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גלעד לוסטיג, דני אורן, עינת ירון
עינת ירון

סדר צלם, תל אביב
אל-אור בע"מ/קטי כתב ובת חן נחמני

כתיבה ועריכה:
הפקה: 
דפוס:
עיצוב גרפי:

כל הזכויות שמורות לוועד האולימפי בישראל.

בישורת   )2021(  2020 בטוקיו  האולימפיים  למשחקים  ההכנות 
האחרונה. החלום האולימפי נחלתם של ספורטאים רבים, אולם על 
מנת לממשו ולהפוך לספורטאי אולימפי, על ספורטאי לעמוד בתנאי 
סף מקצועיים ראויים. תנאי סף אלו באים להבטיח, כי משלחת ישראל 
ביותר  הגבוהות  ברמות  להתחרות  ראויה  האולימפיים  למשחקים 

כשווה בין שווים ולהציג איכות ספורטיבית ראויה ומכובדת.
התקופה האחרונה לקראת המשחקים מלווה במשבר וירוס הקורונה 
לממש  וקשיים  ודאות  אי  של  בצילה  מתבצעות  ההכנות  העולמי, 
תכניות מקצועיות הכרוכות בטיסות. יחד עם זאת, זה הזמן להתמקד 
חלופיות  תכניות  לייצור  הישראלית  היצירתיות  את  ולנצל  בעיקר 
מיטביות תחת האילוץ העולמי ולהשען על החוסן הישראלי שכל כך 

מאפיין את עם ישראל.
ההערכה היא כי המשלחת תמנה כ-80-85. ספורטאים וספורטאיות 

שיתחרו ב 16-18 ענפים, בינהם 3 ענפים חדשים.

תהליך קביעת הקריטריונים הינו תהליך דינמי הנשען על הידע שנצבר 
האולימפי   הוועד  אולימפיים.  משחקים  כל  ועם  השנים  במרוצת 
התוצאות,  ניתוח  את  משקללים  הישגי  לספורט  והיחידה  בישראל 
קריטריונים  קביעת  ותהליכי  המקצועיים  הצרכים  העבודה,  תהליכי 
במדינות אירופה. לאחר מכן מתבצעים סבבי סיעור מוחות עם מנהל 
באשר  סופית  החלטה  לקבלת  עד  המקצועיים  והאיגודים  הספורט 

לדרישות המקצועיות והקריטריונים בהם על הספורטאי לעמוד.
המלצת היחידה לספורט הישגי שהוגשה למנהלת הספורט ההישגי 
ואושרה על ידי הנהלת הוועד האולימפי בישראל, הולכת יד ביד עם 
סף,  תנאי  קביעת  להישגיות,  באשר  בישראל  האולימפי  הוועד  חזון 

התייחסות מיוחדת לספורטאים צעירים ולענפים חדשים. 

אנו מאמינים ביכולות של הספורטאים והצוותים המקצועיים המלווים 
אותם, שירקיעו שחקים ויגיעו לשיאים חדשים. אנו מאחלים הצלחה 
ויישר כח לספורטאים ולכל העוסקים במלאכה משחקים האולימפיים 

בטוקיו 2020 )2021(. 

 בברכה,
                                                                                                                                   

גילי לוסטיג
מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל

יגאל כרמי
יו"ר הוועד האולימפי בישראל

דני אורן
מנהל היחידה לספורט הישגי

www.olympic.orgצילומים:
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חזון

הוועד האולימפי רואה בגיבוש הקריטריונים הישראלים אבן דרך חשובה 
ומשמעותית עבור האיגודים, אנשי המקצוע וכמובן הספורטאים. 

הוועד  של  והיעדים  המטרות  להשגת  אמצעי  הינם  הקריטריונים 
האולימפי בישראל.

ההמלצה על הקריטריונים נעשית לאחר גיבוש המסקנות מהמשחקים 
האולימפיים הקודמים בריו 2016 וממשחקים אולימפיים קודמים.

היחידה לספורט הישגי, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים רבים: 
מאמנים, אנשי מקצוע שונים ומגוונים מהמעטפת הרפואית – מדעית 
על  האולימפי  הוועד  בפני  ממליצה  הרלוונטיים,   הספורט  ואיגודי  

הקריטריונים למשחקי טוקיו.
הישראלי  הקריטריון  את  להקשיח  היתה  העיקריות  המסקנות  אחת 
או  ספורטאי  שכל  שיבטיח  מה  ארד,  סגל  לפחות  על  ולהעמידו 
ספורטאית שיגיעו למשחקים האולימפיים בטוקיו יהיה/תהיה בעל/ת 

יכולת הישגית ראוייה ומוכחת.
אליפויות  המטרה,  בתחרויות  הצלחה  על  מבוססים  הקריטריונים 

אירופה ועולם בשנים 2019–2020 

היעדים לטוקיו 2020 )2021(
לחזור לפחות עם 2 מדליות  
מדליה בענף אולימפי נוסף  

השתתפות בענף אולימפי חדש  
לחזור עם 10 גמרים )כפול מריו 2016(  
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גיל הסף להכרה כספורטאי צעיר לצורך קביעת תנאי הסף הישראלי 
למשחקים האולימפיים:

שם הענף
אופני הרים
אופני כביש

איגרוף
בדמינטון

ג'ודו
גולף

היאבקות
הרמת משקולות

התעמלות אומנותית
התעמלות מכשירים

חתירה
טאיקוונדו

טניס
טניס שולחן

טריאתלון
כדורעף חופים

סיוף
קיאקים
קליעה

קשתות
רכיבה על סוסים
שחייה אומנותית

שחייה מים פתוחים
שייט - 470

שייט - גלישה
שייט - לייזר

גיל סף
23
23
21
21
21
23
21
21
16

18/20

23
21
21
21
23
23
21
23
23
21
23
20
21
23
23
23

שנתון סף
1998
1998
2000
2000
2000
1998
2000
2000
2005

נשים - 2003
גברים - 2001

1998
2000
2000
2000
1998
1998
2000
1998
1998
2000
1998
2001
2000
1998
1998
1998

תנאי הסף הישראליים למשחקים האולימפיים טוקיו 2020 )2021(
המתוכננים להתקיים בין התאריכים 23.7-8.8.2021.

עודכנו ואושרו בהנהלת הוועד האולימפי מתאריך 8.11.2020

של  הספורטיביים  הסף  תנאי  את  ולעיונכם  לידיעתכם  להביא  הריני 
הוועד האולימפי בישראל, להשתתפות במשחקים האולימפיים טוקיו 
2020, כפי שאושרו על ידי מינהלת הספורט ההישגי, וועדת הספורט 
אחד  בכל  בישראל,  האולימפי  הוועד  של  הכללית  והאסיפה  הנהלה 

מהענפים האולימפיים שיתקיימו משחקים אלה.
על   ,2020 טוקיו  האולימפיים  למשחקים  להעפיל  מנת  על   .1
ספורטאי/ת להשיג את הקריטריון הבין לאומי, כפי שהוגדר על ידי 
ההתאחדות הבין לאומית הרלוונטית והוועד האולימפי הבינלאומי. 
בנוסף, פררוגטיבה היא של כל וועד אולימפי לאומי, כפי שנהגנו 
על  יהיה  בנוסף,  כי  לקבוע  הפעם,   גם  קובעים  שאנו  וכפי  תמיד 

הספורטאי/ת לעמוד בתנאי הסף הישראליים, כמפורט להלן.
על  יהיה  הישראלי  הסף  בתנאי  לעמוד  מנת  על  בתמצית,   .2

הספורטאי/ת: 
היחידה  של  ארד  לסגל  קריטריון  לפחות  המהווה  הישג  לקבוע   
לינואר   -1 לספורט הישגי. המועד לקביעת תנאי הסף הישראלי 

2019 עד ה- 30 ליוני 2021.
ספורטאים צעירים, קרי, ספורטאים שאינם מבוגרים ביותר משנה   
המהווה  הישג  לקבוע  יצטרכו  ענף(,  לכל  )בהתאם   נוער  מגיל 

קריטריון לסגל בכיר.
במשחקים  ראשונה  הופעה  להם  ענפים  קרי,  חדשים,  בענפים   

האולימפיים וענפים שלא 
יידרשו  יוצגו ב- 20 השנה האחרונות )מסידני 2000, כולל(, לא    

תנאי סף ישראלים.
במשחקים  קטגוריה  בתחרות/  המשתתפים  מספר  בהם  בענפים   
סף  תנאי  יידרשו  לא  ומטה  משתתפים   16 הוא  האולימפיים 

ישראלים )כולל תחרויות שליחים(

הספורטאים/ות  יצטרכו  קבוצתיות,  בתחרויות  אישיים,  בענפים   
לעמוד בקריטריון הבין לאומי. 

בנוסף, יהיה על כלל חברי הקבוצה לקבוע הישג המהווה קריטריון   
אחד  ספורטאי  למעט  הישגי,  לספורט  היחידה  של  ארד  לסגל 

שיחוייב לסגל בכיר בלבד.
הבהרה: "במידה ובענפים האישיים ובתחרויות הקבוצתיות תהיינה   

16 נבחרות ומטה, יחול סעיף 4 על הקבוצה."
בשנים  והישראלי  הבינלאומי  בקריטריון  עמדו  אשר  ספורטאים   .3
בשנה  נדרשת  הישגית  רמה  להפגין  ידרשו  ו-2020   2019
הישג  לקבוע  יצטרכו  כך  לשם  יכולת"(.  )"הוכחת  האולימפית 
המהווה לפחות קריטריון לסגל בכיר של היחידה לספורט הישגי. 
המועד לקביעת הישג המהווה "הוכחת יכולת" הינו בין 15 נובמבר 

2020 עד  ה- 30 ליוני 2021 )היה במקור 1 בינואר 2021(.
יודגש כי האמור במכתב זה אינו בא להחליף את האמור והמפורט   .4
 2020 לשנת  הישגי  לספורט  היחידה  לסגלי  המידה  באמות 
המצורפת בזה, שחלים גם הם, אלא רק לתמצת מעיקריו, וכי בכל 
מקרה של סתירה בין האמור במכתב זה, לבין חוברת הקריטריונים 

המצורפת בזה, יגברו הוראות החוברת.
יימסרו לכל הגורמים  כי עדכון תנאי סף אלה  לוודא  באחריותכם   .5
באיגוד/ המקובלים  הדיווח  באמצעי  ויפורסמו  הרלוונטיים 

התאחדות שלכם לא יאוחר מדצמבר 2020.
עקב משבר הקורונה – מקרים חריגים יובאו בפני מנהלת הספורט   .6
וועדת הספורט של הוועד האולימפי להכרעה לא יאוחר  ההישגי 
מאשר 10 ימים מהמועד שבו התקיימו נסיבות  שנטען כי מצדיקים 

הם חריגה מהכללים המפורטים לעיל.
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כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות 
במשחקים האולימפיים – 

טוקיו 2020 )2021(

כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים מהווים  
יכולות, הגברת  ציון לחידוד  נקודת  ומצד שני  מצד אחד רף מינימלי 

הדיוק והמקצוענות ואיתם גם ההישגים.
הופקו  אשר  הלקחים  בסיס  על  גובשו  לקריטריונים  היסוד  כללי 
היסוד  כללי  קודמים.  אולימפיים  הרב המצטבר ממשחקים  מהניסיון 

לקריטריונים הולכים יד ביד עם חזון הוועד האולימפי הישראלי.
לתהליך גיבוש כללי היסוד היו שותפים אנשי מקצוע רבים מהיחידה 

לספורט הישגי ומהאיגודים השונים.
והצלחה  מצוינות  של  בערכים  האמונה  את  מבטאים  היסוד  כללי 
באופן מיטבי  יכולתם  ויכולת הספורטאים למימוש  בתחרויות מטרה 
עולם  אירופה,  אליפויות  האולימפי,  במחזור  המטרה  בתחרויות 

ובמשחקים היבשתיים.
הקריטריונים  על  מתבססת  העיקרית  הבחירה   2020 טוקיו  לקראת 
רמה  המבטיחים  ישראליים  סף  תנאי  עם  בשילוב  הבינלאומיים 
בהתאם  ארד  סגל  לפחות  המשלחת,  ספורטאי  של  ראויה  הישגית 

לאמות המידה לסגלי ההישג.

כללי היסוד לקריטריונים להשתתפות במשחקים האולימפיים  
טוקיו 2020 

נוספים  דיונים  הספורט,  איגודי  כל  עם  מקצועיות  ישיבות  לאחר 
העבר  ולקחי  מסקנות  למידת  תוך  שונים,  מקצועיים  בהרכבים 
ועדת  ההישגי,  הספורט  מינהלת  המלצת  הקודמים,  מהמשחקים 
הספורט של הוועד האולימפי והנהלת הוועד האולימפי  ולאחר אישורו  
של היועץ המשפטי של הוועד האולימפי, עו"ד גיל עטר, אלה הכללים:

1. חובה לעמוד בקריטריון הבינלאומי.

לקריטריון  בנוסף  אלה,  יסוד  בכללי  אחרת  נאמר  לא  עוד  כל   .2
המהווה  הישג  לקבוע  הכרחי,  יש  כניסה  תנאי  שהוא  הבינלאומי 

לפחות קריטריון לסגל ארד של היחידה לספורט הישגי.

ענפים/מקצועות   42 רשימת  לפי  הסף,  תנאי  חדשים  ענפים   .3
ראשונה  הופעה  להם  שזו  ענפים  הבינלאומי,  האולימפי  הוועד  של 
במשחקים האולימפיים וענפים שלא יוצגו ב - 20 השנים האחרונות 

)מסידני 2000, כולל(, יהיה זהה לקריטריון הבינלאומי.

לקריטריון  זהה  יהיה  הסף  תנאי  הקבוצתיים  הכדור  משחקי   .4
הבינלאומי.

אליפות  מטרה,  בתחרויות  הצלחה  על  מבוססים  הסף  תנאי   .5
בינלאומיות  בתחרויות  מסוימים  ובמקרים  עולם  ו/או  אירופה 
לסגלים  הקריטריונים  מראש.  ומאושרות  מוסכמות  מוגדרות, 
ולמשחקים האולימפיים  טוקיו 2020 יקבעו אך ורק במקצועות 
ובתנאים אולימפיים ולפי פרוטוקול ותוצאות רשמיות באליפויות 
עולם ו/או אירופה ו/או בתחרויות בינלאומיות מוגדרות, מוסכמות 

ומאושרות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי )יפורסם בכתב(.

ועד   1.1.2019 מתאריך  נקבע  הסף  תנאי  קביעת  מועד   .6
ולאיגודים  לענפים  מראש  אחרת  נקבע  אם  אלא   ,30.6.2021

מסוימים.

איגודי  לכל  נשלחו  הסף  ותנאי  הבינלאומיים  הקריטריונים   .7
והתאחדויות הספורט האולימפי ופורסמו באתר הרשמי של הוועד 
בשקיפות   )https://www.olympicsil.co.il( בישראל  האולימפי 
מלאה ונגישים לכל דורש, וכמו כן פורסמו לאיגודים ובאמצעותם: 
לספורטאים ולמאמנים על מנת ליידע אותם מהן התחרויות בהן 

ניתן להשיג את הקריטריון.

8. בתחרויות לקביעת תנאי הסף, מיקום הספורטאי/ת חייב להיות 
)למעט  הקריטריון  קביעת  בתחרות  המתחרים  של  העליון  בחצי 
עד  )ביניהם  משתתפים   8 מינימום  תוצאה(.  בסיס  על  קריטריון 
קטגוריית  באותה  הקרב  ובמקצועות  בתחרות  אחד(  ישראלי 
המשקל/כלי. במקצועות הקרב, בנוסף לכל האמור לעיל, יש להשיג 

לפחות 2 ניצחונות בזירה, או על המזרן. ניצחון טכני לא יוכר.

שעמדו  ספורטאים  בין  ההכרעה  אופן  לקביעת  הקריטריונים   .9
המשתתפים  מספר  מבחינת  מוגבל  אשר  בענף,  בקריטריון 

למדינה, נקבעו ופורסמו במהלך  2019 וגם 2020.

10. ספורטאים אשר עמדו בקריטריון הבינלאומי והישראלי בשנת 
האולימפית  בשנה  נדרשת  הישגית  רמה  להפגין  ידרשו   ,2019
)"הוכחת יכולת"(. לשם כך יצטרכו לקבוע הישג המהווה לפחות 
קריטריון לסגל בכיר של היחידה לספורט הישגי. המועד לקביעת 

הישג המהווה "הוכחת יכולת" 1.1.2020- ועד 30.6.2021. 

ספורטאים  קרי,  צעירים,  ספורטאים   - לצעירים  קריטריון   .11
ענף(,  לכל  )בהתאם  נוער  מגיל  משנה  ביותר  מבוגרים  שאינם 

יצטרכו לקבוע הישג המהווה קריטריון לסגל בכיר.

בתחרות/קטגוריה  המשתתפים  מספר  בהם  בענפים   .12
סף  תנאי  יידרשו  לא  ומטה   16 הוא  האולימפיים  במשחקים 

ישראלים )כולל תחרויות שליחים(.

הוועדה  ע"י  חופשי  הזמנה  בכרטיס  ספורטאים  ישלחו  לא   .13
או  דירוג  שאינה  אחרת  דרך  בכל  או   ,*)wild card( המשולשת 

תוצאה. במקרים חריגים, כמו בתחרות ביום בו אסור לישראלים 
הזיכרון(, הנושא  יום  וערב  כיפור  יום  כיפור,  יום  )ערב  להשתתף 
יובא לדיון במנהלת הספורט ההישגי, שתמליץ בפני הנהלת הוועד 

האולימפי.

מהקריטריון  יותר  טוב  שהוא  דופן,  יוצא  להישג  טענה  כל   .14
הספורט  במנהלת  נוסף  לדיון  תובא  הסף,  ותנאי  הבינלאומי 
ההישגי, אשר תעביר המלצותיה בפני הוועד האולימפי. לא יובא 
לדיון הישג יוצא דופן, אם יש בכך לשלול מספורטאי ישראלי אחר 
שקבע קריטריון מלא ועמד בכל הדרישות הקבועות בתקנון זה, 

את ההשתתפות במשחקים האולימפיים.

רפואית  כשירות  אישור  לקבל  חייב  יהיה  ספורטאי  כל   .15
מהוועדה הרפואית של הוועד האולימפי, כתנאי להיכלל במשלחת 

האולימפית.

מהסוכנות  כשירות   אישור  לקבל  חייב  יהיה  ספורטאי  כל   .16
במשלחת  להיכלל  סף  כתנאי  סימום,  למניעת  הממלכתית 

האולימפית.

מקצועית  כשירות  אישור  לקבל  חייב  יהיה  ספורטאי  כל   .17
מהיחידה לספורט הישגי, כתנאי להיכלל במשלחת האולימפית.

18. ספורטאי יהיה חבר במשלחת ישראל למשחקים האולימפיים 
בתנאי שיהיה בעל אזרחות ישראלית לפחות שנה קודם לפתיחת 
המשחקים וייצג את ישראל באליפויות עולם ו/או אירופה )מלבד 
ו/או  אירופה  אליפות  אין  בהם  בענפים  קבוצתיים(.  כדור  ענפי 
עולם חובת השתתפות בתחרויות בינלאומיות מקבילות ברמתן, 
מוגדרות, מוסכמות ומאושרות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי.

19. ספורטאי יוכל להיכלל במשלחת ישראל למשחקים האולימפיים, 
הייצוגיות,  הארגוניות,  המקצועיות,  הדרישות  בכל  יעמוד  אם  רק 
הוועד  ידי  על  ממנו  שיידרשו  והמנהליות  האתיות  המשמעתיות, 

האולימפי הישראלי וזרועו המקצועית -היחידה לספורט הישגי.

חייב   ,2020 טוקיו  למשחקים   בקריטריון  שעמד  ספורטאי,   .20
להשתתף באליפות ישראל המרכזית, אלא אם שוחרר מראש ע"י 

היחידה לספורט הישגי.

*הוועדה המשולשת מורכבת מה - IOC, וה - ANOC  והאיגוד 
הבינלאומי של כל ענף.

בכל מקרה של אי בהירות בקריטריון הבינלאומי הנוסח הקובע הוא 
המקור בשפה האנגלית, הנמצא במשרדי הוועד האולימפי, במשרדי 

היחידה לספורט הישגי ובאיגודי הספורט.
המסמך נרשם בלשון זכר, אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
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THANKS! תודה!

OFFICIAL SPONSORS - OLYMPIC COMMITTEE OF ISRAEL

 


