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כל הזכויות שמורות לוועד האולימפי בישראל

חוברת מקצועית זו ,מרכזת את כל המידע הרלוונטי לתהליך ההכנות
האולימפיות לקראת האירוע המרכזי – המשחקים האולימפיים בטוקיו ,אבל גם
למשחקים הרב ענפיים האחרים  -קיץ וחורף ,נוער ובוגרים.
המידע הרב מסייע לאנשי המקצוע והמדע ,למאמנים לספורטאים ולמובילי
הספורט; בתכנון ,בקרה וניתוב ההכנות באופן מיטבי.
שנת  2018התאפיינה במגוון רב יותר של ענפים המגיעים להישגים בתחרויות
המטרה ובדור צעיר שמגיע למרכז הבמה.
בשנה זו נערכו משחקי החורף בפיונג צ'אנג בקוריאה ביצוג של  10ספורטאים
וספורטאיות .המשלחת הגדולה ביותר שלנו למשחקי החורף ,שנבחרת
ההחלקה הקבוצתית סיימה במקום ה 8-והמכובד.
גם הצעירים שלנו למשחקים האולימפיים לנוער בבואנוס איירס חזרו עם 3
מדליות – זהב ,כסף וארד.
הספורטאיות והספורטאים זכו ב 9 -מדליות באליפויות אירופה ובמדלית כסף
באליפויות עולם והצעירים ב 23-מדליות באליפות אירופה וב 10 -מדליות
באליפות עולם מעידים שאנו בכיוון הנכון לקראת המשחקים בטוקיו.
הוועד האולימפי ממשיך לשים את ההון האנושי במרכז העשייה והחזון שלו
ויחד עם זאת ממשיך להפיץ ולקדם את נושא האולימפיזם בחינוך דרך ערכי
הספורט  -מצויינות ,כבוד וידידות.
תודה לעוסקים במלאכה ,חברי הנהלת הוועד האולימפי ,עובדי היחידה לספורט
הישגי בראשותו של דני אורן ועובדי הוועד האולימפי.
תודה לשותפים לדרך – משרד התרבות והספורט ,המועצה להסדר ההימורים
בספורט ,איגודי הספורט וכמובן נותני החסות שלנו המסייעים לאורך כל הדרך.
יגאל כרמי
יו”ר הוועד האולימפי בישראל

גילי לוסטיג
מנכ”ל הוועד האולימפי בישראל

היחידה לספורט הישגי

היחידה לספורט הישגי הינה הגוף המוביל בספורט העלית בישראל ,הודות
לשיתוף הפעולה של מינהל הספורט והוועד האולימפי בישראל .שיתוף פעולה
זה מאפשר את ההכנה והסיוע המיטביים לספורטאי העלית בארץ ומלווה אותם
לעבר הישגים ברמה הגבוהה ביותר.
בשנה האחרונה זכינו לראות רבים מספורטאי ישראל בקדמת הבמה ועל
הפודיום ,זוכים בהישגים רבים באליפויות עולם ואירופה .הישגיהם הביאו כבוד
למדינת ישראל ומילאו גאווה את הציבור כולו .אבל מעל לכל ,ספורטאי ההישג
משמשים דוגמה למצוינות ,התמדה ונחישות – אבני היסוד בעבודת היחידה
לספורט הישגי.
בימים אלו ,בהם הספורט הישראלי עובר רפורמה ושינויים מבניים לא
פשוטים ,חשוב לציין כי מינהל הספורט ממשיך וימשיך לתמוך כתמיד בספורט
ובספורטאים .הרפורמה והשינויים נועדו להבטיח וודאות תקציבית לגופי
הספורט ולפעילות השוטפת ,לאפשר למשרד התרבות והספורט להמשיך
ולספק סביבה תומכת לספורטאים ולמאמניהם ,להקים מתקנים חדשים
ולהוביל לשיפור הרמה המקצועית של כל המעורבים .אנו מאמינים כי בלי כל
אלו ,לא נוכל לשמר ולפתח את מעמד הספורט בישראל.
אנו מבקשים להודות למר דני אורן ,מנהל היחידה לספורט הישגי ,ולעובדי
היחידה על התמיכה וההשקעה בספורטאים ובמאמנים .בהזדמנות זו ,נודה
גם לוועד האולימפי בישראל על שיתוף הפעולה והדרך המשותפת בהפעלת
היחידה לספורט הישגי.
עם המשך ההכנות של ספורטאי ההישג והכניסה למחצית השניה של המחזור
האולימפי ,לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו  ,2020כולי תקווה שגם
בשנה הקרובה נזכה לראות הישגים נוספים של ספורטאי הסגל הבכיר של
ישראל.
אנו מאחלים הצלחה לספורטאים ,למאמנים ולכל העוסקים במלאכה  -עלו
והצליחו!
עופר בוסתן
ראש מינהל הספורט
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הקדמה
כמדי שנה ,מוציאה היחידה לספורט הישגי ,בסיוע הוועד האולימפי בישראל ,את
חוברת היחידה לספורט הישגי המסכמת את השנה שחלפה ומציגה את התכניות
וההכנות לקראת השנה הבאה .היחידה לספורט הישגי ,כזרוע המקצועית של
משרד התרבות והספורט והוועד האולימפי ,מחויבת בשקיפות מלאה אל מול
כל השותפים לדרך בתחום הספורט ההישגי .אנו ביחידה לספורט הישגי רואים
בחוברת סיכום השנה תוצר חשוב בהליך העבודה מול איגודי הספורט ,מאמנים
וספורטאים ,כדי להבטיח שקיפות ושוויון הזדמנויות.
מטרת העל של היחידה לספורט הישגי היא לסייע ולהביא להצלחת
הספורטאים הישראליים בתחרויות המטרה :אליפויות אירופה ,אליפויות עולם
ומשחקים אולימפיים .במהלך כל שנה עוקבת היחידה לספורט הישגי אחר
ההכנות המקצועיות והתחרויות הבין לאומיות בהן משתתפים הספורטאים
בענפים האולימפיים והפראלימפיים ,צעירים ובוגרים .אנו ביחידה לספורט
הישגי מאמינים כי בכדי לעמוד במטרת העל ,יש לבסס תהליך מסודר לבניית
ספורטאי/ת החל מאיתור ספורטאים בעלי פוטנציאל ,וטיפוחם ופיתוחם על ידי
מתן מעטפת מקצועית ,רפואית ומדעית .היחידה לספורט הישגי ,יחד עם כל
השותפים לדרך ,משרד התרבות והספורט ,הוועד האולימפי ומכון וינגייט תמשיך
להשקיע על מנת לייצר קרקע פורייה למצוינות והישגיות בספורט הישראלי.
שנת  2018נפתחה עם אחת מתחרויות המטרה הגדולות אליהן מכוונת היחידה
לספורט הישגי :משחקי החורף האולימפיים שהתקיימו בפיונגצ’אנג שבדרום
קוריאה  -לראשונה העפילה נבחרת ישראלית לתחרות הקבוצתית בהחלקה על
הקרח וסיימה במקום ה .8-המשלחת ,אשר בראשה עמד יניב אשכנזי ,מתאם
ענפי החורף ,מנתה  10ספורטאים אשר ברובם עמדו ביעדים שהוגדרו טרם
המשחקים .תחרות מטרה נוספת אשר עמדה במוקד עבודת היחידה לספורט
הישגי בשנת  ,2018הייתה המשחקים האולימפיים לנוער ( )YOGשהתקיימה
בבואנוס איירס .המשלחת ,אשר בראשה עמד מתאם הצעירים ביחידה ,יאיר
טלמון ,חזרה עם  3מדליות ,בהן מדליית זהב של השחיינית הצעירה אנסטסיה
גורבנקו במשחה  200מעורב אישי .במהלך שנת  ,2019עתידה היחידה לספורט
הישגי להוציא שתי משלחות אולימפיות :הראשונה למשחקי אירופה אשר
יתקיימו במינסק ,במהלך חודש יוני ,והשנייה לפסטיבל האירופאי לנוער ()EYOF
אשר יתקיימו בבאקו במהלך חודש יולי .אנו תקווה ואמונה כי המשלחות
תחזורנה עם הישגים והצלחות.
שנת  2019מהווה תחילת הדרך למשחקים האולימפיים בטוקיו  .2020החל
מה 1 -לינואר  ,2019יכולים הספורטאים ,במרבית ענפי הספורט ,לקבוע את
הקריטריון האולימפי למשחקים .אנו ביחידה לספורט הישגי מאחלים הצלחה
לספורטאים בקביעת הקריטריון ,אך מבקשים להזכיר כי קביעת הקריטריון הינה
רק האמצעי ולא המטרה .מטרתנו המשותפת ,יחד עם איגודי הספורט ,הינה
להביא להצלחת המשחקים במשחקים האולימפיים עצמם .אנו אמונה שלמה
שבמהלך שנת  ,2019ביחד עם צוות האימון בענפי הספורט ,נסייע לספורטאים
לשפר ולשדרג את יכולותיהם את לקראת טוקיו .2020
דני אורן
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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 קיום
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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סיכום המשחקים האולימפיים לנוער
( – )YOGבואנוס איירס 2018
יאיר טלמון  -ראש המשלחת YOG 2018

סקירה כללית

המהדורה השלישית של המשחקים האולימפיים לנוער (– YOUTH
 )OLYMPIC GAMESהתקיימה בחודש אוקטובר  2018בבירת ארגנטינה ,בואנוס
איירס .שלושה עשר ימי תחרויות מרתקים ,בהם השתתפו  4,000ספורטאיות
וספורטאים ועוד כ 3,000-מאמנות ,מאמנים ואנשי צוות מכל  206המדינות
והטריטוריות החברות בתנועה האולימפית .פרט למשחקי הקיץ האולימפיים
לבוגרים אין עוד אירוע אוניברסלי ורב-תרבותי כמו ה .YOG-התחרויות התקיימו
ב 32-ענפי ספורט שונים ,ובהם  4ענפים שהופיעו לראשונה במשחקים – טיפוס
ספורטיבי ,קראטה ,ברייקדאנס והחלקה מהירה על גלגיליות (שני הראשונים
יופיעו לראשונה כחלק מהתכנית האולימפית במשחקי טוקיו  .)2020המשחקים
נערכו בארבעה פארקים אולימפיים ,שנבנו במיוחד ברחבי בואנוס איירס ,ובעוד
מספר אתרים ייעודיים ,דוגמת המרינה לענפי השייט .טבלה  1מציגה את טבלת
המדליות של המשחקים האולימפיים לנוער בבואנוס איירס ( 2018עד מקום 20
 +מיקומה של ישראל).
YOG

טבלה  :1דרוג  20המדינות הראשונות (מתוך  )206על-פי מספר מדליות
כולל* ודרוגה של ישראל
סה"כ
מדליות
מדליות
מדליות
מדינה
דרו
מדליות
ארד
כסף
זהב
			
59
12
18
29
רוסיה
1
39
12
12
15
יפן
2
36
9
9
18
סין
3
34
13
10
11
איטליה
4
27
7
15
5
צרפת
5
26
9
6
11
ארגנטינה
6
24
5
7
12
הונגריה
7
18
7
5
6
ארצות הברית
8
18
6
7
5
אוקראינה
9
16
4
8
4
אוסטרליה
10
14
4
3
7
אירן
11
14
6
4
4
אוזבקיסטן
12
13
1
9
3
הודו
13
13
7
4
2
ברזיל
14
12
2
5
5
תאילנד
14
12
5
4
3
בריטניה
16
12
6
3
3
מקסיקו
17
12
7
2
3
מצרים
18
12
7
4
1
דרום קוריאה
19
11
5
3
3
צ'כיה
20
3
1
1
1
ישראל
53
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* טבלת המדליות מוצגת על פי מספר המדליות הכולל ולא על פי מספר מדליות הזהב ,כפי
שמקובל במקרים רבים .לדעת הכותב ,מספר המדליות הכולל נותן תמונה נכונה יותר של
עומק ורוחב הרמה ההישגית של מערכת הספורט של מדינה כלשהי .כל מדליה באירועי
הספורט הגלובליים הגדולים היא בעלת חשיבות עצומה ,והפערים המקצועיים בין הזכייה
בכל אחד מסוגי המדליות עשויים להיות קטנים מאד ,על אחת כמה וכמה כשמדובר בגילאי
הנוער .הצגת טבלת המדליות על פי הנתון של מספר מדליות הזהב עשויה לעוות את
התמונה ההישגית האמיתית ולהקפיץ במעלה הטבלה ,לדוגמא ,מדינה שמתמחה ושולטת
בענף או שניים ,אך אין לה הרבה הישגים מחוץ להם.

משלחת ישראל

המשלחת הישראלית ל YOG 2018-מנתה  19ספורטאים בגילאי 15-18
( 7בנות ו 12-בנים) 11 ,מאמנים ( 3נשים ו 8-גברים) ,פיזיותרפיסט וראש
משלחת .טבלה  2מציגה את הרכב המשלחת על פי ענפים ,כאשר ההשתתפות
במשחקים הייתה פועל יוצא של עמידה בקריטריון הבינלאומי שהציבה
ההתאחדות העולמית של כל ענף .כל איגוד התבקש להציג יעדים הישגיים
להופעה במשחקים עבור הספורטאים שלו – צפי ריאלי וצפי להופעה מיטבית.
הוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי הציבו למשלחת את שתי מטרות העל
הבאות:
ייצוג הישגי מיטבי של מדינת ישראל.
הקניית חוויה מקצועית מכוננת לספורטאי/ות המשלחת ,שתהווה אבן דרך
בהתפתחותם לספורטאי הישג בוגרים המייצגים את מדינת ישראל.
טבלה  :2הרכב משלחת ישראל ל YOG 2018-על פי ענף ומגדר
ספורטאים
ספורטאיות
הענף
2
אופניים		
2
1
אתלטיקה
1
ג'ודו		
1
התעמלות אומנותית
1
1
התעמלות – אקרובטיקה
1
התעמלות מכשירים		
1
1
טאקוונדו
1
טריאתלון		
2
2
שחייה
1
1
שייט
12
7
סה"כ
את משחקי בואנוס איירס סיימה משלחת ישראל עם  3מדליות –  1זהב 1 ,כסף1 ,
ארד – ועם עוד  10תוצאות גמר .ישראל דורגה במקום ה( 53-מתוך  )206בטבלת
המדליות ,על סף הרבעון העליון של המדינות המשתתפות 65% .מהספורטאים
במשלחת עמדו בצפי הריאלי שהוצב להם ו 30%-מהספורטאים אף עמדו בצפי
להופעה מיטבית .טבלה  3מציגה תוצאות מדליות וגמרים שהשיגו ספורטאי
המשלחת .מההיבט ההישגי ניתן בהחלט לסכם את המשחקים בבואנוס איירס
כהצלחה שמעבר לצפי.

15
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טבלה  :3מדליות וגמרים – משלחת ישראל
מאמן/נת
ספורטאי/ת
מקצוע
עידן שפירא
קפיצה לגובה ורוניקה צ'יינוב
יואב שמש
אריאל שולמן
עד  55ק"ג

הישג
ענף
 1.79מ' – מקום 7-9
אתלטיקה
 2ניצחונות (הפסד בקרב על
ג'ודו
מדליה)  -מקום 5
התעמלות  -אקרובטיקה זוגות מעורבים יונתן פרידמן ונועה קזדו יקר שירן וקנין
 27.590נק'  -מדליית כסף!!!
ויקטוריה פילנובסקי  60.800נק'  -מקום 7
ולריה סוצקובה
קרב רב
התעמלות אומנותית
ניצחון אחד (הפסד בקרב על
יחיעם שרעבי
אבישג סמברג
עד  49ק"ג
טאקוונדו
מדליה) – מקום 5
אהוד סגל
 200מ' חופשי דניס לוקטב
שחייה
 - 1:48.53מדליית ארד!!!
 - 3:52.16מקום 6
 400מ' חופשי
גל כהן גרומי
 - 2:02.41מקום 4
 200מ' מ"א
 - 55.88מקום 7
 100מ' חופשי אנסטסיה גורבנקו
 200מ' מ"א
 - 2:12.88מדליית זהב!!!
 - 3:33.57מקום 8
 4*100חופשי מיקס
מקום 4
מור לוזון
גלשני ביק פלוס נעמה גזית
שייט
גלשני ביק פלוס תומר ורדימון
מקום 4
אירועי משלחת
במהלך המשחקים בבואנוס איירס יצאה המשלחת הישראלית פעמיים לאירועים
רשמיים בעיר בשיתוף הקהילה היהודית ושגרירות ישראל .על ארגון האירועים
היו אמונים אנשי  ,FACCMAארגון הגג של כל מועדוני הספורט היהודיים
בארגנטינה ,ואנשי השגרירות .באירוע הראשון ,שהיה חוויתי ו”קליל” יותר,
התארחה המשלחת במועדון “הכוח” שבאזור הטיגרה ,ונטלה חלק בפעילויות
ספורטיביות וחברתיות משותפות עם בני הנוער של המועדון .האירוע השני כלל
שלושה חלקים רשמיים יותר:
 )1ביקור בבניין הקהילה היהודית ( ,)AMIAוטקס באנדרטה לזכר נרצחי פיגוע
התופת שהתרחש שם ב.1994-
 )2טקס באתר ההנצחה בכיכר השגרירות הישנה ,היכן שהתרחש פיגוע התופת
ב.1992-
 )3ביקור בשגרירות ישראל החדשה.
אירועי המשלחת מוסיפים צבע ועניין למסע האולימפי של משלחת ישראל,
שוברים את שגרת היום במסע ארוך ולא פשוט ומסייעים מאד בחיזוק זהותם
של הספורטאים הישראלים וטיפוח גאוותם הלאומית .יש לשמר את הרעיון
של קיום האירועים הללו גם במסעות אולימפיים עתידיים .ראוי לציון מיוחד
החיבוק החם לו זכתה המשלחת מהקהילה היהודית בארגנטינה לאורך כל
תקופת המשחקים.
סקירה מורחבת של המשחקים ,ניתוח היבטים מקצועיים ופרסום מסקנות
והמלצות יופיעו בגיליון הבא של המגזין “ספורט הישגי” שצפוי לצאת
באמצע שנת 2019
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משחקי אירופה ה , 2 -מינסק 2019
דני אורן -ראש המשלחת
יניב אשכנזי -מנהל מקצועי

משחקי אירופה ה 2-יתקיימו בעיר מינסק ,בלארוס בין ה.21-30.6.2019 -
במשחקים יתקיימו  200אירועי ספורט ב 15 -ענפי ספורט ( 23מקצועות).
צפויים להשתתף כ 4000 -ספורטאים 2000 ,אנשי צוות מקצועי ומעטפת
רפואית .בסה”כ צפויות להשתתף  50מדינות .ב 10-ענפי ספורט (קשתות,
קאנו ,קראטה ,טנ”ש ,קליעה ,אתלטיקה ,בדמינטון ,ג’ודו ,אגרוף ,אופניים).
התחרויות תשמשנה כמוקדמות למשחקי טוקיו  ,2020או יהוו ניקוד להשגת
הקריטריון הבינלאומי למשחקים האולימפיים בטוקיו  .2020בארבעה ענפי
ספורט התחרויות תשמשנה כאליפות אירופה (ג’ודו ,בדמינטון ,אגרוף ,קאנו).
נוסף לענפי הספורט האולימפיים ,גם ענפי הספורט הלא אולימפיים (כדורגל
חופים וסמבו) ישתתפו במשחקים.
ישראל במשחקי מינסק
המשלחת הישראלית עדיין לא סופית ולקראת מאי  2019תיסגר תקופת השגת
הקריטריון הבינלאומי והלאומי למשחקים .הקריטריון הלאומי ,השתייכות לאחד
מסגלי היחידה לספורט הישגי ,רלוונטי רק בענפי הספורט שהתחרות אינה
מהווה ניקוד או כניסה ישירה למשחקי טוקיו  .2020צפויים לייצג את ישראל
כ 40 -ספורטאים וספורטאיות מ 9 -ענפי ומקצועות הספורט הבאים :בדמינטון,
אגרוף ,אופני כביש ,התעמלות מכשירים ,התעמלות אמנותית ,אקרובטיקה,
ג’ודו ,קליעה ,האבקות חופשית.
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תכנית "אתנה טופ-טים" – סיכום 2018
מיכל טרבולוס ,סהר אלוני

שנת  2018הייתה שנת הכנה לשנה הטרום האולימפית בה עמלו הספורטאיות
ומאמניהן להגיע מוכנות ובשלות להשיג את כרטיס הכניסה לטוקיו .2020
בשנת  2018נכללו בתוכנית "אתנה טופ טים" כ 180 -ספורטאיות מ –  25ענפי
ספורט שונים .בסוף שנת  2018נכללו בסגלים האולימפיים  80ספורטאיות ,שהן
 50%מכלל הספורטאים בסגלים האולימפיים וזאת בהשוואה ל 54 -ספורטאיות
שנכללו בסגלים בסוף שנת  2014והיוו  36.5%מכלל הספורטאים בסגלים.
במהלך שנת  2018נכנסו לסגלים האולימפיים  37ספורטאיות 33 ,ספורטאיות
יצאו מהסגל במהלך השנה.
כ 90 -ספורטאיות הישג ,שאינן נכללות בסגלים האולימפיים קיבלו סיוע
מפרויקט "אתנה טופ טים".
ריכוז הישגי הספורטאיות שיצגו את ישראל בתחרויות המטרה 2018
YOG
אליפות עולם אליפות אירופה
		
מדליות גמרים מדליות גמרים מדליות גמרים
		
10
2
1
1
בוגרות
5
4
0
0
עתודה
7
5
5
3
נערות
4
1
7
1
0
3
קדטיות
4
1
29
12
6
7
סה"כ
הישגים בולטים:
לונה צ'מטאיי -סלפטר אלופת אירופה בריצת  10,000מטר.
לינוי אשרם סגנית אלופת עולם בתחרות הקרב רב בהתעמלות אומנותית.
גפן פרימו מקום שלישי באליפות אירופה בג'ודו.
אנסטסיה גורבנקו זהב באולימפיאדת הנוער במשחה ל 200-מטר מעורב אישי.
בשנת  2018שמה לה תוכנית אתנה טופ טים מטרה לסייע לאיגודים,
לספורטאיות ולמאמנים בהיבטים השייכים למעטפת המקצועית והרפואית.
במהלך השנה קיבלו האיגודים סיוע בהעסקת אנשי מקצוע בתחומים שונים
שהפכו להיות חלק מהצוות וניתנה האפשרות לקיום סדנאות ייחודיות בהן
קיבלו הספורטאיות כלים מקצועיים שאינם חלק מהתוכנית השוטפת .פעילות
זו נתנה הן למאמנים והן לספורטאיות כלים לשדרוג ההתנהלות המקצועית
ובנוסף יכולה לסייע במניעת פציעות.
בסיוע תוכנית אתנה טופ טים ,כשבעה אנשי מקצוע הצטרפו בשנת 2018
לצוותים המקצועיים העובדים עם הספורטאיות ובנוסף התקיימו פעילויות
העשרה ענפיות בשמונה ענפים ,כל זאת בנוסף למעטפת הרפואית הניתנת
לספורטאיות סגל אתנה טופ טים המאפשרת ליווי דומה לזה של ספורטאי
הסגלים האולימפיים .לשמחתנו יותר מאמנים וספורטאיות ניצלו השנה את
האפשרות לקבל יעוץ פיזיולוגי אשר מסייע בבניית תכניות עבודה ובקרת
עומסים.
פרויקט הישגי
זו השנה השנייה בה מסייעת התוכנית בשישה ענפים במסגרת פרויקטים
הישגיים אשר אושרו למשך  4שנים ,עד טוקיו  .2020ביסוס פרויקטים אלו
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מאפשר עבודת עומק ברמה המקצועית והאירגונית ויש לכך תוצאות בשטח.
הפרויקטים וההתקדמות השנה באים לידי ביטוי בהישגי הספורטאיות.
בענף הרמת משקולות עשו השנה הישגים משמעותיים כאשר נבחרת הנשים
דורגה במקום החמישי מתוך  25נבחרות באליפות אירופה לבוגרות ,שנערכה
ברומניה .ההחלטה של התכנית להקים ולשמר את נבחרת הנשים ולסייע
ליציאה למחנות אימונים ולתחרויות שהיו בתכנית המקצועית תרמה מאד.
בענף אופני הכביש עובדת הנבחרת בצורה שיטתית ומסודרת .היא מונה כ24-
ספורטאיות כאשר בשנה זו צברה ניקוד בכל תחרות פתוחה שיצאה אליה.
שלוש ספורטאיות ירכבו בשנת  2019בקבוצה מקצוענית ועוד ארבע רוכבות
במועדונים אירופאים .הסיוע לתחרויות ולמחנות האימונים תרמו מאד לצבירת
הנקודות של הנבחרת ולצבירת ניסיון לשנה הקדם אולימפית .השנה ,בסיוע
תוכנית אתנה טופ טים ,החלה לעבוד בצמוד לנבחרת מאמנת מנטלית אשר
ליוותה את הרוכבות באימונים ובתחרויות.
בענף הג'ודו היו הישגים רבים לספורטאיות .התמיכה של הטופ טים אפשרה
לג'ודאיות מהדרג השני והשלישי ,להשתתף במספר רב של תחרויות בין
לאומיות ולצבור ניסיון חשוב לתחרויות המטרה .תוכנית אתנה טופ טים מסייעת
לאיגוד בהעסקת מאמן כושר צמוד ועבודתו ניכרת במניעת הפציעות ,בשיקום
וכמובן ביכולות הגופניות של הספורטאיות.

במסגרת ענף הסיוף נפתח השנה מרכז אימונים במכון וינגייט .הסייפות עברו
לגור במכון על מנת להתאמן בצורה מסודרת ומקצועית .איגוד אותן סייפות
מצטיינות מאפשרת אימונים מסודרים ,שימוש באנשי מקצוע במכון ,מיקוד
הספורטאיות למטרה האולימפית וכמובן גיבושן כנבחרת תחרותית .תוכנית
אתנה טופ טים סייעה לנבחרת גם באמצעות הצמדת פסיכולוג ספורט אשר
מלווה את עבודת הנבחרת במהלך כל השנה.
שייט  -כבר השנה הושגה קוואטה אולימפית הן בשייט והן בגלישה .תוכנית
אתנה טופ טים סייעה לאיגוד לשמר פעילות נבחרות מורחבת כחלק מהמדיניות
שהתקבלה אחרי משחקי ריו .תחום הכושר הגופני קיבל השנה שדרוג מקצועי
והפך למרכיב מרכזי בתוכנית האימון כאשר נופר אדלמן מובילה את התחום
כמאמנת הכושר של הנבחרות מטעם האיגוד.
בהתעמלות אומנותית ומכשירים הספורטאיות מקבלות טיפולים על בסיס קבוע
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למניעת פציעות מעומס אימונים גבוה .העבודה מול האיגוד ,המתעמלות ואנשי
המקצוע מתנהלת בצורה שוטפת ומקצועית.
במסגרת הפעילות הרוחבית הרב ענפית התקיימו השנה שלושה כנסים
מרכזיים
כנס פסח התקיים במתחם החדש של קיר הטיפוס  iclumbבתל אביב .בכנס
השתתפו כ 60 -ספורטאיות.
כנס סוכות התקיים בחמי געש בהשתתפות כ 80 -ספורטאיות סגל אתנה טופ
טים .במהלך הכנס קיבלו הספורטאיות הרצאה בנושא החשיבות של שפת הגוף
ומה הן כספורטאיות משדרות במהלך תחרות.
כנס חנוכה התקיים במכון וינגייט .הכנס עסק במערכת האמונות על פיה אנו
פועלים ויצירת אמונה חיובית להשגת יעדים .הגיעו כ 80 -ספורטאיות לכנס זה
שישבו בקבוצות להכיר טוב יותר זו את זו.

גם השנה המשיכה התוכנית לסייע ל 6-מאמנות אשר עובדות במסגרת נבחרות
האיגוד ואשר מעבר לידע המקצועי מהוות מודל לחיקוי עבור ספורטאיות
וספורטאים בענף.
שנת  – 2019המרוץ אחר השגת הכרטיסים לטוקיו כבר כאן .במסגרת טופ
טים נמשיך לסייע לספורטאיות במסגרת הפרויקטים ההישגיים תוך מתן דגש
לספורטאיות הצעירות אשר יהוו את חוד החנית של הספורטאיות גם לאחר
משחקי טוקיו  .2020לאור הצלחת שילוב אנשי מקצוע ייחודיים בענפים
תיבדק האפשרות לשילוב אנשי מקצוע נוספים ובענפים נוספים ,וכמובן המשך
ליווי מקצועי הן במסגרת פעילויות ייחודיות והן במסגרת המעטפת הקבועה.
הטמעת העבודה של איש/אשת מקצוע בענף ספציפי מאפשר התמחות ענפית
ועבודה נכונה ,יעילה ומקצועית יותר .מתן הכלים להתמקצעות ספורטאיות
צעירות בידע וביכולת דרך העשרה מקצועית ובקבלת מעטפת רפואית
מותאמת ,מאפשרת בניית ספורטאיות לטווח הארוך ובהמשך התברגות בסגלים
האולימפיים.
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תומר סקר

היחידה לספורט הישגי שמה דגש רב של שימוש בטכנולוגיות חדשניות
במטרה להביא לשיפור הישגי הספורטאים הישראלים בזירה הבין לאומית.
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
 Ecosystemבין היזמים ,הסטרטאפים והחברות המפתחות מוצרים חדשניים
בתחום ה Performance Enhancement-ו Sport Analytics-לעולם הספורט
ההישגי .לשם כך ,היחידה לספורט הישגי ,בשיתוף המחלקה לרפואה ומחקר
במכון וינגייט והוועד האולימפי בישראל ,מקדמים פרויקטים ושיתופי פעולה עם
חברות וסטרטאפים בתחום .במסגרת פרויקטים אלו ,היזמים/החברות בוחנים
ומשדרגים את המוצר שלהם ,בסיוע הידע המקצועי של עובדי היחידה ,המכון
לרפואה ומחקר וצוותי המאמנים .מהצד השני ,ספורטאי הסגלים השונים ,צוותי
המאמנים וצוות הרפואה והמחקר מתנסים בשימוש במוצרים חדשניים אשר
עשויים להביא לשיפור ביכולות המקצועיות של ספורטאי ההישג.
במהלך שנת  2018התרחב המיזם והתקיימו מספר תכניות פיילוט במגוון
ענפים .הפיילוט הראשון התבצע בשיתוף חברת  Sleeprateאשר פיתחה תוכנה
המאפשרת מעקב ,הערכה ושיפור של איכות השינה של האדם/ספורטאי.
מחקרים בשנים האחרונות הוכיחו כי שינה מרובה ואיכותית יותר ,מובילה
לביצועים טובים יותר בספורט .הנחת יסוד זו נכונה לכלל הענפים .שינה איכותית
משפרת את הריכוז ,מצב הרוח ,הערנות וביצועי הספורטאים.
אם בעבר מעקב השינה הסתמך בעיקר על מילוי שאלונים סובייקטיביים,
כיום ניתן להעריך ולעקוב באופן אובייקטיבי אחר היבטים שונים של השינה
באמצעות מגוון רחב של טכנולוגיות .אחת מהטכנולוגיות הקיימות בתחום היא
אפליקציית  .SleepRateמדובר על חברה בראשותה של ד"ר אנדה ברהב ,אשר
פיתחה אלגוריתמים לניתוח איכות השינה באמצעות חיישן (פלטה) ,שמונח
מתחת למזרון ואפליקציה שמותקנת על הטלפון החכם.
אפליקציית  SleepRateמנטרת את הספורטאים בזמן השינה ,בסביבה הטבעית
שלהם (לא נדרשת מעבדת שינה) ובאמצעים לא פולשניים ,ונותנת אינדיקציה
לגבי פרמטרים שונים כגון:
משך השינה.
הזמן שלקח לספורטאי להירדם (מהרגע שנכנס למיטה ועד שנרדם).
יעילות השינה (זמן השינה מסך הזמן ,שמתכוונים לישון ,באחוזים).
אחוז השינה העמוקה ושנת ה .REM-מצביע על ההתאוששות והאם היא
הייתה מספקת.
 - WASOפרקים של התעוררות לאחר ההירדמות.
במהלך השנה האחרונה אפליקציית ה SleepRate -נכנסה לשימוש קבוע
במסגרת העבודה עם ספורטאי הסגלים הבכירים של ישראל .בשלב הראשוני
בוצע פיילוט על  5ספורטאים בענפים שונים (שחייה ,אתלטיקה ,סייף) לצורך
למידת המערכת .בהמשך הצטרפו למעקב גם מספר ספורטאים בכירים בנבחרת
ג'ודו גברים ונשים .כיום נמצאים במעקב שוטף כ 13-ספורטאים ,כאשר המטרה
לשנה הקרובה לשלב עוד ספורטאים בכירים למעקב השוטף.
בשלב הראשוני מבוצע אפיון של שנת הספורטאים במשך שבועיים-שלושה,
21

היחידה לספורט הישגי
כאשר המטרה היא בחינת משך השינה ואיכותה ,ללא מתן הנחיות והמלצות
כלשהן .במקביל ,הספורטאים ממלאים באפליקציה את מאפייני האימונים
שלהם (מספר אימונים ביום ,סוג האימונים ,דרגת הקושי של כל אימון).
לאחר תקופת האפיון ,מתקיימת פגישה עם הספורטאי ומאמנו ,בה מתקיים
דיון והסבר על נתוני המעקב וניתנות המלצות נקודתית במידת הצורך .בנוסף,
נבחנת היגיינת השינה (טמפ' חדר ,מצב המזרון ,כרית ,תנאי התאורה בחדר,
צפייה בטלוויזיה ,מחשב או מכשירי סמארטפון טרום השינה) ,האם יש רעשים
שמפריעים את מהלך השינה בלילה וכן ניתנות המלצות נקודתית במידת הצורך.
לאחר הפגישה הראשונית ,נמשך המעקב ונערכות פגישות בתדירות הנקבעת
על פי צרכי המאמן והספורטאי .במקביל הספורטאי וצוות האימון לומדים
לעבוד עם האפליקציה באופן שוטף .על בסיס נתוני השינה המאמן יכול לווסת
את עומסי האימון במידת הצורך .במידה ורואה שהספורטאי לא ישן בצורה
מיטבית או מדווח על כך שקם עייף.
על המעקב ,ניתוח הנתונים והתקשורת עם המאמנים אחראית רותם כסלו-כהן,
פיזיולוגית במרכז לרפואת ספורט ומחקר במכון וינגייט וזאת בליווי והתייעצות
במידת הצורך עם ד"ר אנדה ברהב וצוותה.
חברה נוספת עמה התקיים שיתוף הפעולה הינה חברת זון .)Zone7( 7חברת
 Zone7פיתחה טכנולוגיה חדשנית לחיזוי פציעות לאתלטים מקצועניים
המבוססת על ניתוח מידע פיזיולוגי בעזרת כלי בינה מלאכותית .טכנולוגיית
חיזוי הפציעות של  Zone7פועלת בשלושה שלבים:
 .1איסוף מידע אמפירי על מצבם הבריאותי ומדדי העומסים של הספורטאים.
מידע זה נאסף 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.
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 .במסגרת
שיתוף הפעולה בוצע פיילוט בשיתוף איגוד הטריאתלון ,אליו מצטרפים בימים
אלה קבוצות רצים למרחקים ארוכים ,בסיוע איגוד האתלטיקה .מטרת הפיילוט
מצד אחד היא לאפשר לחברה לנסות ולפתח את המוצר בתחומים הרלוונטיים
יותר לספורט עממי (ריצה ,שחייה ורכיבה על אופניים) ומצד שני בטריאתלון כדי
להפחית את הכמות הפציעות של ספורטאי הטריאתלון והאתלטים באמצעות
השימוש בטכנולוגיה הייחודית של החברה.
חברה נוספת עמה מתבצע פיילוט בענף הטריאתלון ,הינה גו הג'ה (.)Go Heja
המערכת והאפליקציה אשר פותחו על ידי החברה מאפשרת למאמנים בענפי
הסיבולת (אופניים ,ריצה ושחייה לטווחים ארוכים) לשדרג את אופן המעקב
והבקרה אחר ביצועי הספורטאים ולייעל את תהליך האימון כולו .המערכת
אשר מתממשקת באופן אוטומטי עם המידע המגיע מהמכשור הלביש בו
משתמשים הספורטאים ,מאפשרת למאמן לבצע מעקב אישי וקבוצתי אחר
אימוני הספורטאים ,לנתח את הביצועים הספורטיביים של הספורטאים בזמן
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האימון ובראייה השוואתית ,כולל מעקב אחר עומסים ,ולקיים תקשורת בין
אישית וקבוצתית ,תוך תיאום תכנית אימונים ספציפית לכל ספורטאי .במסגרת
הפיילוט משתמשים כלל חברי הנבחרת וצוות האימון במערכת אותה פיתחה
החברה וכלל המידע אודות האימונים במסגרת הנבחרת מתבצע דרכה .במקביל
צוות האימון עומד מול נציגי החברה על מנת להציע דרכים לשדרג את רמת
השירות המקצועי שמציעה המערכת.
פיילוט נוסף התקיים בענף הרוגבי בשיתוף חברת Applied Cognitive
 .)ACE( Engineeringחברת  Applied Cognitive Engineeringפיתחה
מוצר חדשני לשיפור יכולות קוגניטיביות בקרב ספורטאים תחרותיים .המוצר,
הנושא את השם  ,™IntelliGymהוא 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 -הוא 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.
על מנת להתאים את ה ™IntelliGym -לענף הרוגבי ,ביצעו דוד רוזנבאום,
פסיכולוג קוגניטיבי מטעם החברה ורענן פן ,המנהל המקצועי באיגוד
הרוגבי ,מיפוי של הכישורים המוחיים הדרושים לשחקן רוגבי ברמה הגבוהה
ביותר .לאחר המיפוי ,בנה הצוות המקצועי קריטריונים להערכת הכישורים
הקוגניטיביים הדרושים לשחקני רוגבי .על בסיס אותם קריטריונים ביצע הצוות
המקצועי  Baselineבמסגרתו הוערכו הכישורים של השחקנים שנבחרו לקחת
חלק בפיילוט על בסיס המשחקים באליפות אירופה לשנת  .2017בהמשך
התבצעה ההתערבות בפועל ,במסגרתה  11שחקני נבחרת הרוגבי שביעיות
התנסו בשימוש ב  ™IntelliGymפעמיים בשבוע ,למשך שלושה חודשים .לאחר
סיום שלב התערבות ועל בסיס אליפות אירופה לשנת  ,2018ביצעו דוד ורענן
השוואה של הביצועים הקוגניטיביים של אותם  11שחקנים אל מול אלה של
שנת .2017
חברה נוספת עמה מתקיים שיתוף פעולה היא  .Daytwoהחברה פיתחה
אפליקציה מבוססת אלגוריתם שמנבא תגובות גליקמיות אינדיווידואליות
(ריכוזי הסוכר בדם) בתגובה לאכילה של מזונות שונים .לרמת הסוכר בדם קשר
הדוק לתופעות המשויכות לתסמונת המטבולית ,כולל עלייה במשקל ,השמנת
יתר ,סכרת ,יתר לחץ דם ועוד .האפליקציה פותחה על ידי חוקרים ממכון
ויצמן למדע כחלק מפרויקט התזונה המותאמת אישית .הפרויקט משלב כלי
מחקר מתחום הביולוגיה וממדעי המחשב ומתמקד באופן ייחודי במיקרוביום,
אוכלוסיות חיידקים במעיים ,המתגלות לאחרונה כשחקניות משמעותיות
בבריאות האדם ובמחלות רבות.
לצורך הפיילוט נבחרו  11ספורטאים ( 7גברים ו 4-נשים) מ 6-ענפי ספורט
(אתלטיקה ,התעמלות ,שחייה ,ג'ודו ,סייף וגלישת רוח) שסיפקו דגימות דם
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ודגימת צואה ,ומילאו שאלון באשר להרגלי התזונה שלהם ובאשר להיקפי
האימונים שלהם .לאחר ניתוח הרכב חיידקי המעי של הספורטאים הם קיבלו
גישה לאפליקציה ,המכילה המלצות תזונה מותאמת אישית ,שמאפשרת להם
ללמוד על מאכלים ספציפיים שכדאי להם לצרוך ומתי ,וממה עליהם להימנע,
בהתאם לצרכיהם האישיים .האפליקציה אפשרה לתזונאים לעקוב באופן
יומיומי אחר הארוחות של הספורטאים" ,לשתול" להם תפריטים מומלצים
ולעקוב אחר תלונות על בעיות במערכת העיכול או לעקוב אחר ספורטאים
טרום-סוכרתיים.
מסיכום ביניים של השימוש באפליקציית מבוססת מדע זו ,נראה שנדרשים
מספר שיפורים ועדכונים ,שיענו על הדרישות הייחודיות של ספורטאי ההישג,
ביניהם שיפורים טכניים שיאפשרו סביבת עבודה נוחה יותר למטפלים
ולספורטאים .שאלה נוספת אותה יש לבחון בהמשך ,היא האם השימוש במוצר
זה עשוי לתרום לשיפור ברמת הביצוע של הספורטאי.
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יניב אשכנזי

היחידה לספורט הישגי מקיימת השתלמויות מאמנים ,פורומים מקצועיים
וסדנאות מקצועיות למאמני נבחרות במשחקי כדור ובענפים אישיים .כמו כן,
היחידה מסייעת לאיגודים להוציא לפועל השתלמויות ענפיות המיועדות לכלל
המאמנים בענפי הספורט .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 2018
נושא עיקרי
שם המרצה העיקרי מדינה
שם ההשתלמות מועד
כנס שנתי
PERIODIZATION IN SPORT
ישראל,
כנס שנתי
 10-11.1.2018דר' אנטוניו
ארה"ב,
דלויאקונו
למאמנים
דר' לאוניד קאופמן ספרד,
הולנד,
דר' גנדי סוקלובס
פרופ' קרלו קסטניה פולין,
איטליה
חואן טוריחו
רפי גרודצקי
פטריק ואן לובן
גרגוז' ריס
פרומים מקצועיים
תכנון שנתי
ישראל,
פורום מאמנים 20.3.2018
רענן פן
ניטור שינה
איטליה
לאומיים
ג'וזפה קוקריני
מולי אפשטיין
במשחקי כדור
מודל הנבחרות
ישראל
פורום מאמנים 5.5.2018
אורן סמדג'ה
ניטור שינה
לאומיים בענפים
אלעד פזי
אישיים
מולי אפשטיין
פיתוח יכולות גופניות במשחקי כדור
דנמרק
פרופ' לארס
פורום מאמנים 6.6.2018
לאומיים
מיכאלצ'יק
במשחקי כדור
מודלים לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים
עודד יעקב
ישראל
פורום מאמנים 19.12.2018
פורטוגל
רולנדו פריטאש
לאומיים
אתגרי המאמן ובניית תכנית התפתחות
ישראל
סדנאות מאמנים  12+16.4.2018הילה הראל
שני הרשקו
שפת גוף אפקטיבית וחקר מקרים
השפעה על המערכת
ישראל
הילה הראל
31.10
שני הרשקו
+5.11.2018
אימון עם משקולות חופשיות
ישראל
אוקטובר  2018גנדי חסקיה
סדנא עבור
מאמני יכולת
( 5מפגשים,
גופנית למשחקי סה"כ 20
כדור
שעות)
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פירוט ההשתלמויות שבוצעו בשנת  - 2018המשך
נושא עיקרי
שם המרצה העיקרי מדינה
שם ההשתלמות מועד
השתלמויות איגודים
 13-16.4.2018פאול מטס
מודל לתכנון פיתוח שחקני כדורמים מגיל  9ועד
הולנד
השתלמות
בוגרים
סרביה
אורוס סטפנוביץ'
מאמנים
גישות אפקטיביות להעברת אימון ,תקשורת עם
בכדורמים
השחקנים ,וכו'
מודל לתכנון פעילות לאורך עונה.
אימון נושאים ספציפיים – זריקה לשער ועמדת
הסנטר.
שימוש בתוכנה באתר האינטרנט Coach
 DeCoachלתכנון עבודת האימון לאורך עונה
שלמה
השפעת הישיבה והעזרים על הסוס
מרקוס שרמן
24.6.2018
השתלמות
גרמניה
התמודדות עם גיל ההתבגרות באימון ספורטאים.
מאמנים ברכיבה
על סוסים
אימון יבש ומניעת פציעות אצל השחיינים
הולנד
 19-20.10.201יאן הרבר
השתלמות
מאמנים בשחייה
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אוהד מעוז

המטרות ב 2018-היו המשך בנייה של הסגלים ומערכות האימון לקראת טוקיו,
קידום מערכות יחסי ייעוץ עם מאמנים וספורטאים והכרות של המערכות
לפסיכולוגים 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 ,אופני הרים גברים,
כדורמים בנות ,שחייה ואופני כביש נשים.
במהלך השנה נוספו סייף בנות והתעמלות מכשירים וירדה התמיכה בהיאבקות.
במהלך השנה ניתן מענה נקודתי ,לפי דרישה ,לספורטאים בודדים בענפים
אחרים :אתלטיקה ,ספורט חורף.
בשנה זו מתחילים ברוב הענפים את הקריטריון האולימפי ,קיימת תכונה גבוהה
יותר והכנה יותר מדוקדקת לתחרויות מטרה ובמקביל מתחילה תחרות בתוך
הענף בין ספורטאים המתחרים על מקום במשחקים האולימפיים.
גם בשנה 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 וחצי ללמידה והעשרה מקצועית.
מכיוון שהתפיסה הבסיסית של הפרויקט היא הכרות 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 .רוב הפסיכולוגים נסעו
ל 3-תחרויות מרכזיות של הספורט אותו הם מלווים (אליפות עולם ,אליפות
אירופה ,גביע עולמי).
 2019תהיה שנת מבחן ודרוג אולימפי לחלק גדול מהספורטאים והמטרה
בשנה זו היא לעזור להם להתחדד לקראת השגת מטרותיהם ,ולייצר הצלחות
בתחרויות מטרה.
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סהר אלוני

מעטפת רפואית לספורטאי הסגל האולימפי במסגרת היחידה לספורט הישגי
המרפאה האולימפית והמחלקה למחקר ולרפואת ספורט במכון וינגייט בשיתוף
עם בי”ח מאיר כ”ס ,הינם נותני השירות הרפואי המרכזיים לספורטאי הסגל
האולימפי.
החל משנת  2018החל הוועד האולימפי בבניית מערך רפואי שמטרתו בניית
צוות מעטפת ייחודי לענפים המרכזיים ואשר מתאמנים כנבחרת ,כאשר המטרה
הינה בניית צוות אנשי מקצוע ייחודי לענף אשר ילוו את הספורטאים גם בשטח.
פרופ’ דני נמט ,החל עבודתו כמנהל המערך הרפואי של הוועד האולימפי .פירוט
המערך הרפואי יוצג בהמשך.
המרפאה האולימפית בוינגייט ,העומדת לרשות כלל ספורטאי הסגל האולימפי,
כוללת את שירותי רופאת הסגל האולימפי ,רופא אורתופד ,בדיקות מאמץ,
בדיקות דם וייעוץ תזונתי.
מועדי פעילות המרפאה האולימפית
רופאת הסגל האולימפי  -דר’ לובה גליצקיה ,כל ימי השבוע למעט יום ד’,
 ,8:00-16:30טל.052-4718883 :
בדיקות דם  -יילקחו בימים :א’ ,ג’ ,ה’ בשעות .8:00-8:30
אורתופד – דר’ ערן דולב ,ימים ב’ ו -ה’ ובתאום מראש.
ייעוץ תזונתי – איילת ויינשטיין ,בתאום מראש דרך המשרד.
טיפולים פיזיותרפיים – על ידי צוות המדור לטיפול בפגיעות ספורט.
ימים א’-ה’ ,בתיאום מראש ,למעט מקרי חירום (הטיפולים אינם כוללים
אמצעי חבישה).
בדיקות מאמץ (בדיקה ארגומטריה) – בתאום מראש דרך המשרד.
יעוץ פיזיולוגי  -רותם כהן ,ימים א’-ה’ ,11:00-17:00 ,בתאום מראש דרך
המשרד.
בדיקות פיזיולוגיות שונות (סח”ח ,צח”מ) יבוצעו על ידי צוות המרכז
לרפואת ספורט ולמחקר בתאום מראש דרך המשרד ובאישור המתאם
המקצועי או מנהלת המעטפת הרפואית ביחידה לספורט הישגי.
יעוץ פיזיולוגי  -רותם כהן ,בכל ימות השבוע בתאום מראש דרך המשרד
ובאישור המתאם המקצועי או מנהלת המעטפת הרפואית ביחידה לספורט
הישגי.
טלפונים לקביעת תורים – .09-8639400/ 426 /423 /401
תאום טיפולים ,ייעוציים ובדיקות:
דר’ לובה גליצקיה  -בדיקות דם בתאום דרך המשרד או ישירות מול דר’ לובה
גליצקיה.
אורתופד – בהמלצת רופאה ו/או פיזיותרפיסט מטפל.
שאר הטיפולים/ייעוציים/בדיקות דרך המשרד,
.09-8639400/ 426 /423 /401
כל פנייה לרופאת הסגל (או לרופא מקצועי/טיפול) תעשה בידיעת המאמן או
על ידו.
אישור לטיפולים על ידי מתאם הענף ביחידה לספורט הישגי או ע”י מנהלת
המעטפת ,סהר אלוני.09-8639539 :
יינתן תיעדוף לספורטאים על פי סגל ודחיפות הטיפול.
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בדיקות ייחודיות -
סקירה אורטופדית מותאמת ענפית
בדיקת כוח שריר (ביודקס ו/או דינמומטר)
בדיקת תבנית תנועה – פיזימקס
בדיקת הרכב גוף DXA
בדיקת אקו דופלר לב
בדיקת הולטר א.ק.ג
בדיקה פזיולוגית על פי צרכי הענף
בדיקה ומעקב שינה
בדיקת אולטרסאונד אורטופדי אבחנתי
בדיקת אופטוג’אמפ
הערכת FMS
בדיקות שדה
בדיקות הידרציה
טיפולים ייחודיים-
טיפול בתנועה
לימפופרס
גלי הלם
הידרוטרפיה
קריאוטרפיה מקומית
טיפול רצפת אגן
פרופריוצפציה BOBO
טיפול/תרגול בחדר גובה
שיקום באמצעות מסילת אנטי גרוויטי
טיפול לאיחוי עצם (מלמק)
תא לחץ
ליווי מנטלי
כל הבדיקות והטיפולים הייחודיים על פי צורך מקצועי בלבד ובהמלצת
המטפל.
טיפולים וייעוציים מחוץ למכון וינגייט:
כל טיפול ויעוץ אשר מתקיים מחוץ למרכז רפואת הספורט במכון וינגייט ,לרבות
טיפולי פיזיותרפיה ,דורש אישור מראש ובכתב ע”י מנהלת המעטפת הרפואית
ביחידה לספורט הישגי ,סהר אלוני.
יש להדגיש כי ,כל טיפול שיתבצע על ידי אנשי מקצוע חיצוניים למערכת,
ושעבור הטיפול לא ניתן אישור מראש ע”י היחידה לספורט הישגי ,הינם
באחריות ובמימון הספורטאי/ת!
ובכל מקרה מוטלת על הספורטאי המחויבות להעביר דיווח לרופאה
האולימפית ולתיוק בתיק באישי של הספורטאי אשר נמצא במרכז לרפואת
ספורט במכון וינגייט.
עיסויים
ספורטאי הסגלים האולימפיים זכאים לעיסויים ע”י מעסים אשר אושרו ע”י
המערכת על פי המפרט הבא:
ספורטאי סגלי זהב ,כסף ,ארד ובכיר – עיסוי אחד בשבוע
ספורטאי סגל עתודה ,עתודה הישגית ,נוער – שני עיסויים בחודש.
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ניתן לקבל אישור נקודתי על פי צורך מקצועי לעיסויים נוספים ממנהלת
המעטפת הרפואית בלבד ,סהר אלוני.
ניתן ליצור קשר ישיר עם המעסים לתאום עיסוי במסגרת המאושרת או דרך
מנהלת המעטפת הרפואית.
תוספי מזון – במסגרת המעטפת הרפואית זכאים ספורטאי הסגל לקבל תוספי
תזונה .קבלת תוספי תזונה תעשה אך ורק לאחר בדיקת דם וייעוץ תזונתי/
רפואי ,על פי המלצת רופאה/דיאטנית 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
הנך 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.
במקרה של פציעה אשר נגרמה במסגרת פעילות שאיננה חלק מהפעילות
המקצועית של הענף או דרישות הענף ,היחידה לספורט הישגי והוועד האולימפי
אינם מחויבים בטיפול ו/או במימון ו/או בשיקום הספורטאי .בשל פציעות מסוג
זה ,זולת אם החליט הוועד האולימפי אחרת בנסיבות חריגות בלבד.
בדיקות חובה שנתיות לספורטאי הסגל:
בדיקת דם מקיפה.
סקירה אורתופדית – חובת נוכחות מאמן הענף/מאמן הכושר.
בדיקת מאמץ /מבדק פיזיולוגי בהתאם לדרישות הענף.
הערכה תזונתית – לאחר ביצוע בדיקות הדם.
אקו לב ,אחת לארבע שנים (או על פי הצורך).
חובה לבצע את הבדיקות במחזוריות של שנה (למעט אקו לב – אחת לארבע
שנים) ,או בהתאם לתכנית המקצועית ולהודעות שיפורסמו .ספורטאי/ת שלא
ביצע את בדיקות החובה האלו לא יוכל לקבל סיוע ותמיכה מהמעטפת עד ביצוע
מלא של הבדיקות.
יש לבצע את הבדיקות בתקופת טרום עונה.
אי הגעה לבדיקה/טיפול/ייעוץ – במידה ונקבע עבורך תור (באישור) לטיפול/
בדיקה ,עלייך להיות במועד ובשעה המתאימים .באם אין ביכולתך להגיע ,הנך
חייב/חייבת להודיע על ביטול הפגישה עד  12שעות לפני מועד הבדיקה/טיפול.
במידה והפגישה לא בוטלה ,בפעם הראשונה ,יעשה ברור מול המתאם/מנהלת
המעטפת הרפואית לפני קביעת יעוץ או טיפול חוזר.
כנסים/ימי עיון לספורטאי סגל אולימפי מורחב .היחידה לספורט הישגי והוועד
האולימפי יקיימו עד למשחקים האולימפיים בטוקיו  2020כנסים מקצועיים
ואחרים לספורטאי הסגל .הינך חייב/ת להיות נוכח/ת בכל כנס ,אם הנך שוהה
בארץ.
אין בנהלים אלה כדי לצמצם ,אלא רק להוסיף לכללים ,דרישות ומחויבות
שהנך מחויב/ת ו/או תהי/ה מחויב/ת בהם כלפי היחידה לספורט הישגי,
הוועד האולימפי ו/או מי מטעמם.
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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 מול הספורטאים.
חל איסור לקיחת כל תרופה או תוסף תזונתי אשר ניתן על ידי כל רופא/תזונאי/
איש צוות מקצועי ,אלא אושר והומלץ מראש .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.
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תקציר נהלי בדיקות סימום ()Doping

ד"ר לובה גליצקיה

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)
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
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הגעה כמה שיותר מהר 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) .במידה והספורטאי הוא
קטין – חייבים להיות שני משקיפים
 .3כמות השתן הנחוצה לבדיקה הינה  90סמ"ק מינימום .במידה ולספורטאי אין
את כמות השתן הנדרשת ,בכוסית בה החל במתן המבדק ,הכוסית תיסגר עד
להשלמת הכמות הנדרשת.
 .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 .המשקל הסגולי של השתן חייב להיות יותר מ  ,1.005במידה ונמוך
יותר – הספורטאי ישאר בתחנה לבדיקת סמים עד למתן שתן עם משקל
סגולי יותר מ 1.005
 .7על הספורטאי לוודא סגירת הבקבוקונים ואטימתם.
 .8מילוי הטפסים  -יו"ר צוות הבדיקה ()DCO - Doping Control Officier
ימלא 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 – אך ורק על פי רצונו של הספורטאי
דגשים בתחנת הבדיקה:
הספורטאי צריך להימנע משתייה עודפת של נוזלים ,וזאת לאור הדרישה
לריכוז מינימאלי בדגימה (ההמלצה היא :לא יותר מ  1.5-ליטר).
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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 המשויך לסגל  ADAMSהמחויבות בדיווח דרך מערכת ה-
 ADAMS – WHEREABOUTSחלה חובת דיווח על מקום המצאות בכל זמן נתון.
"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 ומצדיק מתן טיפול
דווקא 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.
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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.
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המודל הרפואי  -מדעי למיטוב הטיפול
בספורטאי הסגל האולימפי בישראל
פרופ’ דני נמט ,מנהל רפואי ,הוועד האולימפי
הטיפול והמעקב הרפואי-מדעי של ספורטאי הסגל האולימפי מהווה אתגר
מקצועי וניהולי .בניגוד למערך רפואת הספורט בקבוצות ספורט ,הסגל
האולימפי כולל שילוב מספר רב של מקצועות ספורט ,קבוצתיים ואישיים ,אשר
לעיתים שונים בתכליתם זה מזה ,הספורטאים מתאמנים באתרים שונים (בארץ
ובחו”ל) ובלוחות זמנים שונים של אימונים ותחרויות .כל ענף ספורט אולימפי
מציב דרישות פיזיולוגיות שונות ,דורש התייחסות תזונתית ופסיכולוגית שונה
וגם טיפולי השגרה ,הפציעות ואפילו המחלות אותן עלול הספורטאי האולימפי
לחוות ,הן לעיתים קרובות ,ייחודיות לספורט הספציפי .ייחודיות זו מחייבת את
הצוות הרפואי-מדעי המטפל בספורטאי האולימפי להתמקצע בטיפול בסוג
הספורט הספציפי.
על מנת למטב את הטיפול בספורטאי הסגל האולימפי בישראל ,נבנה מודל
רפואי-מדעי ייחודי הבנוי כמארג המאפשר התמקצעות ,תוך שיתוף פעולה בין
כלל המטפלים ,לצוות המאמנים ולספורטאי.
בכל אחד מתחומי הטיפול מונה אחראי מקצועי אשר מרכז ומנחה את אנשי
המקצוע בתחום אחריותו:
רפואה – ד”ר לובה גליצקיה/פרופ’ דני נמט
פיזיותרפיה – ד”ר מיה קלה -בנצור
תזונה – איילת ויינשטיין
מנטלי – אוהד מעוז
פיזיולוגיה ופיתוח יכולות – מולי אפשטיין
מטרת המודל הנה התמקצעות של הצוות המטפל בענף אותו הם מלווים ,עם
דגש על הייחודיות בכל ענף וענף .לכל אחד מתחומי הטיפול נבחרו מטפלים
נוספים אשר קיבלו תחת אחריותם ענף אותו הם מלווים .כל אחד מהמטפלים
נדרש להתעדכן ולהתמקצע בענף בו הוא מטפל.
לצורך שיתוף ידע יתקיימו מפגשי רוחב תחומיים שמטרתם התעדכנות מקצועית
באותו תחום טיפול .במקביל ,יתקיימו מפגשי אנך ענפיים ,בהם ייטלו חלק כל
המטפלים בענף ,עם אנשי צוות האימון ואנשי היחידה לספורט הישגי .מטרת
המפגשים הנה דיווח ,שיתוף ועדכון הצוות המקצועי בטיפול בספורטאי על מנת
להעניק מעטפת מיטבית לספורטאי .המפגשים יתקיימו בתדירות קבועה וידווחו
ליחידה לספורט הישגי ולוועד האולימפי.
		

צוות רוחב  -מקצועי
צוות אנכי  -ענפי

תחום
רפואה
פיזיותרפיה
תזונה
פיזיולוגיה
פסיכולוגיה
עיסוי
אורתופדיה
אימון יכולות גופניות

ראש תחום

ענף 1

ענף 2

ענף 3
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מעטפת רב תחומית
במהלך המעקב והטיפול בספורטאים ,יאסף מידע רב העשוי לסייע במיטוב
יכולות הספורטאי .לאחרונה התחלנו בהטמעת תוכנת ניהול מידע רפואי -מדעי
 smartabaseאשר תאפשר לצוותים המטפלים ולצוות האימון לרכז בצורה
מאובטחת ,תוך שמירה על פרטיות הספורטאי ,מידע אשר ישמש את הצוותים
בקידום הספורטאי.
חלק נוסף בבניין המודל הנו מחקר יישומי בספורט .מחקר ,אשר מטרתו הנה
שיפור יכולות האימון והביצוע של הספורטאי .המחקר היישומי נערך בשיתוף
עם גופי מחקר מובילים בארץ ובעולם ובוחן דרכים לפתרון צרכים העולים
מהספורטאי והצוות המלווה אותו ,תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות.
בספורט התחרותי ,ובמיוחד בספורטאי עלית ,כאשר ההבדל בין הצלחה לכישלון
הוא לעיתים עשירית שניה או סנטימטרים בודדים ,התמקצעות ,שיתוף פעולה
בין הספורטאי ,הצוות המאמן והצוות הרפואי-מדעי המלווה אותו הכרחי.
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הישגים בולטים בוגרים
אליפות עולם
תוצאה
דירוג
מקצוע
שם הספורטאי
ענף
						
79.7
2
קרב רב
התעמלות לינוי אשרם
אומנותית
 4נצחונות
עד  66-ק"ג גברים 5
טל פליקר
ג'ודו
14.566
התעמלות דולגופיאט ארטיום תרגיל קרקע בנים 5
מכשירים
 2 7ניצחונות ו 2-הפסדים
עד  52ק"ג
גפן פרימו
ג'ודו

מקום

מספר מוקדמות/
משתתפים גמר/מדליה
סופיה ,בולגריה
מדליה
120
75
200

גמר
גמר

באקו ,אזרבייג'אן
דוחא ,קטאר
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גמר

באקו ,אזרבייג'אן

אליפות אירופה
תוצאה
דירוג
מקצוע
שם הספורטאי
ענף
						
 5ניצחונות
עד  81ק"ג גברים 1
שגיא מוקי
ג'ודו
31:43.29
1
10000
לונה צ'מטאיי-
א"ק
סלפטר
		
14.47
התעמלות דולגופיאט ארטיום תרגיל קרקע בנים 2
מכשירים
		
2
RSX
יואב עומר
שייט
2.15.432
החלקה ולדיסלב ביקנוב  1500מטר גברים 3
מהירה -
שורט טרק
 4ניצחונות והפסד
עד  66ק"ג גברים 3
טל פליקר
ג'ודו
 4ניצחונות והפסד
פיטר פלצ'יק עד  100ק"ג גברים 3
ג'ודו
 3שני נצחונות ,הפסד,
עד  52ק"ג
גפן פרימו
ג'ודו
שני נצחונות
					
RSX
שחר צוברי
שייט
		
3
258.28
4
אישי גברים
החלקה אלכסיי ביצ'נקו
על הקרח
75.03
4
קרב-רב אישי
התעמלות לינוי אשרם
נשים
אומנותית		
		
4
RSX
מאיה מוריס
שייט
		
4
RSX
אופק אלימלך
שייט
41.23
החלקה ולדיסלב ביקנוב  500מטר גברים 5
מהירה -
שורט טרק
238.44
5
אישי גברים
החלקה אלכסיי ביצ'נקו
אמנותית
על קרח
347
הרמת ארתור מוגורדומוב גברים עד  94ק"ג 5
משקולות
		
5
470
שייט גיל כהן ונועה לסרי
1.49.36
5
 10ק"מ
שחייה מים מתן רודיטי
פתוחים

מקום

מספר מוקדמות/
משתתפים גמר/מדליה
מדליה ישראל ,תל אביב
33
ברלין  -גרמניה
מדליה
26
95

מדליה

בריטניה ,גלזגו

65
48

מדליה
מדליה

סופוט ,פולין
גרמניה ,דרזדן

32
31
24

מדליה
מדליה
מדליה

ישראל ,תל אביב
ישראל ,תל אביב
תל אביב ,ישראל

65
37

מדליה
גמר

סופוט ,פולין
איטליה ,מילנו

24

גמר

ספרד ,גוודלחרה

30
65
46

גמר
גמר
גמר

סופוט ,פולין
סופוט ,פולין
גרמניה ,דרזדן

36

גמר

רוסיה ,מוסקבה

16

גמר

רומניה ,בוקרשט

29
35

גמר
גמר

בורגס ,בולגריה
גלזגו ,סקוטלנד
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אליפות אירופה  -המשך
תוצאה
דירוג
מקצוע
שם הספורטאי
ענף
						
14.23
התעמלות אלכסנדר שטילוב תרגיל קרקע בנים 5
מכשירים
14.27
5
קפיצות בנים
התעמלות אנדריי מדבדב
מכשירים
14.37
קפיצה משולשת 5
חנה מיננקו
א"ק
9:29.74
 3,000מכשולים 5
אדווה כהן
א"ק
		
5
RSX
נוי דריהן
שייט
		
6
RSX
יואב כהן
שייט
368
7
גברים מעל
דוד ליטבינוב
הרמת
 105+ק"ג
משקולות		
שני נצחונות,
7
עד  63ק"ג
גילי שריר
ג'ודו
שני הפסדים
					
2:13:00
7
מרתון
מארו טפרי
א"ק
		
7
RSX
קטי ספיצ'קוב
שייט
		
8
470
ניתאי חסון
שייט
וטל הררי
		
83.1
קבוצתי-תרגיל 8
עדן בלכר,
שחייה
חופשי
אומנותית שלי בובריצקי,
אלינה חלמסקי,
		
גל ליטמן,
		
ניקול נחשונוב,
		
אריאל נשיא,
		
טלי אוסטרובסקי,
		
יעל פולקה
		
1.51.06
11
אישי גברים
שחר שגיב
טריאתלון
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מקום

מספר מוקדמות/
משתתפים גמר/מדליה
בריטניה ,גלזגו
גמר
95
90

גמר

בריטניה ,גלזגו

12
15
30
65
16

גמר
גמר
גמר
גמר
גמר

ברלין  -גרמניה
ברלין  -גרמניה
סופוט ,פולין
סופוט ,פולין
רומניה ,בוקרשט

22

גמר

תל אביב ,ישראל

72
30
40

גמר
גמר
גמר

ברלין  -גרמניה
סופוט ,פולין
בורגס ,בולגריה

13

גמר

גלזגו ,סקוטלנד

60

גמר

בריטניה ,גלזגו

השגים בולטים צעירים
ענף
שייט
ג'ודו
שייט

שם הספורטאי
נעמה גזית
גפן פרימו
לינוי גבע

ענף
שייט
שייט
שייט
שייט
שייט
שייט
שייט

שם הספורטאי
אייל צרור
דניאל בסיק תשתש
נעמה גרינברג
ליאם שגב
ניר לשד
דניאלה פלג
שרון קנטור

ענף
שייט
שייט
ג'ודו
שייט
אגרוף
שייט
		
ג'ודו
ג'ודו
ג'ודו
ג'ודו

שם הספורטאי
מאור עבו ויואב רוז
יואב עומר
בטינה טמלקובה
יואב כהן
מיכאל אוסטראומוב
ניתאי חסון
וטל הררי
ירין מנגד
תמר מלכה
ענבל שמש
רז הרשקו

אליפות עולם נוער
מקצוע
RSX

עד  52ק"ג
RSX

דירוג
2
2
3

מספר משתתפים
35
22
35

מקום
פאנמארז' ,צרפת
נאסאו ,איי הבאהמה
פאנמארז' ,צרפת

דירוג
1
1
1
2
2
2
3

מספר משתתפים
25
81
39
25
81
39
39

מקום
פאנמארז' ,צרפת
ליאפח'ה ,לטביה
ליאפח'ה ,לטביה
פאנמארז' ,צרפת
ליאפח'ה ,לטביה
ליאפח'ה ,לטביה
ליאפח'ה ,לטביה

אליפות עולם קדטים
מקצוע
RSX

ביק 7.8
ביק 7.8
RSX

ביק 7.8
ביק 7.8
ביק 7.8

אליפות אירופה עתודה

עד  75ק"ג
470

דירוג
1
1
1
2
3
3

מקצוע
470

עד  66ק"ג
עד  48ק"ג
עד  63ק"ג
מעל  78ק"ג

3
3
3
3

RSX

עד  52ק"ג
RSX

מספר משתתפים
37
27
15
27
25
37

מקום
ססימברה ,פורטוגל
סופוט ,פולין
גיור ,הונגריה
סופוט ,פולין
טארגו ג'יו ,רומניה
ססימברה ,פורטוגל

26
15
16
11

גיור ,הונגריה
גיור ,הונגריה
גיור ,הונגריה
גיור ,הונגריה
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אליפות אירופה נוער

מספר
דירוג תוצאה
מקצוע
שם הספורטאי
ענף
משתתפים
						
פינלנד ,הלסינקי
74
49.23
1
 100מ' חופשי
תומר פרנקל
שחייה
שליחים-
שחייה
פינלנד ,הלסינקי
17
07:16.00 1
 200X4חופשי
תומר פרנקל,
		
גל גרומי,
		
בר סולובציק,
		
דניס לוקטב
		
(מיכאל סמירנוף)
		
סוצ'י ,רוסיה
10
		
2
מעל  68ק"ג
דינה לונצ'יץ
קראטה
פינלנד ,הלסינקי
64
01:47.00 2
 200מ' חופשי
דניס לוקטב
שחייה
אינסברוק ,אוסטריה
22
		
3
עד  49ק"ג
אבישג סמברג
טאקוונדו
גואדלחארה ,ספרד
73
		
3
תרגיל אלות
התעמלות אומנותית ולריה סוצקובה
רומא ,איטליה
16
		
3
חופשי עד  86ק"ג
יורי קלשניקוב
היאבקות
RSX
איתי כפרי
שייט
סופוט ,פולין
80
		
3
סופוט ,פולין
34
		
3
RSX
נעמה גזית
שייט
ענף
שייט
שייט
שייט

שם הספורטאי
שרון קנטור
רוי הילל
דניאל בסיק תשתש

אליפות אירופה קדטים
מקצוע
ביק 7.8
ביק 7.8
ביק 7.8

YOG

דירוג
1
2
3

מקום

מספר משתתפים
38
80
80

מספר
דירוג תוצאה
מקצוע
שם הספורטאי
ענף
משתתפים
						
31
2.12.88
1
 200מ' מ"א
אנסטסיה גורבנקו
שחייה
							
12
27.590
2
זוגות מעורבים
יונתן פרידמן
אקרובטיקה
ונועה קזדו יקר					
		
36
1.48.53
3
 200מ' חופשי
דניס לוקטב
שחייה
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מקום
וארקיזה ,יוון
וארקיזה ,יוון
וארקיזה ,יוון
מקום
בואנוס איירס,
ארגנטינה
בואנוס איירס,
ארגנטינה
בואנוס איירס,
ארגנטינה

השוואת שנים מקבילות במחזור האולימפי

תומר סקר

היחידה לספורט הישגי שמה דגש על זכייה במדליות והגעה לגמרים בתחרויות
המטרה – אליפויות עולם ואירופה .מדיניות זו באה לידי ביטוי הן בקריטריונים
לסגלי היחידה לספורט הישגי והן בחלוקת התמריצים השנתית של הוועד
האולימפי בישראל .היחידה לספורט הישגי רואה בספורטאים אלו כבעלי
פוטנציאל להגיע להישגים במשחקים האולימפיים .הישגי העבר במשחקים
האולימפיים מלמדים כי המדליות בהן זכו ספורטאי ישראל הושגו על ידי
ספורטאים אשר זכו במדליות בתחרויות המטרה במהלך המחזור האולימפי.
אי לכך ,מעניין לבחון ,בצורה השוואתית ,את הישגי הספורטאים האולימפיים
בשנים מקבילות בין המחזורים האולימפיים.
השנה השנייה במחזור האולימפי ( 4שנים) הינה שנת ביניים .מצד אחד ,בשנה
זו מתחילה להתבהר תמונת הספורטאים אשר עתידים להיות הספורטאים
המובילים במהלך המחזור ,אך מצד שני ,במרבית הענפים ,המירוץ להשגת
הקווטה למשחקים האולימפיים טרם החל ועל כן רמת התחרויות עדיין איננה
בשיאה .טבלה א' ,מציגה את הישגי ספורטאי ישראל (זכייה במדליות והגעה
לגמרים בתחרויות המטרה) בשנת הביניים בשלושת המחזורים האולימפיים
האחרונים – ( 2018מחזור טוקיו)( 2014 ,מחזור ריו) ,ו( 2010 -מחזור לונדון).
טבלה א':

בבחינת סך ההישגים באליפות אירופה ניתן לראות כי שנת  ,2018הייתה
השנה הפורייה ביותר ,גם כאשר בוחנים רק זכייה במדליות .מאידך ,בבחינת
סך ההישגים באליפות העולם ,ניתן לראות כי שנת  2010הייתה הפורייה
ביותר .עם זאת ,בשנת  ,2014אשר הייתה דלה יחסית מבחינת הגעה לגמרים,
זכו ירדן ג'רבי (כסף) ומעיין דוידוביץ' (ארד) במדליות באליפות העולם .שתי
הספורטאיות הללו היו גם מהספורטאיות הבולטות במשחקים האולימפיים בריו
 ,2016עם הזכייה במדליית ארד של ירדן ג'רבי במשקל עד  63ק"ג ,והמקום
השביעי של מעיין דוידוביץ' בדגם ה.RSX -
השוואה מעניינת נוספת אותה ניתן לבצע היא השוואה בין ההישגים בשנתיים
הראשונות של כל מחזור אולימפי .השנתיים הראשונות של כל מחזור
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סיכום הישגים לשנת 2018
מתאפיינות כ"שנות מעבר" .בשנים אלו ספורטאים אולימפיים רבים מורידים
את עומס האימונים וההשתתפות בתחרויות בין לאומיות לאחר סיום מחזור
אולימפי ארוך וקשה .במקביל ,ספורטאים צעירים רבים המכוונים למשחקים
האולימפיים הבאים ,מתחילים לפרוץ להגיע להישגים בתחרויות המטרה.
אומנם ,קשה להסיק מסקנות מההישגים בשנים הללו לגבי הישגים במשחקים
האולימפיים ,אך בהחלט ניתן להתחיל להצביע ,כאמור ,על הספורטאים שיהיו
חוד החנית של המחזור האולימפי .טבלה ב' מציגה השוואה של סיכום הישגי
השנתיים הראשונות בשלושת המחזורים האולימפיים האחרונים ,בחלוקה
לזכייה במדליות (זהב ,כסף ,ארד) וגמרים.
טבלה ב':

כפי שניתן לראות ,בבחינת ההישגים באליפויות אירופה ,השנתיים הראשונות
( )2017-18של המחזור הנוכחי ,טוקיו  ,2020היו הפוריות ביותר .עם זאת,
מבחינת זכייה במדליות ,קשה להצביע על מחזור אחד בולט .בבחינת אליפויות
העולם ,שמהווה סימולציה טובה יותר למשחקים האולימפיים ,ניתן לומר כי
השנתיים הראשונות של מחזור לונדון ( )2009-10היו הפוריות ביותר .עם
זאת יש לסייג שכן בבחינת הזכייה במדליות ,השנתיים הראשונות במחזור ריו
( )2013-14היו הפוריות ביותר ,הן מבחינת סך הזכייה במדליות ( 5מדליות
בסה"כ לעומת  4בשני המחזורים האחרים) והן מבחינת הזכייה במדליות זהב (2
לעומת  0בשני המחזורים האחרים) .כאמור ,קשה להסיק מכך לגבי ההישגים
במשחקים האולימפיים ,אך אם נבחן את זהות המדליסטים בשנים אלו ,ניווכח
שרובם היו מהספורטאים הבולטים בסופו של דבר במשלחת האולימפית.
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2009-10
שנה שם הספורטאי
 2009נמרוד משיח
 2009אליס שלזינגר
 2009אלכס שטילוב
 2010נמרוד משיח

הישג באליפות העולם הישג במשחקים האולימפיים
לא העפיל
מדליית כסף
מקום  - 7גמר
מדליית ארד
מקום  - 6גמר
מדליית ארד
לא העפיל
מדליית ארד

2013-14
שנה שם הספורטאי
 2013לי קורזיץ
 2013ירדן ג'רבי
 2013מעיין דוידוביץ'
 2014ירדן ג'רבי
 2014מעיין דוידוביץ'

הישג באליפות העולם הישג במשחקים האולימפיים
לא העפילה
מדליית זהב
מדליית ארד
מדליית זהב
מקום  - 7גמר
מדליית ארד
מדליית ארד
מדליית כסף
מקום  - 7גמר
מדליית ארד
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תמריצים ומלגות שחולקו על הישגים בשנת 2018
תמריצים לתחרויות מטרה  - 2018בוגרים
דירוג תמריצים
מקצוע
אירוע
אליפות אירופה עד  81ק"ג גברים ₪ 40,000 1
₪ 40,000 1
10000
אליפות אירופה

שם הספורטאי
שגיא מוקי
לונה צ'מטאיי-
סלפטר
דולגופיאט ארטיום אליפות אירופה תרגיל קרקע בנים

ענף
ג'ודו
א"ק
		
₪ 28,000 2
התעמלות
מכשירים
₪ 28,000 2
RSX
אליפות אירופה
יואב עומר
שייט
₪ 84,000 2
קרב רב
אליפות עולם
לינוי אשרם
התעמלות
אומנותית 						
החלקה מהירה ולדיסלב ביקנוב אליפות אירופה  1500מטר גברים ₪ 20,000 3
 שורט טרקאליפות אירופה עד  66ק"ג גברים ₪ 20,000 3
טל פליקר
ג'ודו
פיטר פלצ'יק אליפות אירופה עד  100ק"ג גברים ₪ 20,000 3
ג'ודו
₪ 20,000 3
עד  52ק"ג
אליפות אירופה
גפן פרימו
ג'ודו
₪ 20,000 3
RSX
אליפות אירופה
שחר צוברי
שייט
₪ 30,000 4
אישי גברים
אלכסיי ביצ'נקו אליפות עולם
החלקה
על הקרח
אליפות אירופה קרב-רב אישי נשים ₪ 10,000 4
לינוי אשרם
התעמלות
אומנותית 						
₪ 10,000 4
RSX
אליפות אירופה
מאיה מוריס
שייט
₪ 10,000 4
RSX
אופק אלימלך אליפות אירופה
שייט
החלקה מהירה ולדיסלב ביקנוב אליפות אירופה  500מטר גברים ₪ 4,000 5
 שורט טרק₪ 8,000 5
אלכסיי ביצ'נקו אליפות אירופה אישי גברים
החלקה
אמנותית
על קרח
ארתור מוגורדומוב אליפות אירופה גברים עד  94ק"ג ₪ 8,000 5
הרמת
משקולות
₪ 12,000 5
470
גיל כהן ונועה לסרי אליפות אירופה
שייט
₪ 8,000 5
 10ק"מ
אליפות אירופה
מתן רודיטי
שחייה מים
פתוחים
התעמלות אלכסנדר שטילוב אליפות אירופה תרגיל קרקע בנים ₪ 8,000 5
מכשירים
₪ 8,000 5
אנדריי מדבדב אליפות אירופה קפיצות בנים
התעמלות
מכשירים
אליפות אירופה קפיצה משולשת ₪ 8,000 5
חנה מיננקו
א"ק
							
אליפות אירופה  3,000מכשולים ₪ 8,000 5
אדווה כהן
א"ק
₪ 8,000 5
RSX
אליפות אירופה
נוי דריהן
שייט
אליפות עולם עד  66ק"ג גברים ₪ 24,000 5
טל פליקר
ג'ודו
התעמלות דולגופיאט ארטיום אליפות עולם תרגיל קרקע בנים ₪ 24,000 5
מכשירים
₪ 6,000 6
RSX
אליפות אירופה
יואב כהן
שייט
₪ 4,000 7
גברים מעל
אליפות אירופה
דוד ליטבינוב
הרמת
 + 105ק"ג
משקולות			

שם המאמן תמריץ מאמן
אורן סמדג'ה ₪ 20,000
₪ 20,000
דן סלפטר
סרגיי וייסבורג

₪ 14,000

גור שטיינברג
לנה קופילנקו
ואיילת זוסמן

₪ 14,000
₪ 42,000

Jeroen Otter

₪ 10,000

גיא פוגל
גיל עופר
שני הרשקו
גור שטיינברג
גלית חייט

₪ 10,000
₪ 10,000
₪ 10,000
₪ 5,000
₪ 15,000

לנה קופילנקו
ואיילת זוסמן
פייר לוגוט
גור שטיינברג

₪ 5,000

Jeroen Otter

₪ 5,000
₪ 1,250
₪ 2,000

גלית חייט

₪ 4,000

יורי אוזילנר

₪ 4,000

אילן תשתש
חנן גלעד

₪ 4,000
₪ 4,000

סרגיי וייסבורג

₪ 1,000

סרגיי וייסבורג

₪ 2,000

רוגל נחום
ורנו לובנגר
רומן פרדמן
פייר לוגוט
אורן סמדג'ה
סרגיי וייסבורג

₪ 4,000
₪ 4,000
₪ 2,000
₪ 12,000
₪ 12,000

גור שטיינברג
יורי אוזילנר

₪ 750
₪ 1,000
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תמריצים לתחרויות מטרה  - 2018בוגרים  -המשך
דירוג תמריצים
מקצוע
אירוע
שם הספורטאי
ענף
₪ 4,000 7
עד  63ק"ג
אליפות אירופה
גילי שריר
ג'ודו
₪ 4,000 7
מרתון
אליפות אירופה
מארו טפרי
א"ק
₪ 4,000 7
RSX
קטי ספיצ'קוב אליפות אירופה
שייט
₪ 12,000 7
עד  52ק"ג
אליפות עולם
גפן פרימו
ג'ודו
₪ 4,500 8
470
ניתאי חסון וטל הררי אליפות אירופה
שייט
₪ 9,600 8
אליפות אירופה קבוצתי-תרגיל
עדן בלכר,
שחייה
חופשי 			
		
שלי בובריצקי,
אומנותית
אלינה חלמסקי,
		
גל ליטמן,
		
ניקול נחשונוב,
		
אריאל נשיא,
		
טלי אוסטרובסקי,
		
יעל פולקה
		
₪ 2,000 12
 100מ' גב
יעקב טומרקין אליפות אירופה
שחייה
₪ 2,000 12
אליפות אירופה  200מ' חופשי
דניס לוקטב
שחייה

שם המאמן תמריץ מאמן
₪ 1,000
שני הרשקו
₪ 1,000
דן סלפטר
₪ 500
פייר לוגוט
₪ 6,000
שני הרשקו
₪ 1,500
יוגב יוסף
סבטלנה בלכר₪ 3,000 ,
לריסה קונין

לוקה גברילו
נופר טל

₪ 1,000
₪ 1,000

תמריצים לתחרויות מטרה  - 2018נוער

מקצוע דירוג תמריצים
מקום
אירוע
שם הספורטאי
ענף
								
בואנוס איירס 200 ,מ' מ"א ₪ 9,000 1
YOG
שחייה אנסטסיה גורבנקו
ארגנטינה				
				
YOG
אקרובטיקה יונתן פרידמן
₪ 10,500 2
זוגות
בואנוס איירס,
מעורבים
ארגנטינה
		
ונועה קזדו יקר
		
₪ 5,000 3
 200מ'
בואנוס איירס,
YOG
דניס לוקטב
שחייה
חופשי
ארגנטינה
				
התעמלות ולריה סוצקובה אליפות אירופה גואדלחארה ,תרגיל אלות ₪ 2,000 3
ספרד
אומנותית			
ניקול רובנוביץ' אליפות אירופה זאמוץ' ,פולין עד  75ק"ג ₪ 2,000 3
הרמת
משקולות		
עד  52ק"ג ₪ 6,000 2
נאסאו,
אליפות עולם
גפן פרימו
ג'ודו
איי הבאהמה
				
₪ 2,000 3
RSX
איתי כפרי אליפות אירופה סופוט ,פולין
שייט
₪ 2,000 3
RSX
נעמה גזית אליפות אירופה סופוט ,פולין
שייט
דינה לונצ'יץ אליפות אירופה סוצ'י ,רוסיה מעל  68ק"ג ₪ 3,000 2
קראטה
₪ 6,000 2
RSX
אליפות עולם פאנמארז' ,צרפת
נעמה גזית
שייט
₪ 4,000 3
RSX
אליפות עולם פאנמארז' ,צרפת
לינוי גבע
שייט
תומר פרנקל אליפות אירופה פינלנד ,הלסינקי  100מ' חופשי ₪ 4,000 1
שחייה
דניס לוקטב אליפות אירופה פינלנד ,הלסינקי  200מ' חופשי ₪ 3,000 2
שחייה
שחייה שליחים  -תומר אליפות אירופה פינלנד ,הלסינקי  200X4חופשי ₪ 8,000 1
פרנקל ,גל גרומי						 ,
		
בר סולובציק						 ,
		
דניס לוקטב 						
		
(מיכאל סמירנוף)
		
היאבקות יורי קלשניקוב אליפות אירופה רומא ,איטליה חופשי עד ₪ 2,000 3
 86ק"ג
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שם המאמן
מאמן
לודמילה
זליצ'ונוק
שירן וקנין

תמריצים
₪ 4,500
₪ 3,500

לוקה גברילו ₪ 2,500
נטשה אסמולוב ₪ 1,000
אורן שי

₪ 1,000

שני הרשקו

₪ 3,000

אלון סופר
עודד אושר
משה בוחניק
כפיר דולדנר
כפיר דולדנר
ליאוניד שייחט
לירן וקנין
פקה נוקד,
ליאוניד שייחט,
עיסאם חילוואני,
זוהר גלילי

₪ 1,000
₪ 1,000
₪ 1,500
₪ 3,000
₪ 1,000
₪ 2,000
₪ 1,500
₪ 4,000

ליאוניד שולמן ₪ 1,000

אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 2019
הקריטריונים המצ”ב מומלצים על ידי מנהלת הספורט ההישגי (המלצה מיום
 11.12.2018ועודכנה ב ,)12.03.2019-אשר דנה בהם על בסיס לקחי מחזור
“ריו  ,”2016ואושרו על ידי קרן ההקדש לעידוד ספורטאים ב.17.03.2019 -
השתייכות 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 .תוקפם של קריטריונים אלה החל מה.01.01.2019 -
 .1המלגות החודשיות מהקרן לעידוד ספורטאים מצטיינים יתנהלו על פי
הסגלים כדלקמן:
סגל זהב ₪ 8,500 -
סגל כסף ₪ 6,000 -
סגל ארד ₪ 4,500 -
סגל בכיר ₪ 3,000 -
 3סגלי נוער:
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 המקנה קריטריון לסגלי היחידה
לספורט הישגי ,ותועבר למשך שנה אחת בלבד ( 12חודשים) ,העברת מלגה
לספורטאי/ת תבוצע בכפוף לקבלת דיווח חודשי שיאושר ע”י היחידה
לספורט הישגי לאחר שהועבר דו”ח מקצועי שאושר ע”י המאמן והאיגוד/
התאחדות הרלוונטיים .במידה של הישג נוסף בתחרות מטרה במהלך אותה
השנה ,מועד הכניסה לסגלים יקבע לפי ההישג האחרון.
 .4בענפים בהם מצוין קריטריון המבוסס על דירוג עולמי אבסולוטי/אולימפי,
המלגה עבור סגל בכיר תועבר למשך  6 -חודשים בלבד.
 .5ספורטאי 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.
 .6ספורטאי השייך לסגל הכסף ,שלא עמד בקריטריונים הישגיים הנדרשים
מסגל זה ,כמפורט להלן ,במשך  12חודשים מהשגת הקריטריון ,יירד לדרגת
סגל ארד למשך  12חודשים נוספים.
 .7כל ספורטאי אשר השיג קריטריון בינ”ל וישראלי למשחקים האולימפיים,
קיץ או חורף ,שאינו חבר סגל הזהב ,ייכנס לסגל כסף מה 01.01.2020 -ועד
ה .31.12.2020 -לאחר מכן יחזור לסגל בו היה לפני קביעת הקריטריון ועד
לפרק הזמן שנותר לסיום המלגה לפי סעיפים  .3-5במידה והספורטאי לא
השתתף בסופו של דבר במשחקים אולימפיים ,יחזור לסגל המקורי שבו היה
טרם השגת הקריטריון האולימפי.
 .8בנוסף לעמידה בקריטריון לסגלים ,מיקום הספורטאי או הקבוצה בתחרות
המטרה חייב להיות בחצי העליון של המתחרים (אבסולוטי) .אך ורק בענפים
בהם צוין מיקום סופי  2/3עליון ,בתחרויות המטרה בלבד ,תוצאה המהווה
קריטריון לסגל ,תאפשר כניסה אך ורק לסגל בכיר.
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 .9במקצועות הקרב נדרשים לפחות  2ניצחונות בזירה או על המזרן .עם
זאת ,בתחרויות המטרה בלבד ,במקרה והספורטאי זכה בעלייה אוטומטית
לסיבוב הבא ,ניצח לאחר מכן קרב אחד בלבד בזירה או על המזרן וסיים
במקום המקנה לו כניסה לסגל ,ייכנס הספורטאי/ת לסגל בכיר .אין הדבר
חל בענף ספורט שנקבע על פי זמן ו/או מרחק.
 .10תנאי סף להכרה בהישג הוא חובת השתתפות של לפחות  7מדינות זרות
בתחרות ,ובמקצועות הקרב באותה קטגוריית המשקל .בתחרות קבוצתית
בענפים אישיים ,שאינן התחרות העיקרית והמרכזית של הספורטאים,
חובת השגת מיקום  1/3עליון.
 .11לוועדת 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  2020או .2024
 .12כל ספורטאי יהיה חייב בהשתתפות עד פעילויות בשנה קלנדרית למען
הקהילה ,כולל לפעילות במסגרת החוויה האולימפית ,לפי הנחיית הוועד
האולימפי על פי תיאום מראש עם האיגוד הרלוונטי ובהתחשב בתוכנית
המקצועית של הספורטאי .קבלת מלגת  3החודשים האחרונים מותנית
במילוי דרישה זו.
 .13ספורטאי אשר תמה זכאותו למלגה אך לא היה באפשרותו להתחרות
ולחדש זכאות בשל פציעה ממושכת ,תוארך זכאותו למלגה עד שישה
חודשים מיום סיום הזכאות למלגה.
 .14ספורטאית הנמצאת בסגלי היחידה לספורט הישגי ,אשר הציגה המלצת
רופא לפיה היא לא תוכל להמשיך להתאמן בשל היותה הרה ,תוארך
זכאותה למלגה עד סיום ההיריון .בתקופת חופשת הלידה (בת  15שבועות)
תממש הספורטאית זכאותה לתשלום מהביטוח הלאומי .בתום 15
השבועות ,תקבל מלגה למשך שלושה חודשים ,לפי הסגל בו הייתה לפני
הכניסה להיריון .במידה והספורטאית בוחרת להאריך את חופשת לידה
למשך תקופה של עד  9חודשים נוספים ,כפי שמאפשר החוק ,תוקפא
זכאותה למלגה למשך תקופה זו .עם חזרתה לאימונים ,תוחזר לה זכאותה
למלגה בה הייתה לפני הכניסה להיריון ,עד למשך של שלושה חודשים ,על
מנת להגיע לתוצאה המקנה כניסה לסגלים.
 .15בכל מקרה אחר ,ספורטאי אשר היחידה לספורט הישגי לא קיבלה כל דיווח
עבור פעילות מקצועית במשך שלושה חודשים ,ייצא מהסגלים.

מלגות לימוד

כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בריו  ,2016זכאים למלגת
לימודים אקדמית בגובה שכר הלימוד באוניברסיטה ציבורית ,למשך  3שנות
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).
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 .2כל מי שהיה בסגל בוגרים 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.

נאמני הקרן לעידוד ספורטאים:
פרופ' אורי גולדבורט – יו"ר
שמואל ללקין
צבי ורשביאק
חיים ארנון
יואב ברוק
אורה גלזר
ענת דיסקין
עודד הכט
יגאל כרמי
בני מרגלית
גילי לוסטיג
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חלוקת תמריצים
תמריצים לספורטאים על הישגים באליפויות עולם ואירופה
( 2019-2020בש”ח)

מיקום /אליפות עולם אליפות אירופה משחקי אירופה אליפות עולם אליפות אירופה
לנוער
לנוער
				
אירוע
₪ 5,000
₪ 10,000
₪ 30,000
₪ 50,000
₪ 150,000
1
₪ 4,000
₪ 7,500
₪ 21,000
₪ 35,000
₪ 100,000
2
₪ 2,500
₪ 5,000
₪ 15,000
₪ 25,000
₪ 75,000
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

תמריצים לספורטאים על הישגים בולטים באליפויות עולם
ואירופה בשנת :2019-2020

 .1במקצועות ובתנאים אולימפיים בלבד.
 .2עבור זכייה במדליות במקצועות ובתנאים שאינם אולימפיים יקבל הספורטאי
 30%מהסכום המופיע בטבלה.
 .3בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע
(בתנאים דומים לסעיף  7במלגות).
 .4במקצועות הקרב ,לפחות  2ניצחונות על המזרן ,או בזירה (בתנאים דומים
לסעיף  7במלגות).
 .5חישוב 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.
 .6כל זכייה באליפות עולם ואירופה (מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה)
תזכה את הספורטאי בתמריץ המלא המצוין בטבלה ,ללא התחשבות במספר
הזכיות במהלך השנה.
 .7עבור זכייה במדליות בתנאים שאינם אולימפיים ,יינתן תמריץ רק עבור הישג
אחד בשנה ,הגבוה מבניהם.
 .8זכייה שנייה באותו אירוע ,תזכה ב 50%-מהתמריץ המלא (עבור ההישג
השני באיכותו) וכך הלאה בסדר יורד .12.5% ,25%
 .9במידה ואחד ההישגים בתחרות המטרה התבצע בתנאים שאינם אולימפיים,
יקבל הספורטאי תמריץ בודד ,הגבוה מבניהם.
 .10טניס  -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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משחקי EYOF

₪ 4,000
₪ 3,000
₪ 2,000

תמריצים למאמנים על הישגים בולטים באליפויות עולם
ואירופה בשנת :2019

 .1עבור הישג במשחקים אולימפיים ,באליפויות עולם ,אירופה ומשחקי
אירופה לבוגרים ,יקבל המאמן תמריץ בגובה  50%מהסכום המופיע בטבלת
התמריצים לספורטאים.
 .2עבור הישג באליפות עולם לנוער ,אליפות אירופה לנוער ו ,EYOF -יקבל
המאמן  100%מהסכום המופיע בטבלת התמריצים לספורטאים.
 .3עבור הישג במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד.
 .4בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע
(בתנאים דומים לסעיף  7במלגות).
 .5במקצועות הקרב ,לפחות  2ניצחונות על המזרן ,או בזירה (בתנאים דומים
לסעיף  7במלגות).
 .6כל זכייה באליפות עולם ואירופה (מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה)
תזכה את המאמן בתמריץ המלא המצוין בטבלה ,ללא התחשבות במספר
הזכיות במהלך השנה.
 .7במידה 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%מסכום התמריץ על הספורטאי השני במיקומו בתחרות.
על הספורטאי השלישי והבאים אחריו יקבל המאמן  25%מסכום התמריץ.
 .8במידה ובקבוצות בספורט אישי (שני ספורטאים או יותר) ובמשחקי כדור
אימנו את הקבוצה שני מאמנים או יותר ,יקבלו כל המאמנים יחד תמריצים
בגובה  200%מסכום התמריץ למאמן ההישג ,שיחולקו ביניהם.
 .9טניס  -מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות (אליפות אוסטרליה הפתוחה,
רולאן גרוס בצרפת ,ווימבלדון באנגליה ואליפות ארה”ב הפתוחה) ,לפי 50%
מסכום התמריץ למאמן עבור אליפות עולם (למעט במקרים הנופלים תחת
סעיף  2לעיל).
 .10היחידה לספורט הישגי ממליצה לאיגודי הספורט לחלק את התמריץ
למאמנים בין המאמן הלאומי והמאמן האישי של הספורטאי.
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קרנות הישג לפי ענפים  -בוגרים :2019

* תחילת הדירוג האולימפי בכל ענף תיקבע על ידי ההתאחדות הבין לאומית
בענף הרלוונטי .עד מועד תחילת הדירוג האולימפי ,הכניסה לסגלים תהיה
על בסיס הדירוג העולמי האבסולוטי כפי שהוגדר בספר היחידה לשנת .2018

אגרוף
תחרויות בינ"ל*

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-3
1
זהב
5-8
2-3
כסף
 2מדליות
9-16
5-8
ארד
שני ניצחונות
שני ניצחונות
בכיר
* תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  -יפורסם על
ידי האיגוד עד ה 31-לינואר 2019

אופניים
דירוג אולימפי קבוצתי*

דירוג עולמי
סגל אליפות אירופה אליפות עולם דירוג עולמי
אבסולוטי גברים אבסולוטי נשים
			
		
1-4
זהב 1
1-30
1-30
5-8
כסף 2-4
1-10
31-50
31-50
9-16
ארד 5-10
11-21
51-75
51-75
17-24
בכיר 11-16
* לפי דירוג  .UCI Olympic Qualification rankingרק עבור שלושת הרוכבים
הבכירים בדירוג העולמי ,במידה ויש ספורטאי/ת שעומד בסף הישראלי
למשחקים האולימפיים.
** תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  -יפורסם על
ידי האיגוד עד ה 31-לינואר 2019

אתלטיקה
גברים-
מרתון*

סגל אליפות אליפות תוצאה
			
עולם
אירופה
1-4
		
1
זהב
2:14.00
			
5-8
		
כסף 2-4
תוצאת ( *Aעמוד 2:16.00 )68
9-16
		
ארד 5-8
2:17.00
			
17-20
בכיר 9-16
* תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי -
ידי האיגוד עד ה 31-לינואר 2019

נשים-
מרתון*
2:35:00
2:37:00
2:39:00
יפורסם על

בדמינטון
דירוג אולימפי
דירוג אולימפי
סגל
זוגות*
אישי*
זהב			
1-8
1-20
כסף
9-16
21-35
ארד
17-25
36-50
בכיר
* לפי BWF World Ranking list
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אליפות
אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות
עולם
1-4
5-8
9-16
17-32

תחרויות**

1-14
15-20

ג'ודו
תחרות

אליפות עולם
1-3
5-7
9

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

 1-3בגרנד סלאם/מסטרס,
זהב בגרנד פרי  7 +בגרנד
סלאם/מסטרס
 2-3בגרנד פרי  5 +בגרנד
סלאם/מסטרס
 1-3בגרנד פרי

גולף
דירוג אולימפי*

תחרויות מייג'ור
1-4
5-8
9-16
17-32

סגל
זהב		
1-25
כסף
26-50
ארד
51-70
בכיר
* לפי Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings

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
* תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  -יפורסם על
ידי האיגוד עד ה 31-לינואר 2019

הרמת משקולות
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

התעמלות אומנותית – אישי
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-14

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

גביע עולם
 /1-3פעמיים 1-8
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התעמלות אומנותית – קבוצתי
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-12

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-14

התעמלות מכשירים (אישי וקבוצתי) וטרמפולינה
גביע עולם

אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
/1-3פעמיים  1-8בקרב רב
9-12
5-8
ארד
פעמיים  1-6במכשיר בודד
			
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 מסך המתעמלים שביצעו  2קפיצות

חתירה
גביע עולם

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

טאקוונדו
תחרויות

אליפות אירופה* אליפות עולם
סגל
1-3
1
זהב
5-8
2-3
כסף
 1-3בתחרות גרנד סלאם/
9-16
5-8
ארד
גרנד פרי
			
 1-3ב 2-תחרויות **G1
שני ניצחונות
שני ניצחונות
בכיר
* כולל אליפות אירופה אולימפית
** ב 6 -תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי -
יפורסם על ידי האיגוד עד ה 31-לינואר 2019

טניס
דירוג עולמי
דירוג עולמי –
סגל
זוגות*
אישי*
זהב			
1-8
1-30
כסף
9-16
31-70
ארד
17-25
71-100
בכיר
* בגברים דירוג  ATPובנשים דירוג WTA
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תחרויות גראנד סלאם
1-4
5-8
9-16
17-32

טניס שולחן
אליפות
אירופה
1
2-4
5-8
9-16

דירוג עולמי
דירוג עולמי
סגל
זוגות*
אישי*
זהב			
1-8
1-20
כסף
9-16
21-35
ארד
17-25
36-50
בכיר
* לפי ITTF World Ranking

אליפות
עולם
1-4
5-8
9-16
17-32

טריאתלון
אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-16

דירוג אולימפי*

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-24

סגל
זהב
25 – 1
כסף
50 – 26
ארד
60 – 51
בכיר
* לפי ITU Individual Olympic Qualification Ranking

טריאתלון – MIXED
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-12

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

כדורעף חופים
סגל דירוג אולימפי אישי* אליפות אירופה אליפות עולם
1-4
1
זהב		
5-8
2-4
כסף 1-20
9-16
5-8
ארד 21-35
17-32
9-16
בכיר 36-50
* לפי FIVB Olympic Ranking

סיוף – אישי
תחרות

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

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
				
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
1-8
1-3
9-12
5-8
ארד*
5-8
13-16
9-12
בכיר*
* בחמש תחרויות גביע העולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית
** דירוג עולמי קבוצתי לפי FIE Official Team Ranking List

קשתות
תחרות

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
 1-3בגביע העולם
9-16
5-8
ארד
 1-3בגרנד פרי
17-32
בכיר* 9-16
* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה  2/3עליון מסך משתתפי התחרות

קייאקים
גביע עולם

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

רכיבה על סוסים – אישי
סגל דירוג אולימפי אישי* אליפות אירופה אליפות עולם
1-4
1
זהב		
5-8
2-4
כסף 1-20
9-16
5-8
ארד 21-35
17-32
9-16
בכיר 36-50
* לפי FEI Olympic Ranking

רכיבה על סוסים – קבוצתי
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר
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אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-12

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-14

דירוג
עולמי**

קליעה
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-24

גביע עולם
1-4
5-8

שחייה
תוצאה*

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
9-16
5-8
ארד
תוצאת ( Aעמוד )68
17-24
9-14
בכיר
* בתחרויות מוסכמות בין איגוד השחייה והיחידה לספורט הישגי
** הכרה בקריטריון למשחה שליחים  -לפחות  2ספורטאים חייבים בקריטריון
במשחה אישי

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

סבב עולמי /אירופאי

( 1-4סבב אירופאי)
( 1-6סבב עולמי)

שייט
גביע העולם*

אליפות עולם
אליפות אירופה
סגל
1-4
1
זהב
5-8
2-4
כסף
1-4
9-12
5-8
ארד
5-8
13-16
9-12
בכיר
* הישג בחמש תחרויות מוסכמות :מדמבליק ,פלמה ,הייר/גנואה ,אנושימה,
מיאמי
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מקצועות חדשים:
גלישת גלים
אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-12

דירוג עולמי*

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

סגל
זהב
כסף
1-25
ארד
26-50
בכיר
* לפי World Surf League (WSL) Championship Tour

טיפוס ספורטיבי
אליפות אירופה
1
2-4
5-8
9-16

אליפות עולם
1-4
5-8
9-16
17-32

סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר
* לפי Overall World Cup Ranking

דירוג עולמי*
1-25
26-50

סקייטבורד
אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-14

אליפות עולם
1-4
5-8
9-12
13-16

דירוג אולימפי*

סגל
זהב
כסף
1-25
ארד
26-50
בכיר
* לפי Olympic World Skateboarding Rankings

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

קרנות הישג – משחקי אירופה  -מינסק :2019
סגל
זהב
כסף
ארד
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מיקום
1
2-4
5-8

מקצועות החורף
החלקה על הקרח
סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר

אליפות אירופה
1
2-4
5-10
11-14

אליפות עולם
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
1-4
5-8
9-12
13-16

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

דרוג עולמי
1-15
16-30
31-50
51-75

סגל
זהב
כסף
ארד
בכיר
הערות:
במזחלות ,במידה ויהיה רלוונטי יועלה לדיון בישיבת
המנהלת.
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טבלת קריטריון סגלים  -אתלטיקה
גברים
10.10
20.40
45.30
1.45.80
3.36.00
13.22.50
27.40.00
8.29.00
13.46
49.30
2.30
5.71
8.15
16.95
20.70
65.00
76.00
83.00
8200
1.22.30
3.59.00

נשים
11.24
23.02
51.80
2.00.60
4.06.50
15.22.00
31.50.00
9.40.00
12.98
56.00
1.94
4.56
6.75
14.20
18.00
61.20
71.00
61.50
6300
1.33.30
4.30.00

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
מקצה

גברים
		
קריטריון B
קריטריון A
 50חופשי
22.67
22.01
 100חופשי
50.03
48.57
 200חופשי
1:50.23
1:47.02
 400חופשי
3:53.58
3:46.78
 800חופשי
8:08.54
7:54.31
 1500חופשי
15:28.02
15:00.99
 100גב
55.47
53.85
 200גב
2:01.03
1:57.50
 100חזה
1:01.73
59.93
 200חזה
2:14.26
2:10.35
 100פרפר
53.52
51.96
 200פרפר
1:59.97
1:56.48
 200מעורב אישי
2:03.26
1:59.67
 400מעורב אישי
4:21.46
4:15.84
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נשים

קריטריון A

24.77
54.38
1:57.28
4:07.90
8:33.36
16:32.04
1:00.25
2:10.39
1:07.07
2:25.52
57.92
2:08.43
2:12.56
4:38.53

קריטריון B

25.51
56.01
2:00.80
4:15.34
8:48.76
17:01.80
1:02.06
2:14.30
1:09.08
2:29.89
59.66
2:12.28
2:16.54
4:46.89

קרנות הישג לפי ענפים – ספורטאים צעירים 2019
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
1-12
1-8
עתודה
אליפות אירופה בוגרים:
הישגית 				 מקומות 17-25
אליפות עולם בוגרים:
(עד גיל 			)23
				 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
אליפות עולם בוגרים:
(עד גיל 			)23
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
אליפות עולם

אליפות אירופה
סגל
עתודה 			
הישגית
(עד גיל )23
1-16
1-8
נוער
1-16
1-8
קדטים

דרוג עולמי
מקומות 76-100
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ג'ודו (עד גיל )23
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
		
1-5
עתודה
הישגית 				  2ניצחונות
 2מדליות בתחרויות
(עד גיל 			)23
				 גביעים יבשתיים
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:
1-8
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 על פי 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

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 :16
		
חצי גמר ומעלה
קדטים
				 רבע 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
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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

קייאקים
תחרות
אליפות אירופה אליפות עולם
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
1-9
1-9
עתודה
הישגית 				 מקומות *13 -16
			
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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תמריצים ,מלגות ונהלים

קליעה
אליפות אירופה אליפות עולם תחרות
סגל
אליפות אירופה בוגרים:
עתודה			
הישגית 				 מקומות 17-20
פעמיים מקומות 9-16
(עד גיל 			)23
				 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 17-32
			
פעם אחת מקומות 5-8
(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.
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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
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 *5-8
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
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תמריצים ,מלגות ונהלים

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
1-6
נוער
 2מדליות בתחרויות
				 גראנד פרי
קדטים
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תחרויות מטרה בוגרים 2019

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
22-29.9.19
TBD
7-11.8.19
כביש
אופניים
28.8-2.9.19
ברנו ,צ'כיה
25-28.7.19
הרים
		
מינסק ,בלארוס 07-21.9.19
21-30.6.19
איגרוף		
21-30.6.19
שדה			
אתלטיקה
גלזגו ,סקוטלנד		
1-3.3.19
אולם
		
מינסק ,בלארוס 19-25.8.19
21-30.6.19
בדמינטון		
מינסק ,בלארוס 25.8-1.9.19
22-25.6.19
ג'ודו		
TBD
TBD
TBD
גלישת גלים		
מינסק ,בלארוס 18-24.3.19
21-27.1.19
החלקה על הקרח אומנותית
דורדרכט ,הולנד 8-10.3.19
11-13.1.19
שורק טרק
		
בוקרשט ,רומניה 14-22.9.19
כל המקצועות 8-14.4.19
היאבקות
באטומי ,גיאורגיה 16-25.9.19
נשים וגברים 1-15.4.19
הרמת משקולות
שצ'צ'ין ,פולין 4-13.10.19
10-14.4.19
התעמלות מכשירים		
באקו ,אזרבייג'אן 16-22.9.19
16-19.5.19
התעמלות אומנותית		
25.8-1.9.19
לוצרן ,שוויץ
31.5-2.6.19
חתירה		
15-19.5.19
טאקוונדו				
11-22.8.19
			
Combained
טיפוס ספורטיבי
אדינבורו ,בריטניה
ספיד והובלה 4-6.10.19
		
		
TBD
TBD
בולדרינג
		
14-21.1.19
גראנד סלאם			
טניס
27.5-10.6
					
2-15.7
					
27.8-9.9.19
					
21-28.4.2019
טניס שולחן				
29.8-1.9.2019
ווירט ,הולנד
31.5-2.6.2019
אולימפי
טריאתלון
דיסלדורף ,גרמניה 15-23.6.19
16-22.6.2019
כל הדגמים
סיוף
18-22.9.10
סקייטבורד				
		
 28-31.03.2019גוודלחארה ,ספרד
Kumite
קראטה
מינסק ,בלארוס 21-25.8.2019
26-27.6.2019
ספרינט
קייאקים
אוסייק ,קרואטיה		
16-25.3.19
נשק אוויר
קליעה למטרה
בולוניה ,איטליה		
כל המקצועות 12-23.9.19
		
 30.9-5.10.2019סלובניה		
קשתות		
נוטרדם ,הולנד		
19-25.8.19
קפיצות
רכיבה
21-28.7.19
שחייה			
שחייה
13-20.7.19
			
שחיה אומנותית
		
13-19.7.19
מים פתוחים			
		
22-28.9.19
פלמה ,ספרד
07-13.04.19
RSX
שייט
פורטו ,פורטוגל 2-9.7.2019
ליייזר סטנדרט20-26.5.2019 /
		
רדיאל
		
סאן רמו ,איטליה 2-9.9.2019
5-10.5.2019
470
		

עיר ,מדינה
יורקשייר ,אנגליה

 ,Mont Saint Anneקנדה
יקטרינבורג ,רוסיה
דוחא ,קטאר
באזל ,שוויץ
טוקיו ,יפן
TBD

סאטימה ,יפן
סופיה ,בולגריה
אסטנה ,קזחסטן
פאטיה ,תאילנד
שטוטגרט ,גרמניה
באקו ,אזרבייג'אן
לינז ,אוסטריה
מנצ'סטר ,אנגליה
טוקיו ,יפן
מלבורן ,אוסטרליה
פאריז ,צרפת
לונדון ,אנגליה
ניו יורק ,ארה"ב
בודפשט ,הונגריה
לוזאן ,שוויץ
בודפשט ,הונגריה
מקסיקו סיטי ,מקסיקו
סגד ,הונגריה

גוואנגו ,דרום קוריאה
גוואנגו ,דרום קוריאה
גוואנגו ,דרום קוריאה
טורבולה ,איטליה
סאקאימינאטו ,יפן
אנושימה ,יפן

79

תחרויות מטרה 2019

תחרויות מטרה עתודה 2019

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
22-29.9.2019
TBD
7-11.8.2019
כביש
אופניים
28.8-1.9.2019
צ'כיה
25-28.7.2019
הרים
		
		
ולאדיקווקז ,רוסיה
7-18.3.2019
איגרוף		
גאבלה ,שבדיה		
11-14.7.2019
אתלטיקה		
איז'בסק ,רוסיה		
1-3.11.2019
ג'ודו		
נובי סאד ,סרביה 28.10-3.11.2019
כל המקצועות 4-10.3.2019
היאבקות
צ'יסינאו ,מולדובה		
7-15.7.2019
הרמת משקולות		
24-28.7.2019
איאונינה ,יוון
7-8.9.2019
חתירה		
פורטוגל		
7-10.3.2019
טניס שולחן		
29.8-1.9.2019
ולנסיה ,ספרד
14.9.2019
טריאתלון		
אנטליה ,טורקיה 19-23.6.2019
11-14.7.2019
כדורעף חופים		
פלובדיב ,בולגריה		
דקר/רומח/חרב 29.5-2.6.2019
סיוף
1-4.8.2019
רציצ'ה ,צ'כיה
11-14.7.2019
קיאקים		
RSX
שייט
פלמה ,ספרד		
7-13.4.2019
28.10-3.11.2019
ז'יוונו ,פולין
ליייזר סטנדרט22-27.8.2019 /
		
רדיאל
		
30.6-7.7.2019
גליסיה ,ספרד
25-30.7.2019
)U23( 470
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עיר ,מדינה
יורקשייר ,בריטניה
מאונט סנט.אן ,קנדה

בודפשט ,הונגריה
סרסוטה ,ארה"ב
לוזאן ,שוויץ
סונגקלה ,תאילנד
פיטסטי ,רומניה
ספליט ,קרואטיה
רומא ,איטליה

תחרויות מטרה נוער 2019

		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
			
TBD
7-11.8.2019
כביש
אופניים
צ'כיה
25-28.7.2019
הרים
		
בוראס ,שבדיה		
18-21.7.2019
אתלטיקה		
ואנטה ,פינלנד 16-20.10.2019
12-15.9.2019
ג'ודו		
4-10.3.2019
			
החלקה על הקרח אומנותית
פונטוורדה ,ספרד 12-18.8.2019
כל המקצועות 3-9.6.2019
היאבקות
צ'יסינאו ,מולדובה 1-8.6.2019
7-15.7.2019
הרמת משקולות		
7-11.8.2019
אסן ,גרמניה
18-19.5.2019
חתירה		
19-26.1.2019
שוויץ
גראנד סלאם 22-28.7.2019
טניס
2-8.6.2019
					
6-14.7.2019
					
26.8-8.9.2019
					
אוסטרבה ,צ'כיה 24.11-1.12.2019
7-16.7.2019
טניס שולחן		
29.8-1.9.2019
וירט ,הולנד
31.5-2.6.2019
נוער
טריאתלון
גטבורג ,שבדיה		
27-30.6.2019
כדורעף חופים		
פוג'יה ,איטליה 6-14.4.2019
דקר/רומח/חרב 27.2-3.3.2019
סיוף
רציצ'ה ,צ'כיה 1-4.8.2019
11-14.7.2019
קיאקים		
אוסייק ,קרואטיה		
16-25.3.19
נשק אוויר
קליעה למטרה
בולוניה ,איטליה		
כל המקצועות 12-23.9.19
		
19-25.8.2019
		
8-13.7.2019
קשתות		
קאזאן ,רוסיה 20-25.8.2019
3-7.7.2019
שחייה
שחייה
		
פראג ,צ'כיה		
שחיה אומנותית 19-23.6.2019
רציצ'ה ,צ'כיה		
מים פתוחים 1-4.8.2019
		
6-10.8.2019
פלמה ,ספרד
7-13.4.2019
RSX
שייט
24-31.7.2019
קלמאקי ,יוון
ליייזר רדיאל 1-6.7.2019
		
גליסיה ,ספרד 3-11.7.2019
25-30.7.2019
)U19( 420
		
עיר ,מדינה

אליפות עולם
תאריך
22-29.9.2019
28.8-1.9.2019

עיר ,מדינה
יורקשייר ,בריטניה
מאונט סנט.אן ,קנדה
מרוקו
זאגרב ,קרואטיה
טאלין ,אסטוניה
סובה ,פיג'י
טוקיו ,יפן
מלבורן ,אוסטרליה
פריז ,צרפת
ווימבלדון ,אנגליה
ניו יורק ,ארה"ב
בנגקוק ,תאילנד
לוזאן ,שוויץ
טורון ,פולין
פיטסטי ,רומניה
מדריד ,ספרד
בודפשט ,הונגריה
סנט .פטרסבורג ,רוסיה
קינגסטון ,קנדה
וילאמורה ,פורטוגל
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תחרויות מטרה קדטים 2019

אליפות עולם
		
אליפות אירופה
מקצוע
ענף
תאריך
עיר ,מדינה
תאריך
			
כביש				
אופניים
TBC
הרים
		
פילה ואלה
		
ד'אאוסטה ,איטליה
				
25-29.9.2019
ורשה ,פולין
27-30.6.2019
ג'ודו		
פא'אנזה ,איטליה 29.7-4.8.2019
כל המקצועות 17-23.6.2019
היאבקות
קונסטנצה ,רומניה 8-15.3.2019
5-14.9.2019
הרמת משקולות		
		
TBC
22-28.7.2019
טניס		
אוסטרבה ,צ'כיה		
7-16.7.2019
טניס שולחן		
		
קיצבהיל ,אוסטריה
20-23.6.2019
טריאתלון		
באדן ,אוסטריה		
13-16.6.2019
כדורעף חופים		
פוג'יה ,איטליה 6-14.4.2019
דקר/רומח/חרב 22-26.2.2019
סיוף
TBD
TBD
TBD
ביק 7.8
שייט
18-23.8.2019
הייר ,צרפת
20-25.5.2019
ליייזר 4.7
		
גליסיה ,ספרד 3-11.7.2019
25-30.7.2019
420
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עיר ,מדינה

אלמטי ,קזחסטן
סופיה ,בולגריה
לאס וגאס ,ארה"ב

טורון ,פולין
TBD

קינגסטון ,קנדה
וילאמורה ,פורטוגל

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

THANKS!
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