף ,שלא עמד בקריטריונים הישגיים הנדרשים
מסגל זה ,כמפורט להלן ,במשך  12חודשים מהשגת הקריטריון ,יירד לדרגת
סגל ארד למשך  12חודשים נוספים.
 .6כל ספורטאי אשר השיג קריטריון בינ”ל וישראלי למשחקים האולימפיים ,קיץ
או חורף ,שאינו חבר סגל הזהב ,ייכנס לסגל כסף מיום קביעת הקריטריון
ועד לשלושה חודשים מסיום המשחקים האולימפיים .לאחר מכן יחזור לסגל
בו היה לפני קביעת הקריטריון ועד לפרק הזמן שנותר לסיום המלגה לפי
סעיפים .3-5
 .7בנוסף לעמידה בקריטריון לסגלים ,מיקום הספורטאי או הקבוצה בתחרות
המטרה חייב להיות בחצי העליון של המתחרים (אבסולוטי) למעט בענפים
שיצוין  2/3עליון .במקצועות הקרב חייבים ,לפחות  2ניצחונות בזירה או
על המזרן .אין הדבר חל בענף ספורט שנקבע ע"פ זמן ו/או מרחק .כמו כן,
קיימת חובת השתתפות של לפחות  7מדינות זרות בתחרות ,ובמקצועות
הקרב באותה קטגוריית המשקל .בתחרות קבוצתית בענפים אישיים ,שאינן
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התחרות העיקרית והמרכזית של הספורטאים ,חובת השגת מיקום  1/3עליון.
 .8לוועדת ההיגוי בהרכב :יו”ר המנהלת ,נציג מנהל הספורט ,נציג הוועד
האולימפי ומנהל היחידה לספורט הישגי ,תהיה אפשרות להמליץ למנהלת
לשדרוג מלגות ייחודיות עד  3ספורטאים בוגרים ,על פי שיקול דעת מקצועי
ולפי מדיניות הוועד האולימפי למחזור טוקיו  ,2020בנוסף לכך  3ספורטאי
נוער מוכשרים לקראת .2020
 .9כל ספורטאי יהיה חייב ב  -עד  4פעילויות בשנה קלנדרית למען הקהילה,
כולל לפעילות במסגרת החוויה האולימפית ,לפי הנחיית הוועד האולימפי
ע”פ תיאום מראש עם האיגוד הרלוונטי ובהתחשב בתוכנית המקצועית של
הספורטאי .קבלת מלגת  3החודשים האחרונים מותנית במילוי דרישה זו.

מלגות לימוד
כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בריו  ,2016זכאים
למלגת לימודים אקדמית בגובה שכר הלימוד באוניברסיטה ציבורית ,למשך 3
שנות לימוד .מימוש הזכות לתחילת מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר משנת
.2024
כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בסוצ’י  ,2014זכאים
למלגת לימודים אקדמית בגובה שכר הלימוד באוניברסיטה ציבורית ,למשך 3
שנות לימוד .מימוש הזכות לתחילת מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר משנת
.2022

סגל עתודה
 .1סגל העתודה יהיה זכאי לקבלת המעטפת המקצועית-מדעית-רפואית בלבד
(לא כולל תוספים תזונתיים).
 .2כל מי שהיה בסגל מסוים יישאר עוד שנה בעתודה.
 .3היחידה תוכל להמליץ על עד  5ספורטאים נוספים בעלי פוטנציאל ,לפי חוות
דעת מקצועית ,לא יותר מספורטאי/ת אחד/אחת לענף.
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חלוקת תמריצים
תמריצים לספורטאים על הישגים באליפויות עולם ואירופה
( 2018בש”ח)
מיקום/אירוע אליפות עולם
₪ 120,000
1
₪ 84,000
2
₪ 60,000
3
₪ 30,000
4
₪ 24,000
5
₪ 18,000
6
₪ 12,000
7
₪ 9,000
8
₪ 6,000
*9-12

אליפות אירופה משחקי  YOGקיץ
₪ 9,000
₪ 40,000
₪ 7,000
₪ 28,000
₪ 5,000
₪ 20,000
₪ 10,000
₪ 8,000
₪ 6,000
₪ 4,000
₪ 3,000
₪ 2,000

אליפות עולם לנוער
₪ 8,000
₪ 6,000
₪ 4,000

אליפות אירופה לנוער
₪ 4,000
₪ 3,000
₪ 2,000

* רק לענפי האתלטיקה ,השחייה והתעמלות מכשירים  -קרב רב

תמריצים לספורטאים על הישגים בולטים באליפויות עולם
ואירופה בשנת :2018
 .1במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד.
 .2בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע
(בתנאים דומים לסעיף  7במלגות).
 .3במקצועות הקרב ,לפחות  2ניצחונות על המזרן ,או בזירה (בתנאים דומים
לסעיף  7במלגות).
 .4חישוב התמריצים כדלקמן:
ספורטאי בודד  100% -תמריץ מהרשום בטבלה מעלה
זוג ספורטאים  75% -תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה
קבוצות בנות  3-4ספורטאים  50% -תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה
מעלה
קבוצות בספורט אישי בנות  5ספורטאים ומעלה  40% -תמריץ לכל אחד
מהרשום בטבלה מעלה
קבוצות משחקי כדור  30% -תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה
 .5כל זכייה באליפות עולם ואירופה (מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה)
תזכה את הספורטאי בתמריץ המלא המצוין בטבלה ,ללא התחשבות במספר
הזכיות במהלך השנה.
 .6זכייה שנייה באותו אירוע ,תזכה ב  50% -מהתמריץ המלא (עבור ההישג
השני באיכותו) וכך הלאה בסדר יורד .12.5% ,25%
 .7טניס  -מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות (אליפות אוסטרליה
הפתוחה ,רולאן גרוס בצרפת ,ווימבלדון באנגליה ואליפות ארה”ב הפתוחה),
לפי  50%מהמצוין בטבלה לאליפות עולם.
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תמריצים למאמנים על הישגים באליפויות עולם ואירופה
( 2018בש”ח)

מיקום/אירוע אליפות עולם
₪ 60,000
1
₪ 42,000
2
₪ 30,000
3
₪ 15,000
4
₪ 12,000
5
₪ 9,000
6
₪ 6,000
7
₪ 4,500
8
₪ 3,000
*9-12

אליפות אירופה  YOGקיץ
₪ 4,500
₪ 20,000
₪ 3,500
₪ 14,000
₪ 2,000
₪ 10,000
₪ 5,000
₪ 4,000
₪ 3,000
₪ 2,000
₪ 1,500
₪ 1,000

אליפות עולם לנוער
₪ 4,000
₪ 3,000
₪ 2,000

אליפות אירופה לנוער
₪ 2,000
₪ 1,500
₪ 1,000

* רק לענפי האתלטיקה ,השחייה והתעמלות מכשירים  -קרב רב

תמריצים למאמנים על הישגים בולטים באליפויות עולם
ואירופה בשנת :2018

 .1במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד.
 .2בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע
(בתנאים דומים לסעיף  7במלגות).
 .3במקצועות הקרב ,לפחות  2ניצחונות על המזרן ,או בזירה (בתנאים דומים
לסעיף  7במלגות).
 .4כל זכייה באליפות עולם ואירופה (מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה)
תזכה את המאמן בתמריץ המלא המצוין בטבלה ,ללא התחשבות במספר
הזכיות במהלך השנה.
 .5במידה ויש למאמן מספר ספורטאים באותה התחרות ו/או ספורטאי אחד
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.
 .6במידה ובקבוצות בספורט אישי (שני ספורטאים או יותר) ובמשחקי כדור
אימנו את הקבוצה שני מאמנים או יותר ,יקבלו כל המאמנים יחד תמריצים
בגובה  200%מהמופיע בטבלה ,שיחולקו ביניהם.
 .7טניס  -מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות (אליפות אוסטרליה
הפתוחה ,רולאן גרוס בצרפת ,ווימבלדון באנגליה ואליפות ארה”ב הפתוחה),
לפי  50%מהמצוין בטבלה לאליפות עולם.

קרנות הישג לפי ענפים  -בוגרים 2018
אגרוף
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-3
5-8
שני ניצחונות

אליפות עולם
1-3
5-8
9-16
שני ניצחונות

גביע עולם
 2מדליות

אופניים
דירוג עולמי
סגל אליפות אירופה אליפות עולם דירוג עולמי
אבסולוטי גברים אבסולוטי נשים
			
1-4
זהב 1
1-20
1-30
5-8
כסף 2-4
21-40
31-50
9-16
ארד 5-10
41-60
51-75
17-24
בכיר 11-16

אתלטיקה
גברים
מרתון

נשים
מרתון

סגל אליפות אליפות תוצאה
			
עולם
אירופה
1-4
		
1
זהב
2:40.00 2:15.00
			
5-8
		
כסף 2-4
תוצאת ( *Aעמוד 2.42.00 2:17.00 )59
9-16
		
ארד 5-8
2:45.00 2:19.00
			
17-20
בכיר 9-16
*בתחרויות מוסכמות מראש שיקבעו ע”י האיגוד והיחידה לספורט הישגי

ג’ודו
אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-3
1
זהב
5-7
2-3
כסף
9
5-7
ארד
			
שני ניצחונות
9
בכיר

תחרות
 1-3בגרנד סלאם/
מסטרס
 1-3בגרנד פרי

היאבקות
תחרויות בינלאומיות*

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-3
1
זהב
5-8
2-3
כסף
 2מדליות
9-12
5-8
ארד
שני ניצחונות
9-12
בכיר
* בתחרויות בינלאומיות מוסכמות מראש ע”י היחידה לספורט הישגי
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הרמת משקולות

סיוף

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
9-12
5-8
ארד
13-16
9-12
בכיר*
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
1-3
9-16
5-8
ארד*
5-8
17-32
9-16
בכיר*
* בחמש תחרויות גביע העולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית

התעמלות אומנותית

קיאקים וחתירה

אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-14

סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

גביע עולם

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
1-3
9-12
5-8
ארד
5-8
13-18
9-12
בכיר**
** בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

התעמלות מכשירים וטרמפולינה

קליעה

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
9-12
5-8
ארד
13-16
בכיר*9-12 **/
* התעמלות מכשירים :בקרב רב ,אליפות אירופה עד מקום ( 24לפי  2למדינה),
ו/או אליפות עולם עד מקום ( 32לפי  2למדינה)  -סגל בכיר
** בקפיצות  2/3 -עליון

טאקוונדו
סגל אליפות אירופה אליפות עולם
1-3
זהב 1
5-8
כסף 2-3
9-16
ארד 5-8
שני ניצחונות
בכיר שני ניצחונות
*ב 6-תחרויות מוסכמות מראש

תחרויות G1/G2

 3מדליות בתחרויות *G1/G2
 2מדליות בתחרויות *G1/G2

טריאתלון
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר
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אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-24

גביע עולם

דירוג עולמי אבסולוטי
30 – 1
50 – 31
75 – 51

סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-20

גביע עולם
1-3
5-8

קשתות
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-32

תחרות
 1-3בגביע עולם
 1-3בגרנד פרי

שחייה
תוצאה

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
תוצאת ( Aעמוד )59
9-16
5-8
ארד
17-24
9-14
בכיר
בתחרויות מוסכמות 2 :תחרויות קריטריון באפריל ,אליפות ישראל ,אליפות
אירופה בוגרים
ואליפות אירופה לנוער
א .הכרה בקריטריון למשחה שליחים  -לפחות  2ספורטאים חייבים בקריטריון
במשחה אישי
ב .שחיין ,שאינו מתאמן בארץ ,יוכל לקבוע תוצאת  Aרק בתחרויות ,אשר
הומלצו ע”י איגוד השחייה ואושרו ע”י היחידה לספורט הישגי מראש.

57

תמריצים ,מלגות ונהלים

שחייה אומנותית
אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
9-16
5-10
ארד*
17-20
11-14
בכיר*
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות

שחייה מים פתוחים
סגל אליפות אירופה אליפות עולם
1-4
זהב 1
5-8
כסף 2-4
9-16
ארד 5-8
17-24
בכיר 9-14
			

סבב עולמי/אירופאי

( 1-3סבב אירופאי)
( 1-6סבב עולמי)

שייט
גביע העולם

סגל אליפות אירופה אליפות עולם
1-4
זהב 1
5-8
כסף 2-4
*1-3
9-12
ארד 5-8
*4-8
13-16
בכיר 9-12
* הישג בשלוש תחרויות מוסכמות :מדמבליק ,פלמה ,הייר

טניס ,טנ”ש ,בדמינטון ,כדורעף חופים ,רכיבת סוסים ,גולף*
דירוג עולמי
סגל
1-15
זהב
16-30
כסף
31-50
ארד
51-75
בכיר
* בגולף לפי דירוג עולמי LPGA
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אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-32

מקצועות חדשים:
גלישת גלים
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-12

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

דירוג עולמי
1-12
13-24

טיפוס ספורטיבי
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-32

דירוג עולמי
1-12
13-24

סקייטבורד
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-14

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

קראטה
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-12

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16
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טבלת קריטריון סגלים  -אתלטיקה

מקצועות החורף
החלקה על הקרח
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-14

אליפות עולם /משחקים אולימפיים
1-4
5-8
9-12
13-16

החלקה מהירה על הקרח
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-12

אליפות עולם /משחקים אולימפיים
1-4
5-8
9-12
13-16

סקי שלג
אליפות עולם /משחקים אולימפיים
1-4
5-8
9-16
17-32

סגל
זהב
כסף
1-40
ארד
41-60
בכיר
הערות:
 .1במקצועות החורף יתקיים דיון לאחר משחקי החורף בפיונג צ’אנג .2018
 .2במזחלות ,במידה ויהיה רלוונטי יועלה לדיון בישיבת המנהלת.
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דרוג עולמי
1-15
16-30
31-50
51-75

ניקוד FIS

גברים
10.12
20.44
45.50
1.45.90
3.36.00
13.22.60
27.45.00
8.32.00
13.48
49.35
2.30
5.70
8.15
16.80
20.50
65.00
76.00
83.00
8100
1:24.00
4:06.00

מקצוע
 100מ'
 200מ'
 400מ'
 800מ'
 1500מ'
 5,000מ'
 10,000מ'
 3000מ' מכשולים
 100/110מ' משוכות
 400מ' משוכות
קפיצה לגובה
קפיצה במוט
קפיצה למרחק
קפיצה משולשת
הדיפת כדור ברזל
זריקת דיסקוס
יידוי פטיש
הטלת כידון
קרב 7/10
 20ק"מ הליכה
 50ק"מ הליכה

טבלת קריטריון סגלים  -שחייה
נשים קריטריון A

0.25.18
0.54.90
1.58.68
4.10.50
8.38.56
16.32.04
1.00.61
2.11.53
1.07.58
2.25.91
0.58.48
2.09.77
2.13.41
4.43.06
* יעודכן במהלך שנת .2018

מקצוע
 50מ' חופשי
 100מ' חופשי
 200מ' חופשי
 400מ' חופשי
 800מ' חופשי
 1500מ' חופשי
 100מ' גב
 200מ' גב
 100מ' חזה
 200מ' חזה
 100מ' פרפר
 200מ' פרפר
 200מ' מעורב אישי
 400מ' מעורב אישי

נשים
11.26
23.10
52.10
2.01.00
4.07.50
15.22.00
32:15.00
9.42.00
12.98
56.10
1.94
4.55
6.75
14.10
17.75
61.20
71.00
61.40
6200
1:36.00
4:06.00

גברים קריטריון A

0.22.47
0.48.93
1.47.73
3.48.15
7.54.31
15.12.79
0.54.06
1.58.55
1.00.35
2.11.11
0.52.29
1.57.28
2.00.22
4.17.90
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קרנות הישג לפי ענפים – ספורטאים צעירים 2018

* מקומות  1-3במשחקים האולימפיים לנוער ( )YOGבואנוס איירס  = 2018סגל נוער

אגרוף
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
		
רבע גמר ומעלה
עתודה
מדליה בתחרות
הישגית 				 גביע העולם*
פעמיים מקום 5
(עד גיל 			)23
				 בתחרויות גביע העולם*
רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה
נוער
רבע גמר ומעלה
1-3
קדטים
* בתחרויות עליהן יוסכם מראש

אופניים
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
1-12
1-8
עתודה
הישגית 				 מקומות 		17-25
(עד גיל 			)23
אליפות עולם בוגרים:
				 מקומות 25-32
1-12
1-8
נוער
1-12
1-8
קדטים

אתלטיקה
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
		
1-8
עתודה
הישגית 				 מקומות *17-20
(עד גיל 			)23
אליפות עולם בוגרים:
				 מקומות *21-24
1-12
1-8
נוער
1-12
1-8
קדטים
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות

בדמינטון (עד גיל )23
דרוג עולמי
מקומות 76-100

אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
עתודה 			
הישגית
(עד גיל 				)23
1-16
1-8
נוער
1-16
1-8
קדטים
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ג’ודו (עד גיל )23
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
		
1-5
עתודה
הישגית 				  2ניצחונות 		
(עד גיל 			)23
 2מדליות בתחרויות
				 גביע העולם 		
1-7
1-5
נוער
1-7
1-3
קדטים

גולף
דרוג עולמי
מקומות 76-100

אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
עתודה			
הישגית
(עד גיל 				)23
1-12
1-8
נוער
קדטים		

היאבקות
תחרות
אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
		
1-5
עתודה
הישגית 				 מקומות *13-16
מדליה בתחרות
(עד גיל 			)23
				 בינלאומית**
פעמיים מקום 5
			
				 בתחרות בינלאומית**
1-8
1-5
נוער
1-5
1-3
קדטים
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות
** בתחרויות עליהן יוסכם מראש

הרמת משקולות
אליפות אירופה אליפות עולם קריטריונים אחרים
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
		
1-6
עתודה
הישגית 				 מקומות *13-16
			
ניקוד עפ"י טבלת
(עד גיל )23
				 סינקלייר – בהתאם
				 לגיל**
1-8
1-6
נוער
1-5
1-3
קדטים
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות
** ניתן לקבוע בתחרויות עליהן יוסכם מראש
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התעמלות אומנותית
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרות:
			
עתודה
הישגית 				 מקומות *15-18
			
אליפות עולם בוגרות:
(עד גיל )18
				 מקומות *17-20
1-8
1-6
נוער
קדטים
*רק בתחרות האישית

התעמלות מכשירים
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים –
עתודה			
הישגית 				 קרב רב :מקומות 25-32
אליפות עולם בוגרים –
(עד גיל 			 18
בנות/עד גיל				 קרב רב :מקומות 33-40
			
אליפות אירופה בוגרים -
 20בנים)
				 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
קדטים			
* קרב רב
** בקפיצות :בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות

חתירה
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
1-9
גמר א’
עתודה
הישגית 				 מקומות *13-16
פעמיים גמר ב' בגביע
(עד גיל 			)23
				 העולם לבוגרים**
1-9
גמר א’
נוער
קדטים
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות
** בתחרויות עליהן יוסכם מראש 2/3 ,עליון של המתחרים
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טאקוונדו
אליפות אירופה אליפות עולם
		
רבע גמר ומעלה

סגל
עתודה
הישגית
(עד גיל )21
רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה
נוער
רבע גמר ומעלה
1-3
קדטים
*בקטגוריות משקל אולימפיות בלבד

קריטריונים אחרים

טניס
אליפות אירופה אליפות עולם קריטריונים אחרים
סגל
דרוג עולמי גברים :ATP
עתודה			
הישגית 				 גיל  ;400 – 19גיל – 20
(עד גיל  ;250 				)22גיל  ;150 – 21גיל
				 100 - 22
דרוג עולמי נשים
			
				  :WTAגיל ;130 – 19
				 גיל  ;100 – 20גיל – 21
				  ;85גיל 70 - 22
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
אורנג' בול עד  :16רבע
		
חצי גמר ומעלה
קדטים
				 גמר ומעלה

טניס שולחן
אליפות אירופה אליפות עולם קריטריונים אחרים
סגל
דרוג עולמי גברים:
עתודה			
הישגית 				 גיל  ;250 – 19גיל – 20
			  ;200גיל ;150 – 21
(עד גיל )22
				 גיל 100 - 22
דרוג עולמי נשים:
			
				 גיל  ;250 – 19גיל – 20
				  ;200גיל ;150 – 21
				 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

65

תמריצים ,מלגות ונהלים

קליעה

טריאתלון
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
1-12
1-8
עתודה
הישגית 				 מקומות 17-25
			
אליפות עולם בוגרים:
(עד גיל )23
				 מקומות 25-32
1-12
1-8
נוער
1-12
1-8
קדטים

כדורעף חופים
אליפות אירופה אליפות עולם
עד 1-16 :21
1-8

סגל
עתודה
הישגית
		
(עד גיל )23
1-8
נוער
1-8
קדטים

דרוג עולמי
מקומות 76-100

1-16
1-8

סיוף
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
		
1-8
עתודה
הישגית 				 מקומות 17-32
מקומות  9-16בתחרויות
(עד גיל 			)23
				 גביע העולם*
1-16
1-8
נוער
1-16
1-8
קדטים
* בחמש תחרויות גביעי עולם בהם מתקיימת תחרות קבוצתית

קיאקים
תחרות
אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
1-9
1-9
עתודה
הישגית 				 מקומות *16 -13
			
פעמיים גמר ב' בגביע
(עד גיל )23
				 העולם לבוגרים**
1-9
1-9
נוער
קדטים			
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות
** בתחרויות עליהן יוסכם מראש 2/3 ,עליון של המתחרים
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אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
עתודה			
הישגית 				 מקומות 17-20
אליפות עולם לבוגרים:
(עד גיל 			)23
				 מקומות 21-24
פעמיים מקומות 9-16
			
				 בגביע העולם לבוגרים*
1-8
1-6
נוער
קדטים
*בתחרויות עליהן יוסכם מראש

קשתות (עד גיל )23
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
עתודה			
הישגית 				 מקומות 17-25
			
פעמיים מקומות 4-8
(עד גיל )23
				 בגרנד פרי*
1-8
1-8
נוער
קדטים
* בתחרויות עליהן יוסכם מראש

שחייה
אליפות אירופה אליפות עולם קריטריונים אחרים
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
עתודה			
הישגית 				 מקומות 15-22
אליפות עולם בוגרים:
			
(עד גיל 20
בנים/עד גיל				 מקומות 25-32
			
 19בנות)
השגת תוצאה בהתאם
				 לטבלת הישג מותאמת
				 גיל**
השגת תוצאה בהתאם
1-8
1-8
נוער
				 לטבלת הישג מותאמת
				 גיל**
השגת תוצאה בהתאם
*9-16
*9-16
קדטים
				 לטבלת הישג מותאמת
				 גיל**
* 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:
 2תחרויות קריטריון באפריל ,אליפות ישראל ,וגביע קומן
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תמריצים ,מלגות ונהלים

שחייה אומנותית
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרות:
עתודה			
הישגית 				 מקומות *15-18
			
אליפות עולם בוגרות:
(עד גיל )21
				 מקומות *17-20
1-8
1-8
נוער
**9-16
**9-16
קדטים
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות
** באליפות אירופה/עולם לנוער ל 2-השנתונים הצעירים מתוך ארבעה

שחייה במים פתוחים

מקצועות החורף:
החלקה על הקרח
תחרות
אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
עתודה			
הישגית 				 מקומות 15-20
אליפות עולם בוגרים:
(עד גיל 			)23
				 מקומות 17-24
1-8
נוער		
 2מדליות בתחרויות
				 גראנד פרי
קדטים

אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
עתודה			
הישגית 				 מקומות 15-22
			
אליפות עולם בוגרים:
(עד גיל )22
				 מקומות 25-32
			
תחרות סבב עולמי 10
				 ק"מ :מקומות *4-6
1-12
1-8
נוער
1-8
1-5
קדטים
* בתחרויות עליהן יוסכם מראש

שייט
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
1-8
1-6
עתודה
הישגית 				 מקומות 13-16
			
אליפות עולם בוגרים:
(עד גיל )23
				 מקומות 17-20
1-8
1-6
נוער
1-5
1-3
קדטים

68

69

תמריצים ,מלגות ונהלים

תחרויות מטרה 2018

70

71

תחרויות מטרה 2018

תחרויות מטרה בוגרים 2018

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
גלזגו ,סקוטלנד 23-30.9.2018
05-12.8.2018
כביש
אופניים
גלזגו ,סקוטלנד 4-9.9.18
07.08.2018
הרים
		
לא מתקיים ב 2018
		
לא מתקיים ב 2018
		
איגרוף
ברלין ,גרמניה		
7-12.8.2018
שדה
אתלטיקה
1-4.3.2018
אולם			
		
חואלבה ,ספרד 1-5.8.2018
24-29.4.2018
בדמינטון		
20-27.9.2018
ת"א ,ישראל
26-28.4.2018
ג'ודו		
מוסקבה ,רוסיה 29.3-2.4.2018
15-21.1.2018
החלקה על הקרח אומנותית
דרזדן ,גרמניה 9-11.3.2018
12-14.1.2018
שורט טרק
		
קספיסק ,רוסיה 20-28.10.2018
כל המקצועות 30.4-4.5.2018
היאבקות
טיראנה ,אלבניה נוב18-
נשים וגברים 23.3-1.4.2018
הרמת משקולות
גלזגו ,סקוטלנד 25.10-3.11.2018
2-12.8.2018
התעמלות מכשירים		
10-16.9.2018
ספרד
1-3.6.2018
התעמלות אומנותית		
ברסט ,בלארוס 25-29.7.2018
1-2.9.2018
חתירה		
קאזאן ,רוסיה		
10-13.5.2018
טאקוונדו		
8-22.1.18
גראנד סלאם			
טניס
21.5-4.6.18
					
25.6-7.7.18
					
21.8-2.9.18
					
אליסנטה ,ספרד 29.4-6.5.2018
18-23.9.2018
טניס שולחן		
גלזגו ,בריטניה 12-16.9.2018
9-11.8.2018
טריאתלון		
נוביסאד ,סרביה 19-27.7.2018
16-21.6.2018
כל הדגמים
סיוף
בלגרד ,סרביה 22-26.8.2018
8-10.6.2018
ספרינט
קייאקים
גיור ,הונגריה		
16-26.2.2018
נשק אוויר
קליעה למטרה
2018 15/9 - 31/8
כל המקצועות			
		
(קווטה למשחקי לגניצה ,פולין
		
קשתות
אירופה)
			
			
27.8-1.9.2018
			
11-21.09.2018
רכיבה				
גלזגו ,סקוטלנד		
3-9.8.2018
שחייה
שחייה
גלזגו ,סקוטלנד		
שחיה אומנותית 3-7.8.2018
		
גלזגו ,סקוטלנד		
מים פתוחים 8-12.8.2018
		
30.7-12.8.2018
סופוט ,פולין
19-25.8.2018
RSX
שייט
לה רושל ,צרפת 30.7-12.8.2018
ליייזר סטנדרט5-12.5.2018 /
		
רדיאל
		
בורגס ,בולגריה 30.7-12.8.2018
16-24.5.2018
470
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עיר ,מדינה
אינסברוק ,אוסטריה
לנזרהיידה ,שוויץ
ברמינגהאם ,אנגליה
ננג'ין ,סין
באקו ,אזרבייג'אן
מילנו ,איטליה
מונטריאול ,קנדה
בודפשט ,הונגריה
אשחאבאד ,טורקמניסטן
דוחא ,קטאר
בולגריה
פוזנאן ,פולין
מלבורן ,אוסטרליה
פריז ,צרפת
ווימבלדון ,אנגליה
ניו יורק ,ארה"ב
הלמסטד ,שבדיה
אוסטרליה
סיןWuxi ,
מונטמור ,פורטוגל
צ'נאגוון ,דרום קוריאה

צפון קרוליינה ,ארה"ב

ארהוס ,דנמרק
ארהוס ,דנמרק
ארהוס ,דנמרק
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תחרויות מטרה 2018

תחרויות מטרה עתודה 2018

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
אונומוק ,צ'כיה 23-30.9.2018
12-15.7.2018
כביש
אופניים
גראץ ,אוסטריה 4-9.9.18
26-30.7.2018
הרים
		
		
טארגו ג'יו ,רומניה
24.3-2.4.2018
איגרוף		
בודפשט ,הונגריה		
9-11.11.2018
ג'ודו		
איסטנבול ,טורקיה 12-18.11.2018
כל המקצועות 4-10.6.2018
היאבקות
 24-31.10.2018לה קורוניה ,ספרד
הרמת משקולות		
		
25-29.7.2018
בלארוס
1-2.9.2018
חתירה		
		
TBD
8-11.11.2018
טאקוונדו		
מינסק ,בלארוס		
8-11.3.2018
טניס שולחן		
 19-21.10.2018אילת ,ישראל 12-16.9.2018
טריאתלון		
ירבאן ,ארמניה		
דקר/רומח/חרב 15-19.4.2018
סיוף
אאורונזו איטליה 26-29.7.2018
28.6-1.7.2018
ספרינט
קיאקים
RSX
שייט
30.7-12.8.2018
סופוט ,פולין
19-25.8.2018
בסטד ,שוודיה 1-8.7.2018
ליייזר סטנדרט17-24.8.2018 /
		
רדיאל
		
ססימברה ,פורטוגל 19-26.8.2018
3-11.7.2018
)U23( 470
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תחרויות מטרה נוער 2018

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
עיר ,מדינה
אונומוק ,צ'כיה 23-30.9.2018
12-15.7.2018
כביש
אופניים
אינסברוק ,אוסטריה
גראץ ,אוסטריה 4-9.9.18
26-30.7.2018
הרים
		
לנזרהיידה ,שוויץ
 Roseto degliאוגוסט
2018 17-26.4
איגרוף		
				
 ,Abruzziאיטליה		
בוקרשט ,רומניה
10-15.7.2018
אתלטיקה				
טאלין ,אסטוניה 12-18.11.2018
7-16.9.2018
בדמינטון		
פוזנן ,פולין
סופיה ,בולגריה 17-21.10.2018
13-16.9.2018
ג'ודו		
5-11.3.2018
			
החלקה על הקרח אומנותית
רומא ,איטליה 17-23.9.2018
כל המקצועות 30.7-5.8.2018
היאבקות
גולד קוסט ,אוסטרליה
 24-31.10.2018לה קורוניה ,ספרד 6-14.7.2018
הרמת משקולות		
גלזגו ,סקוטלנד		
2-12.8.2018
התעמלות מכשירים		
ויאדוליד ,ספרד		
1-3.6.2018
התעמלות אומנותית		
פלובדיב ,בולגריה
ארהוס ,דנמרק
גראבלין ,צרפת 8-12.8.2018
26-27.5.2018
חתירה		
גדיניה ,פולין
9-13.4.18
טאקוונדו				
8-22.1.18
TBD
גראנד סלאם 23-29.7.2018
טניס
רומא ,איטליה
פריז ,צרפת
21.5-4.6.18
				
ווימבלדון ,אנגליה
25.6-7.7.18
				
ניו יורק ,ארה"ב
21.8-2.9.18
				
קלוז' ,רומניה 2-9.12.2018
15-24.7.2018
טניס שולחן		
טארטו ,אסטוניה 12-16.9.2018
19-21.7.2018
נוער
טריאתלון
סיוף
1-7.4.2018
סוצ'י ,רוסיה
דקר/רומח/חרב 7-11.3.2018
אאורונזו איטליה 26-29.7.2018
28.6-1.7.2018
ספרינט
קיאקים
גיור ,הונגריה		
16-26.2.2018
נשק אוויר
קליעה למטרה
31.8-15.9.2018
כל המקצועות			
		
פאטראס ,יוון		
26.6-1.7.2018
קשתות		
הלסינקי ,פינלנד		
4-8.7.2018
שחייה
שחייה
		
הלסינקי ,פינלנד		
שחיה אומנותית 27.6-1.7.2018
7-9.9.2018
מים פתוחים  13--15.7.2018מלטה
		
1-7.7.2018
סופוט ,פולין
19-25.8.2018
RSX
שייט
בלטון ,הונגריה 18-25.8.2018
ליייזר רדיאל 7-14.4.2018
		
		
ססימברה ,פורטוגל
3-11.7.2018
)U19( 420
		

עיר ,מדינה
אינסברוק ,אוסטריה
לנזרהיידה ,שוויץ
TBD

טמפרה ,פינלנד
טורונטו ,קנדה
לא פורסם עדיין
סופיה ,בולגריה
טרנאבה ,סלובקיה
טשקנט ,אוזבקיסטן
רקיצה ,צ'כיה
חמאמט ,טוניסיה
מלבורן ,אוסטרליה

בנדיגו ,אוסטרליה
גולד קוסט ,אוסטרליה
ורונה ,איטליה
פלובדיב ,בולגריה
דרום קוריאה

אילת ,ישראל
פאנמארז' ,צרפת
קיל ,גרמניה
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תחרויות מטרה 2018

תחרויות מטרה קדטים 2018

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
כביש				
אופניים
Pila - Valle
22-25.8.2018
הרים
		
 ,d'Aostaאיטליה		
				
אנאפה ,רוסיה		
8-17.10.2018
איגרוף		
גיור ,הונגריה		
5-8.7.2018
אתלטיקה		
פראג ,צכיה		
21-29.11.18
בדמינטון		
סארייבו ,בוסניה -
28.6-1.7.2018
ג'ודו		
		
הרצגובינה
				
קייב ,אוקראינה 2-8.7.2018
כל המקצועות 23-29.4.2018
היאבקות
ליניאנו ,איטליה		
22-29.7.2018
הרמת משקולות		
		
TBD
טאקוונדו			
TBD
17-24.7.2018
טניס		
		
קלוז' ,רומניה		
15-24.7.2018
טניס שולחן		
לוטרקי ,יוון		
30.8-2.9.2018
טריאתלון		
2-8.4.2018
סוצ'י ,רוסיה
דקר/רומח/חרב 2-6.3.2018
סיוף
7-9.9.2018
מלטה
מים פתוחים 13-15.7.2018
שחייה
4.12.8.2018
 20-27.10.2018וארקיזה ,יוון
ביק 7.8
שייט
9-17.7.2018
פאטראס ,יוון
7-14.4.2018
ליייזר 4.7
		
3-11.7.2018
420
		
ססימברה ,פורטוגל 7-15.8.2018

עיר ,מדינה

זאגרב ,קרואטיה

ספונסרים רשמיים – הוועד האולימפי בישראל
OFFICIAL SPONSORS - OLYMPIC COMMITTEE OF ISRAEL

ורונה ,איטליה
אילת ,ישראל
לאיפח'ה ,לטביה
גדיניה ,פולין
ניו-פורט ,ארה"ב

תודה!
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!THANKS
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הוועד האולימפי בישראל
שיטרית  6תל אביב  69482טל' 03-6498385 :פקס03-6498395 :
nocil@nocil.co.il www.olympic.one.co.il
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