
 2017 אמות המידה לסגלי ההישג לשנת

 

בסיס לקחי  על , בין היתר,הקריטריונים המצ"ב מומלצים על ידי מנהלת הספורט ההישגי, אשר דנה בהם
השתייכות לסגלים וקבלת מלגה )בין אם חד פעמית ובין אם לתקופה( כפי שיפורטו ". 2016ריו מחזור "

המקצועיות, הארגוניות, הייצוגיות, המשמעתיות, האתיות במסמך זה, מותנים בעמידה בכל הדרישות 
 -והמנהליות שיידרשו מהספורטאים על ידי האיגודים הרלבנטיים, הוועד האולימפי וזרועו המקצועית 

 היחידה לספורט הישגי.

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

  ₪  8,500 -סגל זהב 

  ₪                       6,000 -סגל כסף 

 ₪  4,500 -סגל ארד 

 ₪  3,000 -סגל בכיר 

 :סגלי נוער )מקרן הקדש של מועצת ההימורים( 3

 ₪ 2,250 -נוער אולימפי 

 ₪ 1,750 -נוער מורחב 

 ₪  1,000 -קדטים 

 
תנאי תחרות אולימפיים ולפי תוצאות בו במקצועותאך ורק  מותניתהכניסה לסגלים תהיה  .2

 פי המלצת מנהלת הספורט ההישגי.מפרוטוקולים רשמיים, ועל 
                                                            

על המוכרת לאחר ההישג בתחרות קלנדרי  חודש תאושרהמלגה להלן,  4בכפוף לאמור בסעיף  .3
על ובענפים בהם הקריטריון מבוסס  ,חודשים( 12למשך שנה אחת )ותשולם  להשגת הקריטריוןידי.....

בכפוף לקבלת  ייעשההמלגה  תשלום. בלבד חודשים 6 תשולם המלגה למשך אבסולוטי דירוג עולמי 
. (לאחר שאושר ע"י המאמן והאיגוד הרלוונטי) שיאושר ע"י היחידה לספורט הישגיבכתב דיווח חודשי 

מועד הכניסה לסגלים  במהלך אותה השנה, הקריטריון להשגת המוכרתבתחרות  הישג נוסףבמידה של 
ספורטאי שנכנס  –למשל  הישג האחרון. יוארך בהתאםותשלום המלגה יידחה בהתאם לפרק זמן נוסף 

השיג הישג נוסף המזכה אותו בכניסה לסגל, תשלום  4/17, אך בחודש 1.1.17לסגל על בסיס הישג ב 
חודשים החל מהשגת ההישג הנוסף )שגם עליו יחולו כל הכללים המפורטים לעיל  12המלגה למשך 

 ולהלן(.

חודשים  24מידה ובמשך ב .חודשים 24משך ספורטאי השייך לסגל זהב יבטיח את מקומו בסגל זה ל .4
וזאת רק לאחר  חודשים 12לסגל כסף למשך  רדיי , הוא מהשגת הקריטריון לא עמד בקריטריון לסגל הזה

 . דיון בעניינו ובכפוף להמלצת היחידה לספורט הישגי

 ירד, חודשים מהשגת הקריטריון 12במשך ספורטאי השייך לסגל כסף, שלא עמד בקריטריונים לסגל כסף  .5
  וזאת רק לאחר דיון בעניינו ובכפוף להמלצת היחידה לספורט הישגי.חודשים  12למשך גל ארד לדרגת ס

בנוסף לעמידה בקריטריון לסגלים, מיקום הספורטאי או הקבוצה בתחרות כתנאי לקבלת המלגה, ו .6
כתנאי . עליון 2/3שיצוין  בענפיםלמעט  המטרה חייב להיות בחצי העליון של המתחרים )אבסולוטי(

ניצחונות בזירה או על המזרן. אין הדבר חל  2לפחות להשיג במקצועות הקרב חייבים לקבלת המלגה, 
 מלבד ישראל (מדינות 7של לפחות ) בענף ספורט שנקבע עפ"י זמן. כמו כן, קיימת חובת השתתפות

 7 לפחות של השתתפות חובת קיימת ,במקצועות הקרב באותה קטגוריית המשקל .מטרה( בתחרות



בתחרות קבוצתית בענפים אישיים, שאינן התחרות העיקרית והמרכזית של ו (ישראל מלבד) מדינות
 .מכלל המתחרים עליון 1/3 -השגת תוצאה ב הספורטאים חובת

לוועדת ההיגוי בהרכב: יו"ר המנהלת, נציג מנהל הספורט, נציג הוועד האולימפי ומנהל היחידה לספורט  .7
ספורטאים בוגרים, על פי שיקול  3עד  של לשדרוג מלגות ייחודיות להמליץ למנהלת הישגי, תהיה אפשרות

לוועדת ההיגוי אפשרות  , בנוסף לכך2020 טוקיודעת מקצועי ולפי מדיניות הוועד האולימפי למחזור 
 .2020ספורטאי נוער מוכשרים לקראת  3 להמליץ על

בשנה קלנדרית, כולל פעילות הקהילה  ןלמעפעילויות  4עד  -ב  לקחת חלק מחוייבכל ספורטאי  .8
במסגרת החוויה האולימפית, לפי הנחיית הוועד האולימפי ע"פ תיאום מראש עם האיגוד הרלוונטי 

מותנית במילוי  ,החודשים האחרונים 3ובהתחשב בתוכנית המקצועית של הספורטאי. קבלת מלגת 
 דרישה זו. 

 

 מלגות לימוד

בשיעור  אקדמית , זכאים למלגת לימודים2016 בריוכל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים 
שנות לימוד. מימוש הזכות  3למשך המצטבר , ציבורית באוניברסיטהשכר הלימוד יותר מולא שווה ערך 

 ללימודים רצון משביעות אסמכתאות להצגת כפוף הואו 2024משנת לתחילת מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר 
או לא הוצגו אסמכתאות ללימוד יתברר כי הספורטאי הפסיק לימודיו,  באם .עבור כל שנה בנפרד בפועל

 .כאמור ששולםיידרש להחזיר את הסכום  הואבפועל, 

 בשיעור אקדמית , זכאים למלגת לימודים2014כל הספורטאים אשר השתתפו במשחקים האולימפיים בסוצ'י 
שנות לימוד. מימוש הזכות  3למשך המצטבר , ציבורית באוניברסיטהשכר הלימוד יותר מלא וווה ערך ש

הוא כפוף להצגת אסמכתאות משביעות רצון ללימודים ו 2022לתחילת מלגה זו יוכל להתבצע לא יאוחר משנת 
וד בפועל עבור כל שנה בנפרד. באם יתברר כי הספורטאי הפסיק לימודיו, או לא הוצגו אסמכתאות ללימ

 .בפועל, הוא יידרש להחזיר את הסכום ששולם כאמור

 

 סגל עתודה

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

 עתודה.סגל עוד שנה ביומלץ ל ) ארד/בכיר/נוער(כל מי שהיה בסגל מסוים .2

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

 

 



 חלוקת תמריצים

 

 )בש"ח( 2017תמריצים לספורטאים על הישגים באליפויות עולם ואירופה 

 

 קרב רב -* רק לענפי האתלטיקה, השחייה והתעמלות מכשירים 

 

 :2017תמריצים לספורטאים על הישגים בולטים באליפויות עולם ואירופה בשנת 

 במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד. .1

 6)בתנאים דומים לסעיף  הינו בחצי העליון של המשתתפים באירועבכל מקרה בתנאי שהמיקום  .2
 במלגות(.

 במלגות(. 6)בתנאים דומים לסעיף  או בזירה ,צחונות על המזרןינ 2 לפחותבמקצועות הקרב,  .3

 חישוב התמריצים כדלקמן: .4

  תמריץ מהרשום בטבלה מעלה 100% -   ספורטאי בודד

 מהרשום בטבלה מעלהתמריץ לכל אחד  75% -   זוג ספורטאים

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

 תמריץ לכל אחד מהרשום בטבלה מעלה 40% -  קבוצות בספורט אישי

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

 

תזכה את הספורטאי ה בשנה( )מקסימום שתי תחרויות מטרכל זכייה באליפות עולם ו/או אירופה  .5
 בתמריץ המלא המצוין בטבלה, ללא התחשבות במספר הזכיות במהלך השנה.

 .12.5% ,25%מהתמריץ המלא וכך הלאה בסדר יורד  50% -ה באותו אירוע, תזכה ב יזכייה שני .6

מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות )אליפות אוסטרליה הפתוחה, רולן גרוס בצרפת,  -טניס  .7
 מהמצוין בטבלה לאליפות עולם. 50%לדון באנגליה ואליפות ארה"ב הפתוחה(, לפי וימב

מיקום
 אירוע/

אליפות 
 עולם

אליפות 
 אירופה

אליפות 
עולם 
 לנוער

אליפות 
 אירופה

 לנוער

 קיץ EYOFמשחקי 

1 120,000  ₪ 40,000  ₪ 8,000  ₪ 4,000  ₪ 4,000  ₪ 
2 84,000  ₪ 28,000  ₪ 6,000  ₪ 3,000  ₪ 3,000  ₪ 
3 60,000  ₪ 20,000  ₪ 4,000  ₪ 2,000  ₪ 2,000  ₪ 
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  ₪    

9-12* 6,000  ₪ 2,000  ₪    



 )בש"ח( 2017תמריצים למאמנים על הישגים באליפויות עולם ואירופה 

 

 קרב רב -* רק לענפי האתלטיקה, השחייה והתעמלות מכשירים 

 

 :2017תמריצים למאמנים על הישגים בולטים באליפויות עולם ואירופה בשנת 

 במקצועות ותנאים אולימפיים בלבד. .1

 6)בתנאים דומים לסעיף  בכל מקרה בתנאי שהמיקום הינו בחצי העליון של המשתתפים באירוע .2
 במלגות(.

 במלגות(. 6)בתנאים דומים לסעיף  או בזירה ,צחונות על המזרןינ 2 לפחותבמקצועות הקרב,  .3

בתמריץ  המאמןתזכה את )מקסימום שתי תחרויות מטרה בשנה( כל זכייה באליפות עולם ו/או אירופה  .4
 המלא המצוין בטבלה, ללא התחשבות במספר הזכיות במהלך השנה.

ו/או ספורטאי אחד שקובע יותר מהישג אחד  ספורטאים באותה התחרותבמידה ויש למאמן מספר  .5
מהרשום בטבלה על הספורטאי  50%יקבל המאמן , (4באותה התחרות )כולל תחרות מטרה, ראה סעיף 

 מהרשום בטבלה. 25%השני במיקומו בתחרות. על הספורטאי השלישי והבאים אחריו יקבל המאמן 

ות אומנותית ושחייה אומנותית( ובמשחקי כדור יקבלו כל בקבוצות בספורט אישי )כמו התעמל .6
 מהמופיע בטבלה, שיחולקו ביניהם. 200%המאמנים יחד תמריצים בגובה 

מתן תמריץ בכל אחת מארבע התחרויות )אליפות אוסטרליה הפתוחה, רולן גרוס בצרפת,  -טניס  .7
 לאליפות עולם. מהמצוין בטבלה 50%וימבלדון באנגליה ואליפות ארה"ב הפתוחה(, לפי 

  

מיקום
 אירוע/

אליפות 
 עולם

אליפות 
 אירופה

אליפות 
עולם 
 לנוער

אליפות 
אירופה 

 לנוער

 קיץ EYOFמשחקי 

1 60,000  ₪ 20,000  ₪ 4,000  ₪ 2,000  ₪ 2,000  ₪ 
2 42,000  ₪ 14,000  ₪ 3,000  ₪ 1,500  ₪ 1,500  ₪ 
3 30,000  ₪ 10,000  ₪ 2,000  ₪ 1,000  ₪ 1,000  ₪ 
4 15,000  ₪ 5,000  ₪    
5 12,000  ₪ 4,000  ₪    
6 9,000  ₪ 3,000  ₪    
7 6,000  ₪ 2,000  ₪    
8 4,500  ₪ 1,500  ₪    

9-12* 3,000  ₪ 1,000  ₪    



 2017בוגרים  -קרנות הישג לפי ענפים 

 אגרוף סגל/ענף
 גביע עולם אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  5-8 2-3 כסף
 מדליות 2 9-16 5-8 ארד

  שני ניצחונות שני ניצחונות בכיר
 
 

 אופניים סגל/ענף
דירוג עולמי  אליפות עולם אליפות אירופה

 גבריםאבסולוטי 
דירוג עולמי 

 אבסולוטי נשים
   1-3 1 זהב
 1-20 1-30 4-8 2-3 כסף
 21-40 31-50 9-16 4-10 ארד

 41-60 51-75 17-24 11-16 בכיר
 
 

 אתלטיקה סגל/ענף
 תוצאה אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  4-8 2-3 כסף
 (---* )עמודAתוצאת  9-16 4-8 ארד

 (---* )עמודBתוצאת  17-20 9-12 בכיר
 "י האיגוד והיחידה לספורט הישגיבתחרויות מוסכמות מראש שיקבעו ע*
  

 
 ג'ודו סגל/ענף

 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה
  1-3 1 זהב
  5-7 2-3 כסף
 בגרנד סלאם/מסטרס 1-3 9 5-7 ארד

מדליות  3בגרנד פרי/  1-3 שני ניצחונות 9 בכיר
 בגביע עולם

 

 היאבקות סגל/ענף
 בינלאומיות* תחרויות אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  5-8 2-3 כסף
 מדליות 2 9-12 5-8 ארד

  שני ניצחונות 9-12 בכיר
 בתחרויות בינלאומיות מוסכמות מראש ע"י היחידה לספורט הישגי* 

  



 הרמת משקולות סגל/ענף
 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף
 9-12 4-8 ארד

 13-16 9-12 בכיר*
 עליון  2/3* 

 
 התעמלות אומנותית סגל/ענף

 אליפות עולם אליפות אירופה
 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף
 9-12 4-10 ארד

 13-16 11-14 בכיר
 

 התעמלות מכשירים וטרמפולינה סגל/ענף
 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף
 9-12 4-8 ארד

 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 
 עליון 2/3 -**בקפיצות 

 
 טאקוונדו סגל/ענף

 G1/G2תחרויות  אליפות עולם אליפות אירופה
  1-3 1 זהב
  5-8 2-3 כסף
 G1/G2מדליות בתחרויות  4 9-16 5-8 ארד

 G1/G2מדליות בתחרויות  3 שני ניצחונות שני ניצחונות בכיר

 
 טריאתלון סגל/ענף

 דירוג עולמי אבסולוטי אליפות עולם אליפות אירופה
  1-3 1 זהב
 30 - 1 4-8 2-3 כסף
 50 - 31 9-16 4-10 ארד

 75 - 51 17-24 11-16 בכיר
 

  



  
 סיוף סגל/ענף

 גביע עולם אליפות עולם אליפות אירופה
  1-3 1 זהב
  5-8 2-3 כסף
 1-3 9-16 5-8 *ארד

 5-8 17-32 9-16 *בכיר
 בתחרויות המוסכמות: ברן, בואנוס איירס, היידנהיים, פריס, ונקובר* 
 

 קייאקים וחתירה סגל/ענף
 גביע עולם אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  4-8 2-3 כסף
 1-3 9-12 4-8 ארד

 5-8 13-18 9-12 בכיר**
 עליון  2/3 **

 
 קליעה סגל/ענף

 גביע עולם אליפות עולם אליפות אירופה
  1-3 1 זהב
  4-8 2-3 כסף
 1-3 9-12 4-8 ארד

 5-8 13-16 9-12 בכיר

 

 קשתות סגל/ענף
 תחרות אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  5-8 2-3 כסף
 בגביע עולם 1-3 9-16 5-8 ארד

 בגרנד פרי 1-3 17-32 9-16 בכיר
 
 

 שחייה סגל/ענף
 תוצאה אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  4-8 2-3 כסף
 (---)עמוד Aתוצאת  9-16 4-8 ארד

  17-24 9-14 בכיר
 תחרויות קריטריון באפריל, אליפות ישראל, מכביה, אליפות עולם בוגרים 2 בתחרויות מוסכמות:

 ואליפות אירופה לנוער
 לסגלים ספורטאים חייבים בקריטריון אישי 2לפחות  -שליחים  א.

ואושרו  ע"י איגוד השחייה הומלצואשר  ,רק בתחרויות Aיוכל לקבוע תוצאת  ,אינו מתאמן בארץש ,שחייןב. 
 .ע"י היחידה לספורט הישגי מראש

 



 שחייה אומנותית סגל/ענף
 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף

 9-12 4-10 ארד*
 13-16 11-14 בכיר*

 עליון 2/3* 
 

 שחייה מים פתוחים סגל/ענף
 סבב עולמי )באירופה( אליפות עולם אליפות אירופה

  1-3 1 זהב
  4-8 2-3 כסף
  9-16 4-8 ארד

 1-3 17-24 9-14 בכיר
 

 שייט סגל/ענף
 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף
 9-12 4-8 ארד

 13-16 9-12 בכיר
 

 *טניס, טנ"ש, בדמינטון, כדורעף חופים, רכיבת סוסים, גולף סגל/ענף
 אליפות עולם אליפות אירופה דירוג עולמי

 1-3 1 1-15 זהב
 4-8 2-3 16-30 כסף
 9-16 4-8 31-50 ארד

 17-32 9-16 51-75 בכיר

 LPGA* בגולף לפי דירוג עולמי 
  



 מקצועות החורף
 החלקה על הקרח סגל/ענף

 אליפות עולם אליפות אירופה
 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף
 9-12 4-10 ארד

 13-16 11-14 בכיר
 

 החלקה מהירה על הקרח סגל/ענף
 אליפות עולם אליפות אירופה

 1-3 1 זהב
 4-8 2-3 כסף
 9-12 4-8 ארד

 13-16 9-12 בכיר
 

 סקי שלג סגל/ענף

 אליפות עולם FISניקוד 

 1-20 1-30 זהב
 21-30 31-40 כסף
 31-40 41-50 ארד

 41-50 51-65 בכיר
 

 הערות:
 .2018 . במקצועות החורף יתקיים דיון לאחר משחקי פיאנג צ'אנג1
  . במזחלות, במידה ויהיה רלוונטי יועלה לדיון בישיבת המנהלת.2



 אתלטיקה -תנאי סף ישראלי 

 נשים מקצוע גברים

 *Bתוצאת  Aקריטריון  *Bתוצאת  Aקריטריון 

 11.36 11.32 מ' 100 10.21 10.16
 23.30 23.20 'מ200 20.60 20.50
 52.35 52.20 'מ400 45.60 45.40

 2:02.50 2:01.50 'מ800 1:46.40 1:46.00
 4:09.00 4:07.00 'מ 1500 3:37.20 3:36.20

 15:33.00 15:24.00 'מ5,000 13:31.50 13:25.00
 32:35.00 32:15.00 'מ 10,000 28:05.00 28:00.00
 2:45.00 2:42.00 מרתון 2:19.00 2:17.00
 9:48.00 9:45.00 מ' מכשולים 3000 8:32.00 8:30.00

 13.10 13.00 מ' משוכות 100/110 13.50 13.47
 56.55 56.20 מ' משוכות 400 49.60 49.40
 1.92 1.93 קפיצה לגובה 2.28 2.29
 4.40 4.50 קפיצה במוט 5.60 5.70
 6.60 6.70 קפיצה למרחק 8.10 8.15

 14.00 14.15 קפיצה משולשת 16.80 16.85
 17.20 17.75 הדיפת כדור ברזל 20.10 20.50
 59.50 61.00 זריקת דיסקוס 64.00 65.00
 69.50 71.00 יידוי פטיש 76.00 77.00
 60.00 62.00 הטלת כידון 81.00 83.00
 5950 6200 7/10קרב  8000 8100

 1:38.00 1:36.00 ק"מ הליכה 20 1:26.00 1:24.00
  ק"מ הליכה 50 4:16.00 4:06.00

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists 100X4 Top 8 at IWR + 8 from Top Lists 

Top 8 at IWR + 8 from Top Lists 400X4 Top 8 at IWR + 8 from Top Lists 

 . 2017המפורסמת בספר איגוד האתלטיקה  B* תוצאה 
 

 


