
 

 2020אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 

 *אמות המידה שלהלן מנוסחות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים

ואושרו על ידי קרן (, 03.12.2019 הקריטריונים המצ"ב מומלצים על ידי מנהלת הספורט ההישגי )המלצה מיום

)בין אם חד פעמית ובין אם לתקופה( . השתייכות לסגלים וקבלת מלגה 05.01.2020 -ההקדש לעידוד ספורטאים ב

כפי שיפורטו במסמך זה, מותנים בעמידה בכל הדרישות המקצועיות, הארגוניות, הייצוגיות, המשמעתיות, האתיות 

היחידה לספורט  -והמנהליות שיידרשו מהספורטאים על ידי האיגודים הרלבנטיים, הוועד האולימפי וזרועו המקצועית 

 01.01.2020 -יונים אלה החל מהתוקפם של קריטר הישגי.

 המלגות החודשיות מהקרן לעידוד ספורטאים מצטיינים יתנהלו עפ"י הסגלים כדלקמן: .1

  ₪  8,500 -סגל זהב 

  ₪                       6,000 -סגל כסף 

 ₪  4,500 -סגל ארד 

 ₪  3,000 -סגל בכיר 

 סגלי נוער  3

 ₪ 2,000 - עתודה הישגית

 ₪ 1,500 -נוער 

 ₪  750 -קדטים 

 במנהלת לדיון כפוףבאושר תו, הישגי לספורט היחידה ידי על בחןת הישג, על פי קריטריון ,זכאות למלגהכל  .2

 .ההישגי הספורט

אך ורק במקצועות ותנאי תחרות אולימפיים ולפי תוצאות מפרוטוקולים  יתאפשרוסגלים שינוי בכניסה לסגלים ו .3

                                                             .רשמיים

למשך שנה אחת בלבד  ותשולם, המקנה קריטריון לסגלי היחידה לספורט הישגי המלגה תאושר חודש לאחר ההישג .4

אחר בוצע בכפוף לקבלת דיווח חודשי שיאושר ע"י היחידה לספורט הישגי ללספורטאי/ת תמלגה  תשלום .חודשים( 12)

. במידה של הישג נוסף בתחרות מטרה יםהרלוונטי התאחדות/שאושר ע"י המאמן והאיגודשהועבר דו"ח מקצועי 

 במהלך אותה השנה, מועד הכניסה לסגלים יקבע לפי ההישג האחרון.

 

 6 - תועבר למשך בכירעבור סגל  המלגה ,אולימפי/ אבסולוטי מבוסס על דירוג עולמיהקריטריון ין מצו בענפים בהם .5

 . בלבד חודשים



חודשים מהשגת  24. במידה ובמשך חודשים 24למשך  בטיח את מקומו בסגל זהמלסגל זהב ספורטאי השייך  .6

 ,לסגל כסף חודשים 24בתום  ירד ,להלן כמפורט, זה מסגל הנדרשים הישגיים בקריטריונים עמדלא הקריטריון 

 השיג תוצאה המקנה כניסה לסגל, ייצא מסגל המלגות.חודשים לא  36. במידה ולאחר נוספים חודשים 12למשך 

חודשים לא השיג תוצאה  36ולאחר מדליה במשחקים האולימפיים, ב ספורטאי אשר זכהעל אף האמור לעיל, 

 , ירד לסגל ארד.המקנה כניסה לסגל

חודשים  12משך בהישגיים הנדרשים מסגל זה, כמפורט להלן, ספורטאי השייך לסגל הכסף, שלא עמד בקריטריונים  .7

 . נוספים חודשים 12רד לדרגת סגל ארד למשך ימהשגת הקריטריון, 

יובהר כי עבור הישג במשחקים האולימפיים, תשולם המלגה רק לספורטאים בענפי הספורט אשר יוכרו כענפים  .8

 .2024פריז  משחקים האולימפייםגם ב אולימפיים

 -המייכנס לסגל כסף שאינו חבר סגל הזהב, כל ספורטאי אשר השיג קריטריון בינ"ל וישראלי למשחקים האולימפיים,  .9

לאחר מכן יחזור לסגל בו היה לפני קביעת הקריטריון ועד לפרק הזמן שנותר לסיום  .31.12.2020 -ה ועד 01.01.2020

, , יקבל את מלגת סגל כסף רטרואקטיבית01.01.2020 -. במידה והספורטאי/ת השיג את הקריטריון לאחר ההמלגה

במידה והספורטאי לא השתתף בסופו של דבר במשחקים אולימפיים, יחזור  . 31.12.2020 -ובכל מקרה לא מעבר ל

 . , עד שתמה זכאותו על פי ההישג שקבעשבו היה טרם השגת הקריטריון האולימפי לסגל המקורי

, מיקום הספורטאי או הקבוצה בתחרות המטרה חייב להיות בחצי העליון של בנוסף לעמידה בקריטריון לסגלים .10

המהווה תוצאה מטרה בלבד, ה, בתחרויות עליון 2/3 מיקום סופי צויןבהם בענפים רק אך ו .המתחרים )אבסולוטי(

  .בכירקריטריון לסגל, תאפשר כניסה אך ורק לסגל 

מקרה , בבלבד המטרהבתחרויות  עם זאת, .ניצחונות בזירה או על המזרן 2לפחות  יםנדרשבמקצועות הקרב  .11

במקום ן וסיים קרב אחד בלבד בזירה או על המזרלאחר מכן זכה בעלייה אוטומטית לסיבוב הבא, ניצח  הספורטאיו

 . ו/או מרחק זמןאין הדבר חל בענף ספורט שנקבע עפ"י  לו כניסה לסגל, ייכנס הספורטאי/ת לסגל בכיר. המקנה

מדינות זרות בתחרות, ובמקצועות הקרב באותה קטגוריית  7חובת השתתפות של לפחות הוא  תנאי סף להכרה בהישג .12

 השגת מיקום חובת ,המשקל. בתחרות קבוצתית בענפים אישיים, שאינן התחרות העיקרית והמרכזית של הספורטאים

 עליון. 1/3

נציג מנהל הספורט, נציג הוועד האולימפי ומנהל היחידה לספורט הישגי, תהיה לוועדת ההיגוי בהרכב: יו"ר המנהלת,  .13

ספורטאים בוגרים, על פי שיקול דעת מקצועי ולפי מדיניות  3עד  תייחודיואפשרות להמליץ למנהלת לשדרוג מלגות 

 .2024או  2020ספורטאי נוער מוכשרים לקראת  3, בנוסף לכך 2020הוועד האולימפי למחזור טוקיו 

כולל במסגרת החוויה האולימפית,  היה חייב בפעילויות למען הקהילה,כל ספורטאי בסגלי הזהב, כסף וארד, י .14

ע"פ תיאום מראש עם האיגוד הרלוונטי ובהתחשב בתוכנית המקצועית של  ,בהתאם לצרכיי הוועד האולימפי

 . הספורטאי

בשל פציעה ממושכת, תוארך  ולחדש זכאותפשרותו להתחרות ספורטאי אשר תמה זכאותו למלגה אך לא היה בא .15

 .זכאותו למלגה עד שישה חודשים מיום סיום הזכאות למלגה



ספורטאית הנמצאת בסגלי היחידה לספורט הישגי, אשר הציגה המלצת רופא לפיה היא לא תוכל להמשיך להתאמן  .16

שבועות( תממש  15 בשל היותה הרה, תוארך זכאותה למלגה עד סיום ההיריון. בתקופת חופשת הלידה )בת

, לפי תקבל מלגה למשך שלושה חודשים השבועות, 15הספורטאית זכאותה לתשלום מהביטוח הלאומי.  בתום 

 9במידה והספורטאית בוחרת להאריך חופשת לידה למשך תקופה של עד  .הסגל בו הייתה לפני הכניסה להיריון

חודשים נוספים, כפי שמאפשר החוק, תוקפא זכאותה למלגה למשך תקופה זו. עם חזרתה לאימונים, תוחזר לה 

, על מנת להגיע לתוצאה המקנה שלושה חודשיםעד למשך של  בה הייתה לפני הכניסה להיריון, זכאותה למלגה

  סגלים.כניסה ל

שלושה פעילות מקצועית במשך  דיווח עבור כל היחידה לספורט הישגי לא קיבלהספורטאי אשר בכל מקרה אחר,  .17

 ., ייצא  מהסגליםחודשים

 מלגות לימוד

, זכאים למלגת לימודים אקדמית בגובה שכר הלימוד 2016כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בריו 

 . 2024שנות לימוד. מימוש הזכות לתחילת מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר משנת  3למשך  באוניברסיטה ציבורית,

, זכאים למלגת לימודים אקדמית בגובה שכר הלימוד 2014כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בסוצ'י 

 .2022להתבצע לא יאוחר משנת שנות לימוד. מימוש הזכות לתחילת מלגה זו יוכל  3באוניברסיטה ציבורית, למשך 

 סגל עתודה

 (.לא כולל תוספים תזונתייםרפואית בלבד )-מדעית-סגל העתודה יהיה זכאי לקבלת המעטפת המקצועית .1

 כל מי שהיה בסגל מסוים יישאר עוד שנה בעתודה. .2

 ספורטאים נוספים בעלי פוטנציאל, לפי חוות דעת מקצועית, לא יותר 5היחידה תוכל להמליץ על עד  .3

 לענף. ת אחד/אחת/מספורטאי

 :נאמני הקרן לעידוד ספורטאים

 יו"ר –פרופ' אורי גולדבורט 

 שמואל ללקין 

 צבי ורשביאק
 חיים ארנון
 יואב ברוק
 אורה גלזר
 ענת דיסקין
 עודד הכט
 יגאל כרמי

 בני מרגלית
 גילי לוסטיג

 

 



 חלוקת תמריצים

 )בש"ח( 2020תמריצים לספורטאים על הישגים באליפויות עולם ואירופה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *יפורסם בנפרד על ידי הוועד האולימפי

 :2020תמריצים לספורטאים על הישגים בולטים באליפויות עולם ואירופה בשנת 

  תנאים אולימפיים בלבד.בובמקצועות  .1

באמות  9-11 לסעיפים)בתנאים דומים בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע  .2

 (.המידה

 (.באמות המידה 9-11 לסעיפיםבתנאים דומים )ניצחונות על המזרן, או בזירה  2במקצועות הקרב, לפחות  .3

 חישוב התמריצים כדלקמן: .4

  תמריץ מהרשום בטבלה מעלה 100% -      ספורטאי בודד

 תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה 75% -      זוג ספורטאים

משחקים  מיקום/אירוע

אולימפיים

* 

אליפות 

 עולם

אליפות 

  אירופה

אליפות 

עולם 

 לנוער

אליפות 

אירופה 

 לנוער

משחקי 

YOG חורף 

1  150,000 

 ₪ 

50,000  ₪ 10,000 

 ₪ 

5,000  ₪ 9,000  ₪ 

2  100,000 

 ₪ 

35,000  ₪ 7,500 

 ₪ 

4,000  ₪ 7,000  ₪ 

3  75,000 

 ₪ 

25,000  ₪ 5,000 

 ₪ 

2,500  ₪ 5,000  ₪ 

4  30,000 

 ₪ 

10,000  ₪    

5  24,000 

 ₪ 

8,000  ₪    

6  18,000 

 ₪ 

6,000  ₪    

7  12,000 

 ₪ 

4,000  ₪    

8  9,000  ₪ 3,000  ₪    



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

 תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה 40% -  ספורטאים ומעלה 5בנות  קבוצות בספורט אישי

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

כל זכייה באליפות עולם ואירופה )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה( תזכה את הספורטאי בתמריץ המלא  .5

 במהלך השנה.המצוין בטבלה, ללא התחשבות במספר הזכיות 

יינתן תמריץ רק עבור הישג אחד תחרות מטרה בתנאים אולימפיים, בענפים בהם לא מתקיימת במהלך השנה  .6

 , הגבוה מבניהם.עבור זכייה במדליות בתנאים שאינם אולימפיים ,בשנה

יורד  וכך הלאה בסדר )עבור ההישג השני באיכותו( מהתמריץ המלא 50% -זכייה שנייה באותו אירוע, תזכה ב  .7

25% ,12.5%. 

 ווימבלדוןן גרוס בצרפת, אמתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות )אליפות אוסטרליה הפתוחה, רול -טניס  .8

 מהמצוין בטבלה לאליפות עולם. 50%באנגליה ואליפות ארה"ב הפתוחה(, לפי 

 

 :2020תמריצים למאמנים על הישגים בולטים באליפויות עולם ואירופה בשנת 

במשחקים אולימפיים, באליפויות עולם, אירופה ומשחקי אירופה לבוגרים, יקבל המאמן תמריץ בגובה עבור הישג  .1

 מהסכום המופיע בטבלת התמריצים לספורטאים. 50%

 מהסכום המופיע 100%, יקבל המאמן חורף YOG -עבור הישג באליפות עולם לנוער, אליפות אירופה לנוער ו .2

 .בטבלת התמריצים לספורטאים

 במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד.הישג עבור  .3

באמות  9-11פים )בתנאים דומים לסעיבכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע  .4

 .המידה(

 .באמות המידה( 9-11פים )בתנאים דומים לסעיניצחונות על המזרן, או בזירה  2במקצועות הקרב, לפחות  .5

ואירופה )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה( תזכה את המאמן בתמריץ המלא המצוין כל זכייה באליפות עולם  .6

 בטבלה, ללא התחשבות במספר הזכיות במהלך השנה.

במידה ויש למאמן מספר ספורטאים באותה התחרות ו/או ספורטאי אחד שקובע יותר מהישג אחד באותה  .7

על הספורטאי השני במיקומו  מסכום התמריץ 50%(, יקבל המאמן 4התחרות )כולל תחרות מטרה, ראה סעיף 

 .מסכום התמריץ 25%בתחרות. על הספורטאי השלישי והבאים אחריו יקבל המאמן 

אימנו את הקבוצה שני מאמנים או  ( ובמשחקי כדורספורטאים או יותר שלושהבקבוצות בספורט אישי )במידה ו .8

 , שיחולקו ביניהם.תמריץ למאמן על ההישגמסכום ה 200%יקבלו כל המאמנים יחד תמריצים בגובה  יותר,



 ווימבלדוןן גרוס בצרפת, אמתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות )אליפות אוסטרליה הפתוחה, רול -טניס  .9

)למעט במקרים למאמן עבור אליפות עולם מסכום התמריץ  50%באנגליה ואליפות ארה"ב הפתוחה(, לפי 

 .לעיל( 2הנופלים תחת סעיף 

היחידה לספורט הישגי, לאחר דיון עם איגודי הספורט. המלצת  על פי המלצתה שלמנים יהיה התמריץ למא  .10

 .ין זהיהקובע לענשהיא הגוף מינהלת הספורט ההישגי  תועבר להחלטתהיחידה 

  



 :2020בוגרים  -קרנות הישג לפי ענפים 

לקריטריון באליפות העולם,  לצורך קביעת הקריטריון לסגל ההישג, תוצאה במשחקים האולימפיים תהיה בהתאם

 בכל ענף

 אגרוף סגל/ענף

 משחקים אולימפיים אליפות אירופה

  אליפות עולם/

 תחרויות בינ"ל*

  1-3 1 זהב

  5-8 2-3 כסף

 מדליות 2 9-16 5-8 ארד

  שני ניצחונות שני ניצחונות בכיר

 תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  *

 

 כביש אופני סגל/ענף

אליפות 

 אירופה

משחקים 

אולימפיים/ 

אליפות 

 עולם

דירוג עולמי 

 אבסולוטי 

דירוג 

אולימפי 

 קבוצתי*

 תחרויות**

    1-4 1 זהב

   1-30 5-8 2-4 כסף

 1-14 1-10 31-50 9-16 5-10 ארד

 15-20 11-21 51-75 17-24 11-16 בכיר

, במידה ויש הבכירים בדירוג העולמי ות/. רק עבור שלושת הרוכביםUCI Olympic Qualification ranking*לפי דירוג 

 .ספורטאי/ת שעומד בסף הישראלי למשחקים האולימפיים

 תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי 4**

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הרים אופני סגל/ענף

אליפות 

 אירופה

משחקים 

אליפות אולימפיים/

 עולם

דירוג עולמי 

 אבסולוטי 

דירוג 

אולימפי 

 קבוצתי*

   1-4 1 זהב

  1-30 5-8 2-4 כסף

 1-10 31-50 9-16 5-10 ארד

 11-21 51-75 17-24 11-16 בכיר

 

הבכירים בדירוג העולמי, במידה ויש  ות/. רק עבור שלושת הרוכביםUCI Olympic Qualification ranking*לפי דירוג 

 ספורטאי/ת שעומד בסף הישראלי למשחקים האולימפיים.

 אתלטיקה סגל/ענף

משחקים  אליפות אירופה

אליפות אולימפיים/ 

 עולם

 *מרתון-נשים *מרתון-גברים תוצאה

    1-4 1 זהב

    5-8 2-4 כסף

-* )עמודAתוצאת  9-16 5-8 ארד

--) 

2:14:00 2:35:00 

 2:37:00 2:16:00  17-20 9-16 בכיר

 תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  *

 

 בדמינטון סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה *זוגות אולימפידירוג  אולימפי אישי*דירוג 

 אליפות עולם

 1-4 1   זהב

 5-8 2-4 1-8 1-20 כסף

 9-16 5-8 9-16 21-35 ארד

 17-32 9-16 17-25 36-50 בכיר

 BWF World Ranking list* לפי 

 

 

 

 



 ג'ודו סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 תחרות

  1-3 1 זהב

  5-7 2-3 כסף

 , בגרנד סלאם/מסטרס 1-3 9 5-7 ארד

בגרנד   7+ זהב בגרנד פרי 

 סלאם/מסטרס

בגרנד  5בגרנד פרי +  2-3

 סלאם/מסטרס

 

 בגרנד פרי  1-3 שני ניצחונות 9 בכיר

 

 גולף סגל/ענף

תחרויות משחקים אולימפיים/  *אולימפידירוג 

 מייג'ור

 1-4  זהב

 5-8 1-25 כסף

 9-16 26-50 ארד

 17-32 51-70 בכיר

 Tokyo 2020 Olympic Golf Rankings* לפי 

 

 תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי  *

  

 

 

 

 היאבקות סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 בינלאומיות* תחרויות

  1-3 1 זהב

  5-8 2-3 כסף

 מדליות 2 9-12 5-8 ארד

  שני ניצחונות 9-12 בכיר



 הרמת משקולות סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-8 ארד

 13-16 9-12 *בכיר

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 

 

 אישי – התעמלות אומנותית סגל/ענף

אליפות משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 עולם

 גביע העולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-8פעמיים  /1-3 9-12 5-10 ארד

  13-16 11-14 בכיר

 

 קבוצתי – התעמלות אומנותית סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-8 ארד

 13-14 9-12 בכיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  וטרמפולינה )אישי וקבוצתי( התעמלות מכשירים סגל/ענף

אליפות משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 עולם

 *גביע העולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 בקרב רב 1-8פעמיים  /1-3 9-12 5-8 ארד

 במכשיר בודד 1-6פעמיים 

  13-16 9-12 בכיר*/**

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

 סגל בכיר -למדינה(  2)לפי  32אליפות עולם עד מקום 

 בלבד.  World Cupתחרויות *

 קפיצות 2מסך המתעמלים שביצעו  עליון 2/3 -**בקפיצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחרות משתתפי מסך עליון 2/3 מהווה הסופי שהמיקום בתנאי*

 

 טאקוונדו סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

  תחרויות

  1-3 1 זהב

  5-8 2-3 כסף

 /בתחרות גרנד סלאם 1-3 9-16 5-8 ארד

 גרנד פרי

 *G1תחרויות  2-ב 1-3  שני ניצחונות שני ניצחונות בכיר

 2019לינואר  31-יפורסם על ידי האיגוד עד ה  -בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי תחרויות  6 -ב *

 

 חתירה סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 גביע עולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-3 9-12 5-8 ארד

 4-8 13-18 9-12 בכיר*



 

 טניס סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  *זוגותדירוג עולמי  *אישי –עולמי דירוג 

 תחרויות גראנד סלאם

 1-4   זהב

 5-8 1-8 1-30 כסף

 9-16 9-16 31-70 ארד

 17-32 17-25 71-100 בכיר

  WTAובנשים דירוג  ATPבגברים דירוג * 

 

 שולחן טניס סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה *זוגותדירוג עולמי  אישי* עולמידירוג 

 אליפות עולם

 1-4 1   זהב

 5-8 2-4 1-8 1-30 כסף

 9-16 5-8 9-16 31-70 ארד

 17-32 9-16 17-25 71-100 בכיר

  ITTF World Rankingלפי * 

 

 טריאתלון סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

  *אולימפידירוג 

  1-4 1 זהב

 25 – 1 5-8 2-4 כסף

 50 – 26 9-16 5-10 ארד

 60 – 51 17-24 11-16 בכיר

 ITU Individual Olympic Qualification Ranking* לפי 

 

 

 

 

 

 



 MIXED – טריאתלון סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-8 ארד

 13-16 9-12 בכיר

 

 

 3*3כדורסל  סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-10 5-7 ארד

 10-12 8-10 בכיר*

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 

 כדורעף חופים סגל/ענף

אליפות משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה אישיעולמי דירוג 

 עולם

 1-4 1  זהב

 5-8 2-4 1-25 כסף

 9-16 5-8 26-50 ארד

 17-32 9-16 51-75 בכיר

 

 תחרויות גביע העולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית  ת* בחמש

  אישי – סיוף סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 ZONEתחרות  *עולםגביע 

   1-3 1 זהב

   5-8 2-3 כסף

 1 1-8 9-16 5-8 ארד

  9-16פעמים  17-32 9-16 בכיר



 

 בחמשת תחרויות גביע העולם בהם מתקיימת גם תחרות קבוצתית *

 FIE Official Team Ranking List לפי קבוצתידירוג עולמי **

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחרות משתתפי מסך עליון 2/3 מהווה הסופי שהמיקום בתנאי*

  מסך משתתפי התחרות עליון 2/3 בתנאי שהמיקום הסופי מהווה*

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצתי -  סיוף סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 *דירוג עולמי* *גביע עולם

   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*

   קשתות סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 תחרות

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 בגביע העולם 1-3 9-16 5-8 ארד

 בגרנד פרי 1-3 17-32 9-16 *בכיר

 קייאקים  סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 גביע עולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-3 9-12 5-8 ארד

 4-8 13-18 9-12 בכיר*



 אישי –רכיבה על סוסים  סגל/ענף

אליפות משחקים אולימפיים/  אולימפי אישי*דירוג 

 עולם

 אליפות עולם

 1-4 1  זהב

 5-8 2-4 1-20 כסף

 9-16 5-8 21-35 ארד

 17-32 9-16 36-50 בכיר

 FEI Olympic Ranking*לפי 

 

 קבוצתי – רכיבה על סוסים סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-10 ארד

 13-14 11-12 בכיר

 

 

 קליעה סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 גביע עולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-3 9-16 5-8 ארד

 4-8 17-24 9-16 בכיר

 

 

 

 

 

 

 



 שחייה  סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 *תוצאה

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 (---)עמוד Aתוצאת  9-16 5-8 ארד

  17-24 9-14 בכיר

  בין איגוד השחייה והיחידה לספורט הישגי, בחו"ל ובתחרות הקריטריון בארץ בתחרויות מוסכמות*

 אישי במשחה ספורטאים חייבים בקריטריון  2לפחות  -שליחים הכרה בקריטריון למשחה א. 

 שחייה אומנותית סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-16 5-10 ארד*

 17-20 11-14 בכיר*

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3* בתנאי שהמיקום הסופי מהווה 

 

 שחייה מים פתוחים סגל/ענף

משחקים  אליפות אירופה

אליפות אולימפיים/ 

 עולם

  אירופאי /סבב עולמי

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

  9-16 5-8 ארד

 1-6)סבב אירופאי(  1-3 17-24 9-14 בכיר

 )סבב עולמי(

 

 

 

 

 

 

 

 



 RSX  +470 – שייט סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 *גביע העולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-3 9-12 5-8 ארד

 4-8 13-16 9-12 בכיר

 תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי    * 

 לייזר -  שייט סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 *גביע העולם

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-3 9-16 5-10 ארד

 4-8 17-24 11-16 בכיר

 * תחרויות בינ"ל שיאושרו מראש על ידי היחידה לספורט הישגי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מקצועות חדשים:

 גלישת גלים סגל/ענף

אליפות משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 עולם

 

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

  9-12 5-8 רדא

  13-16 9-12 בכיר

 World Surf League (WSL) Championship Tour*לפי 

 

 טיפוס ספורטיבי סגל/ענף

אליפות משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 עולם

 *דירוג עולמי

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-25 9-16 5-8 ארד

 26-50 17-32 9-16 בכיר

 Overall World Cup Ranking לפי*

 סקייטבורד סגל/ענף

משחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 אליפות עולם

 דירוג אולימפי*

  1-4 1 זהב

  5-8 2-4 כסף

 1-25 9-12 5-10 ארד

 26-50 13-16 11-14 בכיר

 Olympic World Skateboarding Rankings*לפי 

 קראטה סגל/ענף

 אליפות עולםמשחקים אולימפיים/  אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-8 ארד*

 13-16 9-12 בכיר*



 

 :מקצועות החורף

 החלקה על הקרח סגל/ענף

 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-10 ארד

 13-16 11-14 בכיר

 

 החלקה מהירה על הקרח סגל/ענף

 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-4 1 זהב

 5-8 2-4 כסף

 9-12 5-8 ארד

 13-16 9-12 בכיר

 

 

  שלג סקי ענף/סגל

  דרוג עולמי אליפות עולם

  1-15 1-4 זהב

  16-30 5-8 כסף

  31-50 9-16 ארד

  51-75 17-32 בכיר

 

 הערות:

 יועלה לדיון בישיבת המנהלת.במזחלות, במידה ויהיה רלוונטי 

  



 אתלטיקה - טבלת קריטריון סגלים

 נשים מקצוע גברים

10.05 100m 11.15 

20.24 200m 22.8 

44.90 400m 51.35 

01:45.2 800m 01:59.5 

03:35.0 1500m 04:04.2 

13:13.5 5000m 15:10.0 

27:28.0 10,000m 31:25.0 

 12.84 משוכות 110/100 13.32

 55.40 משוכות 400 48.90

 09:30.0 מכשולים 3000 08:22.0

 1.96 קפיצה לגובה 2.33

 4.70 קפיצה במוט 5.80

 6.82 קפיצה לרוחק 8.22

 14.32 קפיצה משולשת 17.14

 18.50 הדיפת כדור ברזל 21.10

 63.50 זריקת דיסקוס 66.00

 72.50 יידוי פטיש 77.50

 64.00 הטלת כידון 85.00

 6420 7/10קרב  8350

 01:31:00 ק"מ הליכה 20 01:21:00

 - ק"מ הליכה 50 03:50:00

 02:29:30 מרתון 02:11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  שחייה –טבלת קריטריון סגלים 

 

 נשים מקצה גברים

 Bקריטריון  Aקריטריון  B קריטריון Aקריטריון 

  25.51  24.77  חופשי 50  22.67  22.01

  56.01  54.38 חופשי 100  50.03  48.57

  2:00.80  1:57.28 חופשי 200  1:50.23  1:47.02

  4:15.34  4:07.90 חופשי 400  3:53.58  3:46.78

  8:48.76  8:33.36 חופשי 800  8:08.54  7:54.31

  17:01.80  16:32.04 חופשי 1500  15:28.02  15:00.99

  1:02.06  1:00.25 גב 100  55.47  53.85

  2:14.30  2:10.39 גב 200  2:01.03  1:57.50

  1:09.08  1:07.07  חזה 100  1:01.73  59.93

  2:29.89  2:25.52  חזה 200  2:14.26  2:10.35

  59.66  57.92 פרפר 100  53.52  51.96

  2:12.28  2:08.43 פרפר 200  1:59.97  1:56.48

  2:16.54  2:12.56 מעורב אישי 200  2:03.26  1:59.67

  4:46.89  4:38.53  מעורב אישי 400  4:21.46  4:15.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2020ספורטאים צעירים  –קרנות הישג לפי ענפים 

 סגל/ענף
 אגרוף 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

  רבע גמר ומעלה
 מדליה בתחרות גביע העולם* 

  בתחרויות גביע העולם 5מקום פעמיים* 

  רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה נוער

  רבע גמר ומעלה 1-3 קדטים

 * בתחרויות עליהן יוסכם מראש

 

 סגל/ענף
 אופניים 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-8 1-12 
  17-25אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  25-32בוגרים: מקומות אליפות עולם 

  1-12 1-8 נוער

  1-12 1-8 קדטים

 

 

 סגל/ענף
 אתלטיקה 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-8  

  17-20אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

  24-21אליפות עולם בוגרים: מקומות* 

  השגת תוצאה בהתאם לטבלת הישג

 מותאמת גיל**

 1-12 1-8 נוער
  השגת תוצאה בהתאם לטבלת הישג

 מותאמת גיל**

 1-12 1-8 קדטים
  השגת תוצאה בהתאם לטבלת הישג

 מותאמת גיל**

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה * 
 שתפורסם ע"י האיגוד ותתעדכן משנה לשנה, תתבסס על תוצאות עבר בתחרויות מטרה ** הטבלה,

 שיאושרו ע"י היחידה.לקבוע בתחרויות מוסכמות  . את התוצאה ניתןאו על קריטריונים הבינלאומיים   

 

 

 

 

 

 

 



 סגל/ענף
 (23)עד גיל בדמינטון 

 דרוג עולמי אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

    76-100מקומות 

  1-16 1-8 נוער

  1-16 1-8 קדטים

 

 סגל/ענף
 (23)עד גיל ג'ודו 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-5  
  :ניצחונות 2אליפות אירופה בוגרים 

 2 ים יבשתייםמדליות בתחרויות גביע  

  1-7 1-5 נוער

  1-7 1-3 קדטים

 

 סגל/ענף
 גולף 

 דרוג עולמי אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

גיל )עד 

23) 

    76-100מקומות 

  1-12 1-8 נוער

    קדטים

 

 סגל/ענף
 היאבקות 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-5 1-8 

  16-13אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

 מדליה בתחרות בינלאומית** 

  בתחרות בינלאומית 5פעמיים מקום** 

  1-8 1-5 נוער

  1-5 1-3 קדטים

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה * 
 ** בתחרויות עליהן יוסכם מראש

 

 



 סגל/ענף
 הרמת משקולות 

 קריטריונים אחרים אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-6  

  16-13אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

  בהתאם  –ניקוד עפ"י טבלת סינקלייר

 **לגיל

  1-8 1-6 נוער

  1-5 1-3 קדטים

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה * 
 ** ניתן לקבוע בתחרויות עליהן יוסכם מראש

 

 סגל/ענף
 התעמלות אומנותית 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

18) 

  
  :15-18מקומות אליפות אירופה בוגרות* 

  17-20אליפות עולם בוגרות: מקומות* 

  1-8 1-6 נוער

    קדטים

 *רק בתחרות האישית

 

 סגל/ענף
 התעמלות מכשירים 

אליפות 

 אירופה

אליפות 

 עולם

 תחרות

 עתודה

 הישגית

 18)עד גיל 

בנות/עד 

 20גיל 

 בנים(

  

  25-32קרב רב: מקומות  –אליפות אירופה בוגרים 

  33-40קרב רב: מקומות  –אליפות עולם בוגרים 

  13מכשיר בודד: מקומות   -אליפות אירופה בוגרים-

16** 

  17מכשיר בודד: מקומות  –אליפות עולם בוגרים-

20** 

 אליפות אירופה נוער: מדליה במכשיר בודד  *12-1 *8-1 נוער

 אליפות עולם נוער: גמר במכשיר בודד 

    קדטים

 * קרב רב
 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה ** בקפיצות: 

 

 

 

 

 



 סגל/ענף
 חתירה 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

 1-9 גמר א'
  16-13אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

 פעמיים גמר ב' בגביע העולם לבוגרים** 

  1-9 גמר א' נוער

    קדטים

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה * 
 עליון של המתחרים 2/3** בתחרויות עליהן יוסכם מראש, 

 סגל/ענף
 טאקוונדו 

 קריטריונים אחרים אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

21) 

   רבע גמר ומעלה

  רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה נוער

  רבע גמר ומעלה 1-3 קדטים

 

 סגל/ענף
 יפוס ספורטיביט

אליפות 

 אירופה

אליפות 

 עולם

 תחרות דירוג עולמי

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

17-24 33-40 

 

תחרויות בוגרים במקצה  50-75

combined 

כל ענף בנפרד )הובלה,   1-12 1-8 נוער
  1-12 1-8 קדטים בולדר, ספיד(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 סגל/ענף
 טניס 

 קריטריונים אחרים אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

22) 

  

  דרוג עולמי גבריםATP 450 – 19: גיל ;

 - 22; גיל 250 – 21; גיל 350 – 20גיל 

200 

  דרוג עולמי נשיםWTA 350 – 19: גיל ;

 - 22; גיל 200 – 21; גיל 300 – 20גיל 

150 

  חצי גמר ומעלה נוער

  שמינית גמר יחידים בגרנד סלאם לנוער או

 18באורנג' בול עד 

  חצי גמר זוגות בגרנד סלאם לנוער 

  גמר או ניצחון בשתי תחרויות לפחותITF 

 A/1דרגה 

  ומעלה ב 30דרוג-ITF  18עד 

  חצי גמר ומעלה קדטים

  רבע גמר ומעלה16אורנג' בול עד : 

 גמר ומעלה בשתי תחרויות לפחות  רבע

ITF  דרגהA/1 

  ומעלה ב 75דרוג-ITF  18עד 

 

 סגל/ענף
 טניס שולחן 
 קריטריונים אחרים אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

22) 

 רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה

  20; גיל 250 – 19דרוג עולמי גברים: גיל 

 100 - 22; גיל 150 – 21; גיל 200 –

  20; גיל 250 – 19דרוג עולמי נשים: גיל – 

 100 – 22; גיל 150 – 21; גיל 200

  17-32אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  33-64אליפות עולם בוגרים: מקומות 

  רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה נוער

  רבע גמר ומעלה רבע גמר ומעלה קדטים

 

 סגל/ענף
 (MIX)אישי ושליחים טריאתלון 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-8 1-12 
  17-25אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

  25-32אליפות עולם בוגרים: מקומות* 

  1-12 1-8 נוער

  1-12 1-8 קדטים

 בתחרות האישית בלבד *

 
 



 סגל/ענף
 3*3כדורסל 

 *Nations league אליפות עולם אליפות אירופה

עתודה 

 הישגית

)עד גיל 

23) 

  1-8 

  1-8 1-4 נוער

    קדטים

 *דירוג סופי בתום הליגה

 

 סגל/ענף
 כדורעף חופים 

 דרוג עולמי אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-8 
 1-16: 21עד 

 
  76-100מקומות 

  1-16 1-8 נוער

  1-8 1-8 קדטים

 

 סגל/ענף
 )אישי וקבוצתי(סיוף 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-8  

  17-32אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

  בתחרויות גביע העולם 16-9מקומות** 

  1-16 1-8 נוער

  1-16 1-8 קדטים

 *בתחרות האישית בלבד
 חמש תחרויות גביעי עולם בהם מתקיימת תחרות קבוצתיתב **

 סגל/ענף
 קיאקים

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-9 1-9 
  16-13אליפות אירופה בוגרים: מקומות* 

 פעמיים גמר ב' בגביע העולם לבוגרים** 

  1-9 1-9 נוער

    קדטים

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה * 
 המתחריםעליון של  2/3** בתחרויות עליהן יוסכם מראש, 



 סגל/ענף
 קליעה 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

    17-20אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  בגביע העולם   9-16פעמיים מקומות

 *לבוגרים

  1-8 1-6 נוער

    קדטים

 *בתחרויות עליהן יוסכם מראש

 

 

 סגל/ענף
 (23)עד גיל קשתות 

 תחרות אליפות עולם אירופהאליפות 

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

  
  17-32אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

 בגרנד פרי 8-5מקומות  עם אחתפ* 

  1-16 1-8 נוער

  1-16 1-8 קדטים

 * בתחרויות עליהן יוסכם מראש

 

 

 סגל/ענף
 שחייה 
אליפות 

 אירופה

אליפות 

 עולם

 קריטריונים אחרים

 עתודה

הישגית 

 20עד גיל )

בנים/עד 

 19גיל 

 בנות(

  

  15-22אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  25-32אליפות עולם בוגרים: מקומות 

 **השגת תוצאה בהתאם לטבלת הישג מותאמת גיל 

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

 *16-9 *16-9 קדטים
  גיל**השגת תוצאה בהתאם לטבלת הישג מותאמת 

 השנתונים הצעירים מתוך ארבעה 2-* באליפות אירופה/עולם לנוער ל

 שתפורסם ע"י האיגוד ותתעדכן משנה לשנה, תתבסס על תוצאות עבר בתחרויות מטרה.  ** הטבלה,

 .שיאושרו ע"י היחידהלקבוע בתחרויות מוסכמות  את התוצאה ניתן

 

 

 

 

 

 

 

 



 סגל/ענף
 שחייה אומנותית 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

עתודה 

הישגית 

)עד גיל 

21) 

  
  18-15אליפות אירופה בוגרות: מקומות* 

  20-17אליפות עולם בוגרות: מקומות* 

  1-8 1-8 נוער

  **9-16 **9-16 קדטים

 עליון מסך משתתפי התחרות 2/3בתנאי שהמיקום הסופי מהווה * 

 הצעירים מתוך ארבעההשנתונים  2-** באליפות אירופה/עולם לנוער ל

 

 

 סגל/ענף
 שחייה במים פתוחים 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

הישגית 

)עד גיל 

22) 

  

  15-22אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  25-32אליפות עולם בוגרים: מקומות 

  8-5ק"מ: מקומות  10תחרות סבב עולמי* 

  1-12 1-8 נוער

  1-8 1-5 קדטים

 * בתחרויות עליהן יוסכם מראש 

 

 סגל/ענף
  (420/470)גלישת רוח ומפרשיות  שייט

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

ה עתוד
הישגית 
)עד גיל 

23) 

1-6 1-8 
  13-16אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  17-20אליפות עולם בוגרים: מקומות 

  1-8 1-6 נוער

  1-5 1-3 קדטים

 

 סגל/ענף
 )לייזר(שייט 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

1-8 1-12 
  17-25אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  25-32אליפות עולם בוגרים: מקומות 

  1-12 1-8 נוער

  1-12 1-8 קדטים

 

 

 



 :מקצועות החורף

 

 סגל/ענף
 החלקה על הקרח 

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

 עתודה

 הישגית

)עד גיל 

23) 

  

  15-20אליפות אירופה בוגרים: מקומות 

  17-24אליפות עולם בוגרים: מקומות 

 

 מדליות בתחרויות גראנד פרי  2 1-8 1-6 נוער

    קדטים

 


