
 

 31/3/3102                       3102אמות המידה לסגלי ההישג לשנת 

 

למלגות ואושרו ע"י וועדת קרן הקדש על ידי מנהלת הספורט ההישגי,  הומלצוהקריטריונים המצ"ב  
 .לספורטאים מצטיינים

מותנים השתייכות לסגלים וקבלת מלגה )בין אם חד פעמית ובין אם לתקופה( כפי שיפורטו במסמך זה,  
מנהליות שיידרשו הו האתיות בעמידה בכל הדרישות המקצועיות, הארגוניות, הייצוגיות, המשמעתיות,

 היחידה לספורט הישגי. -הוועד האולימפי וזרועו המקצועית האיגודים הרלבנטיים, מהספורטאים על ידי 
 :כדלקמןעפ"י הסגלים  מהקרן לספורטאים מצטיינים יתנהלו שיותהחוד המלגות .1

 3112ריו גל ס. 

  אולימפי מורחב.סגל 

  ,עובר לטיפול מועצת ההימורים לקרן נפרדתסגל נוער אולימפי. 

אולימפיים ולפי תוצאות מפרוטוקולים  ות ותנאי תחרותאך ורק במקצועתהיה קבילה כניסה לסגלים ה .3

                        המלצת מנהלת הספורט ההישגי.                                       ועל פי רשמיים, 

ולפי דיווחים חודשיים  חודשים( 13) בלבד למשך שנה אחת מטרה בתחרותהמלגה תינתן חודש לאחר ההישג  .2

חודשים )ראה טבלת דירוג  6 -ל בהגבלה דירוג עולמי  ועל פי קריטריון ,שיאושרו ע"י היחידה לספורט הישגי

 ה יעודכן לפי מועד  ההישג האחרון.הישג נוסף בתחרות מטרה במהלך אותה השנ עולמי(.

של אותה השנה, יירד לדרגת סגל  3116ריו )א( ולא עמד בקריטריונים לסגל  3116ריו ספורטאי השייך לסגל  .4

 מורחב )ב(, לאחר דיון בעניינו ובכפוף להמלצת היחידה לספורט הישגי.

חייב להיות  מטרה והבקרהבתחרות ה או הקבוצה ריטריון לסגלים, מיקום הספורטאיבנוסף לעמידה בק .5

ניצחונות בזירה או על המזרן.  3, לפחות מחייביםבחצי העליון של המתחרים )אבסולוטי(. במקצועות הקרב 

 ,בתחרות מדינות 8 לפחות קיימת חובת השתתפות שלבענף ספורט שנקבע עפ"י זמן. כמו כן,  חל אין הדבר

 ובמקצועות הקרב באותה קטגוריית המשקל.     

יות הקבוצתיות בענפים אישיים, שאינן התחרות העיקרית והמרכזית של הספורטאים, הכניסה לתחרו

תהיה בנוסף לעמידה בקריטריון הכניסה לסגלים, גם הישג שהוא בשליש העליון בתחרות  3116לסגל ריו 

הקבוצתית. הקבוצה תיכלל בסגל כל זמן שנמצאת בתהליך התמודדות על מקום במשחקים האולימפיים, 

 .3116ריו 

 לשדרוג אפשרותתהיה , אפרים זינגר וגילי לוסטיג, ד"ר גלעד ויינגרטן, דודו מלכאבהרכב: לוועדת ההיגוי  .6

לפי מדיניות הוועד האולימפי למחזור ושיקול דעת מקצועי בוגרים, על פי  ספורטאים 2 עדמלגות ייחודיות 

 לסגל של מועצת ההימורים(.) 3116ספורטאי נוער מוכשרים לקראת  2 בנוסף לכך, 3116ריו 

פעילויות בשנה קלנדרית למען הקהילה, כולל לפעילות במסגרת החוויה  4 עד -כל ספורטאי יהיה חייב ב  .7

האולימפית, לפי הנחיית הוועד האולימפי ע"פ תיאום מראש עם האיגוד הרלוונטי ובהתחשב בתוכנית 

 ותנית במילוי דרישה זו. החודשים האחרונים מ 2המקצועית של הספורטאי. קבלת מלגת 

ספורטאים משני ענפי ספורט שונים לפחות,  2אחת לשנה, הספורטאי יהיה חייב לתצלום משותף של לפחות  .8

כאשר כל עוד הדבר נעשה במסגרת הקשורה לוועד האולימפי בישראל בלבד. הספורטאי ייתן בחתימתו את 

שנם ושיהיו מעת לעת, יהיו רשאים לפרסם הסכמתו, שהוועד האולימפי לרבות נותני חסות שלו, כפי שי

 ולעשות בתמונה זו שימוש למטרות מסחר. 

הספורטאי יהיה חייב להתיר לוועד האולימפי לעשות שימוש בתמונתו האישית למטרות הוועד האולימפי, כל  .9

 עוד הדבר לא נעשה למטרות מסחריות. 

 

 



 

 מלגות לימוד

, זכאים למלגת לימודים בגובה שכר הלימוד 3113בלונדון ם כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיי

שנות לימוד. מימוש הזכות לתחילת מימוש מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר  2באוניברסיטה ציבורית, למשך 

 .3118ועד  3117ספורטאים אלה יהיו זכאים למימון לימודיהם גם בשנים  -, דהיינו 3116 ריומסיום מחזור 

 

 )אירופה ועולם( ם שתי תחרויות מטרהמלגה לענפים ע
 

אירופה אליפות  /  תחרות  סגל  אליפות עולם  
 עולמי דירוג

 )₪( סכום אבסולוטי*

 5,111 1 - 8 1 - 13 1 - 8 3102ריו סגל 

 3,511 9 - 16 12 - 16 9 - 13 מורחב סגל אולימפי 

  1 - 5 1 - 6 1 - 2 **אולימפי נוערסגל 
 .ומעלה Aמדליות בטורניר  3 -ב  הע"י זכיי רק המורחבהאולימפי לסגל  יכנסו -לענפי הקרב   -
 .יכנסו לסגל אולימפי מורחב עם מדליה באחד מגביעי העולם -בקייאקים  -

 .חודשים 6 -ול  יאבסולוטהכניסה היא לפי דירוג עולמי * 
 מחולק ע"י מועצת ההימורים -** סגל נוער אולימפי 

 
 

 רה אחתמלגה לענפים עם תחרות מט
 

אירופה אליפות  /  תחרות  סגל  אליפות עולם  
 עולמי דירוג 
 )₪( סכום אבסולוטי*

 5,111 1 - 8 1 - 16 1 - 13 3102ריו סגל 

 סגל אולימפי מורחב
16 - 12 

 , שחייה(11-16)
31 - 17 

 3,511 9 - 16 , שחייה(17-34)

  1 - 5 1 - 8 1 - 5 **אולימפי נוערסגל 
 ומעלה Aמדליות בטורניר  3 -ב  הע"י זכיי רק המורחבהאולימפי וכלו להיכנס לסגל י -לענפי הקרב  -
   מראש  ומוסכמת מוכרתבתחרות בינלאומית רשמית,  Aעם תוצאה  3116 ריויכנסו לסגל  -בא"ק ובשחייה  -

 ע"י היחידה לספורט הישגי.   
 .1 - 13, או אליפות עולם 1 - 8סגל נוער: אליפות אירופה  -בא"ק, בשחייה ובהתעמלות מכשירים  -

 .חודשים 6 -ול  יאבסולוט* הכניסה היא לפי דירוג עולמי 
 מחולק ע"י מועצת ההימורים -** סגל נוער אולימפי 

 
 

 (, אופניים, כדורעף חופים, טריאתלון, סוסים)מחבט *מלגה לפי דירוג עולמי
 

 )₪( סכום * עולמי דירוג /  תחרות  סגל

 5,111 1 - 35 3102ריו סגל 

 3,511 36 - 51 סגל אולימפי מורחב

  1 - 21 **אולימפי נוערסגל 
 

 חודשים, הדירוג העולמי יחושב לפי קווטות אולימפיות. 6 -* הכניסה לסגל דרך הדירוג העולמי היא ל 
 מחולק ע"י מועצת ההימורים -** סגל נוער אולימפי 

 
 חריגים:

ומאושרות מראש ע"י בתחרויות בינלאומיות מוסכמות  Bתוצאת סגל אולימפי מורחב  3112בשנת  ,א"ק -
 הישגי.היחידה לספורט 

 בקרב רב באליפות אירופה ו/או באליפות עולם. 34סגל אולימפי רחב גמר  התעמלות מכשירים, -
 אולימפי.יץ וחורף תזכה בכניסה לסגל נוער ק (YOG)והעולמיים  (EYOF)מדליה במשחקי הנוער האירופאים  -
 



 

 :ענפי החורף

 אליפות עולם FIGלפי נקודות  סקי

 1 - 35 נקודות 25 3102סגל סוצ'י 

 36 - 23 נקודות 51 סגל אולימפי מורחב

 1 - 35 נקודות 75 אולימפי נוערסגל 

 
 אליפות עולם אירופהאליפות  אומנותית וריצה מהירההחלקה 

 1 - 13 1 - 8 3102סגל סוצ'י 

 12 - 16 9 - 13 סגל אולימפי מורחב

 1 - 8 1 - 5 אולימפי נוערסגל 
 

 סגל עתודה

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

 עוד שנה בעתודה. ריישא מסויםכל מי שהיה בסגל  .3

 המשותפים למינהל הספורט ולוועד האולימפי )שאינו בסגלים(. הפרויקטים 6 - לכל מי שיבחר  .2

 לם בגיל קדטים.פות אירופה ו/או עוליכל המדליסטים בא .4

 )שאינם בוגרים(. 32כל המדליסטים באליפות אירופה ו/או עולם עד גיל  .5

ספורטאים נוספים בעלי פוטנציאל, לפי חוות דעת מקצועית, לא יותר  5עד  על היחידה תוכל להמליץ .6

 מספורטאי לענף.

 

 המלצות להכנסת קבוצה/נבחרת לסגל מקבלי המלגות

 

 קבוצה/נבחרת הגדרת .0

 פעילות בענף ובמקצוע אולימפי בלבד. 1.1

 ספורטאים ומעלה.  4תימנה   1.3

 כל חבריה מתחרים רק במסגרת הקבוצתית. 1.2

 

 משחקי כדור .3

 ממליצים להכניסם רק למסגרת קבלת תמריצים, עקב כך שכל אחד מהם מקבל שכר מאגודתו. 3.1

 שגים.נוסף על הי ותמרוץ תגמוליש לחשוב על  3.3

 

 שיטת התיגמול .2

 תיקבע לפי הישג הספורטאים כפול מס' המשתתפים המקסימאלי המאושר במשחקים האולימפיים. 2.1

 .51% הקבוצה תמשיך בסגל המלגות כל עוד כל השינויים בהרכב הקבוצה לא יעלו על 2.3

ע"י הגורם המקצועי  המלגות יחולקו כל רבעון )כל שלושה חודשים(, ובכל רבעון יקבע סגל הקבוצה 2.2

הספורט  מנהלתולאחר מכן תוגש המלצת היחידה לאישור ד )מאמן( והיחידה לספורט הישגי באיגו

 ההישגי.

 חודשים נוספים. 2לאחר תחרות המטרה, הקבוצה המקורית תמשיך לקבל מלגה  2.4

 שינויים בסגל בתיאום בין האיגוד הרלוונטי והיחידה לספורט הישגי. 2.5

 



 

 חלוקת תמריצים
 

 )בש"ח ( 3102מריצים לספורטאים על הישגים באליפויות עולם ואירופה ת
 אירוע

 דירוג

אליפות 
 עולם

 בוגרים

אליפות 
 אירופה
 בוגרים

אליפות 
 עולם
 לנוער

 אליפות אירופה לנוער/
 EYOFמשחקי 

1   111% 111,111 51,111 8,111 4,111 

3     71% 71,111 25,111 6,111 2,111 

2     51% 51,111 35,111 4,111 3,111 

4     35% 35,111 13,511  

5     31% 31,111 11,111  

6     15% 15,111 7,511  

7     11% 11,111 5,111  

8       8% 8,111 4,111  

9-13   *6% 6,111 2,111  

12-16  *5% 5,111 3,511  

 קרב רב. -* רק לענפי הא"ק, השחייה והתעמלות מכשירים 

 .באליפות עולם 121% -באליפות אירופה ו  151%של  בגובהם בהם יש תחרות מטרה אחת, התמריץ יהיה * בענפי

 
 :3102תמריצים לספורטאים על הישגים בולטים באליפויות עולם ואירופה בשנת 

 במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד. .1

 במלגות(. 5ם דומים לסעיף )בתנאי בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע .3

 או בזירה. ,צחונות על המזרןינ 3במקצועות הקרב, מינימום  .2

 חישוב התמריצים כדלקמן: .4

  תמריץ מהרשום בטבלה מעלה 111% -   ספורטאי בודד

 כל אחד מהרשום בטבלה מעלהלתמריץ  75% -   זוג ספורטאים

 טבלה מעלהכל אחד מהרשום בלתמריץ  51% - ספורטאים -2-4קבוצות בנות 

 כל אחד מהרשום בטבלה מעלהלתמריץ  41% -  קבוצות בספורט אישי

 כל אחד מהרשום בטבלה מעלהלתמריץ  21% -  קבוצות משחקי כדור

תזכה את הספורטאי בתמריץ )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה( כל זכייה באליפות עולם ו/או אירופה  .5

 ות במהלך השנה.המלא המצוין בטבלה, ללא התחשבות במספר הזכי

 .13.5% ,35%מהתמריץ המלא וכך הלאה בסדר יורד  51% -ה באותו אירוע, תזכה ב יזכייה שני .6

אליפות עולם(, סכום התמריץ יהיה  בענפים בהם יש רק תחרות מטרה אחת לבוגרים )אליפות אירופה, או .7

 מהמצוין בטבלה. באליפות עולם 121% -באליפות אירופה ו  151%של  בגובה

מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות )אליפות אוסטרליה הפתוחה, הרולן גרוס בצרפת,  -ס טני .8

 מהמצוין בטבלה לאליפות עולם. 51%וימבלדון באנגליה ואליפות ארה"ב הפתוחה(, לפי 

 
 



 

 )בש"ח( 3102תמריצים למאמנים על הישגים באליפויות עולם ואירופה 
 אירוע

 דירוג

אליפות 
 עולם

 בוגרים

 אליפות
 אירופה
 בוגרים

אליפות 
 עולם
 לנוער

 אליפות אירופה לנוער/
 EYOFמשחקי 

1   111% 51,111 35,111 4,111 3,111 

3     71% 25,111 17,511 2,111 1,511 

2     51% 35,111 13,511 3,111 1,111 

4     35% 13,511 6,351  

5     31% 11,111 5,111  

6     15% 7,511 2,751  

7     11% 5,111 3,511  

8       8% 4,111 3,111  

9-13   *6% 2,111 1,511  

12-16  *5% 3,511 1,351  

 קרב רב. -* רק לענפי הא"ק, השחייה והתעמלות מכשירים 

 .באליפות עולם 121% -באליפות אירופה ו  151%בגובה של * בענפים בהם יש תחרות מטרה אחת, התמריץ יהיה 

 

 
 :2310ם על הישגים בולטים באליפויות עולם ואירופה בשנת תמריצים למאמני

 
 במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד. .1

 לגות(.במ 5)בתנאים דומים לסעיף  בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע .3

 צחונות על המזרן או בזירה.ינ 3במקצועות הקרב, מינימום  .2

בתמריץ  המאמןתזכה את )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה( אירופה כל זכייה באליפות עולם ו/או  .4

 המלא המצוין בטבלה, ללא התחשבות במספר הזכיות במהלך השנה.

יקבל המאמן , (4)כולל תחרות מטרה, ראה סעיף  במידה ויש למאמן מספר ספורטאים באותה התחרות .5

פורטאי השלישי והבאים אחריו יקבל מהרשום בטבלה על הספורטאי השני במיקומו בתחרות. על הס 51%

 מהרשום בטבלה. 35%המאמן 

בקבוצות בספורט אישי )כמו התעמלות אומנותית ושחייה אומנותית( ובמשחקי כדור יקבלו כל המאמנים  .6

 מהמופיע בטבלה, שיחולקו ביניהם. 311%יחד תמריצים בגובה 

אליפות עולם(, סכום התמריץ יהיה  ובענפים בהם יש רק תחרות מטרה אחת לבוגרים )אליפות אירופה, א .7

 מהמצוין בטבלה. באליפות עולם 121% -באליפות אירופה ו  151%של  בגובה

מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות )אליפות אוסטרליה הפתוחה, הרולן גרוס בצרפת,  -טניס  .8

 .מהמצוין בטבלה לאליפות עולם 51%וימבלדון באנגליה ואליפות ארה"ב הפתוחה(, לפי 

 


