
       

 

 לספורטאי הישג תמיכה וסיוע 

קידום הישגים ותוצאות של  ספורטאי ההישג בענפי התאחדות "אילת" ועידוד   -  המטרה 

להצלחות בינלאומיות במשחקי העולם, באליפויות עולם ובאליפויות אירופה באמצעות  

 אימונים והתחרויות ודרכי ההכשרה של הספורטאים. ה שיפור תהליך 

   -  הסיוע יינתן ל 

 הקריטריונים( ספורטאי ההישג  )על פי   •

 יריבי אימון   •

 סגל עתודה מצומצם שיוסכם בצוות/איגוד  •

 

הישג" מצטיינים    ולספורטאישיינתנו ע"י התאחדות "אילת"  לפעולות הישגיות  תחומי הסיוע 

 ומדורגים ולמאמניהם )עפ"י קריטריונים( 

 מתן תמריץ על הישגים לספורטאי ולמאמן  •

 מלגות חודשיות לספורטאים ותמריץ למאמן  •

 וע בציוד ומכשירי עזר סי •

 מחנות אימונים, אימונים מרוכזים ושימוש במתקניםסיוע ב ✓

 תחרויות בישראל )הבאת יריבי אימון מחו"ל(  ✓

 ע"י תכנית הכנות אולימפיות בלבד   תחרויות בחו"ל )הכנה והשלמה(  ✓

 מתודי   –רפואי  –ליווי מדעי  ✓

 וכיו"ב( הוצאות ייחודיות לספורטאי ההישג )הוצאות נסיעה  ✓

מהמלגה תוכל להיות למטרת    30%יומרו בפעולות מקצועיות בארץ, עד  17המלגות לגילאי עד 
 תחרות ומחנה אימונים בחו"ל . 

 

 

 -  התנאים לסיוע 



כפוף להמלצה משותפת של הצוות )מאמן אישי, נציג האיגוד ומנהל היחידה   •

 לספורט תחרותי( 

 כפוף לדווח שוטף של המאמן האישי  •

 מעקב ובקרה של הצוות  כפוף לתכנון,  •

 ( 10%כפוף להשתתפות האיגוד )לפחות  •

 : השנים הקרובות 4-המטרות ב

איתור וטיפוח ספורטאים הישגיים ופוטנציאלים להישגים בינלאומיים והבאתם לרמה   .א
 הישגית בינלאומית. 

 
 מטרות עיקריות לספורטאים המצטיינים )ע"פ סדר עדיפות(: 

 (. ארה"ב ) 2021הישגים ותוצאות, עפ"י היעדים הענפיים, במשחקי העולם   •

 הישגים ותוצאות באליפויות העולם לבוגרים ונשים, עפ"י היעדים הענפיים.  •

 הישגים ותוצאות באליפויות אירופה לבוגרים ונשים, עפ"י היעדים הענפיים.   •

ים גדולים לבוגרים ונשים,  הישגים ותוצאות דרוג עולמי / גביעי עולם ואירועים בינלאומי •

 עפ"י היעדים הענפיים. 

הישגים ותוצאות באליפויות אירופה לנוער )בגיל שלפני בוגרים/נשים(, עפ"י היעדים   •

 הענפיים. 

הישגים ותוצאות באליפויות עולם ואירופה לצעירים בתחרויות בינלאומית גדולות לנוער,   •

 עפ"י היעדים הענפיים. 

 
   השאיפה: 

 

 : 2021 " משחקי העולם"הצלחות ב

 . מדליות 3-4 -ו  גמרים   5-6פי קריטריונים מהם -על משתתפים  15-20 

 

 : 2021-2018הצלחות באליפויות עולם ואירופה בשנים 

 גמרים )בבוגרים ונשים(, בכל שנה.   8-6 -מדליות ו  4-2 

 

 

 !"משחקי העולם"תהא עדיפות ברורה למקצועות בהם מתחרים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   קריטריונים להישגים אישיים לצורך מלגות: .ב

 

 :    דרגיםרמת ה 

   " משחקי העולם"  דרג •

 משופר ' א  דרג •

   א'   דרג •

   'ב  דרג •

 " המשך  דור"   דרג •

 

 

 

 : כדלהלן יחולקו מלגות הישג חודשיות לספורטאים ומאמנים מצטיינים 

)לא קבוצתיים( של   המלגות החודשיות יחולקו אך ורק על סמך הישגים אישיים  .1

הספורטאים, למעט בענפים בהם אין תחרות יחידים ו/או ענפים המאושרים  

להשתתפות ב"משחקי העולם" בהרכב אחר. לדוגמא: ספורט הריקוד,  צניחה  

 חופשית, , פטנק, וכד'. 

התבחינים מיועדים להישג הספורטאי ב"משחקי העולם" ובאליפויות עולם ואירופה,   .2

 מוכרות ורשמיות. 

ת אין תחרות המזכה במילגה ו/או הספורטאים אינם לוקחים  במידה ובשנה מסויימ .3

חלק בתחרות כזו, ניתן לקבוע תחרות חלופית המזכה במלגה וזאת בתנאי שנקבעה  

 את אישור היחידה לספורט תחרותי.  מראש מראש וקיבלה 

 זכיה בהישג באליפות עולם/אירופה תחשב אך ורק במידה והשתתפו   .א .4

 . ת /מדינות שונות בקטגוריה בה זכה הספורטאי  8 מתחרים ולפחות  8לפחות 

 אין מגבלת מתחרים ומדינות.  - ב"משחקי העולם" 

 כמו כן, על הספורטאי לעמוד ב:  

)ניצחון בפועל  עליון מבין המשתתפים, לפחות שני נצחונות בפועל   1/3-מיקום בב. 

הינו כאשר שני המתחרים עלו על המזרון, התחרו בפועל והקרב הוכרע  

 בניקוד/החלטת שופטים(.  

אם בפרוטוקול תחרות מאושר וסופי מוגדר הישג שאינו מיקום ברור, אלא טווח  .  ד

יוכר המיקום הממוצע    :, יוגדר ההישג כדלהלן ( וכד'  12-9, 8-5למשל )  מיקומים



  8-5למשל, הישג )  ורך המספר יעוגל כלפי המיקום הגבוה יותרבטווח, ובמקרה הצ

 (. 6יוכר כמיקום 

 

 

 

 

 טבלת ההישגים לצורך קבלת מילגה חודשית    

 (. ענפים אישיים של התאחדות "אילת" )                      

 

 

 

 האירוע

 דרג

 "משחקי העולם"

)רק בענפים 

ובמקצועות 

המשתתפים 

 במשחקי העולם(

 משופרדרג א' 

ענפי משחקי 

העולם )מקצועות 

שטרם במשחקי 

 העולם(

 

 

 א'  דרג 

 

 

  'בדרג 

 

 

 ""דור המשךדרג 

 א. עולם בוגרים/
 משחקי עולם

 

 1-5מקום 

 6-8 1-5מקום 

בענפים שלא  1-5או 

 ב"משחקי העולם"

 9-12מקומות 

בענפים שלא  6-8או 

 ב"משחקי העולם"

- 

או מדליה בענפים  4-6 מדליה מדליה א .אירופה בוגרים

 שלא ב"משחקי העולם"

 4-8או  7-10מקומות 

בענפים שאינם 

 ב"משחקי העולם"

- 

 עולם/אירופה .א
עתודה 

 (21/23)הישגית

 העולם  .מדליה בא • - - -

 אירופה .דליה באמ •

 עולם .אב 4-8 •

 ירופהא .אב 4 •

 עולם/אירופה .א

  18עד 

נוער לפני 
בוגרים)לענף ללא 

 עתודה הישגית(

 העולם  .מדליה בא • - - -

 אירופה .מדליה בא •

 

 עולםליפות אב 4-8 •

 ירופהליפות אאב 4 •

 

 

 עולם/אירופה .א
עד   לנוער/קדטים

18 

 במידה, 16 עד או)
 (הישגית עתודה ואין

עולם /  .)בא מדליה - - - -

 אירופה(

 

 אחר

המלצה מקצועית של  - -  -

יחידה  + איגוד + מאמן

 נהלתמובאישור 



   17מעל גיל  ת/ לספורטאי *

 רלוונטי רק בענפי הקרב ** 

  )בענפים בהם יש רק תחרות מטרה אחת בשנה( ,   1-20בנוסף , ספורטאי שייכנס לדירוג עולמי בין המקומות 

חודשים מיום כניסתו לדירוג. דרג המילגה יקבע בהתאם למיקום )וכן   6למשך   יכול לזכות במלגה חודשית

 .    בדירוג העולמי   ענף ומקצוע( הספורטאי

 

 

 
 . במקרה של הגעה להישג המזכה במלגה, אולם אי עמידה של הספורטאי באחד מהתנאים  א5

 מגובה המילגה   50%, רשאית "קרן המלגות" לאשר, באופן חריג, עד 4המפורטים בסעיף      
 המלצת  הניתנת בקטגוריה המתאימה להישג או לשבצו בדירוג נמוך יותר וזאת לאחר      
 מנהל היחידה לספורט הישגי. האיגוד ו     

חודשים לפני   24ולם" ) לו פוטנציאל גבוה להשתתף ב"משחקי העבמקרה של הגעה להישג   .ב5
יעלה ההישג לדיון ביחידה   -בטבלאות ההישג    ם/, אולם אי עמידה של הספורטאי האירוע( 

 האיגוד.  תהמלצוזאת לאחר לספורט תחרותי , למתן אפשרות למילגה באופן חריג  

יקבע ע"י הנהלת הקרן, תוך לקיחה בחשבון של מצבה הכספי  י סכום המלגה החודשית א.   .6
 של הקרן, מס' הזוכים, ההישגים ועוד.  

ב. ספורטאי שמקבל מלגה )או תמריץ על הישג( מגוף רוחב אחר , לא יהא זכאי לכפל       
 מלגות.  

 
 "(. דור המשך ונוער )" , נוער שלפני בוגרים  סכום המלגה יהא שונה בין בוגרים  .7

דר כושר( ו/או  ", המלגה הינה לטובת רכישת ציוד ספורטיבי )כולל מנוי לחךדור המש ב" .8
 כמפורט בנוהל.  פעילויות מקצועיות

ההוצאה על הפעילויות והציוד צריכה להיות מאושרת מראש ע"י "אילת" / היחידה לספורט  
 תחרותי וכן מאושרת וחתומה ע"י האיגוד / מאמן הספורטאי.  

 
ספורטאים או קבוצה )בהתאם לאופי ענף הספורט( מענף המשתתף ב"משחקי  ספורטאי, זוג  .9

מסיבה    "ם העול משחקי "העולם", הזכאי/ם למלגה אך אינו/ם יכול/ים לייצג את מדינת ישראל ב 

שאינו משתתף   מקצוע קבועה וידועה מראש )אזרחות למשל(, יקבל/ו מלגה כמו ספורטאי מ

 ב"משחקי העולם". 

"משחקי    יקבל מילגת דרג  ,ב"משחקי העולם"  באופן רשמי  ת השתתפותו ספורטאי שהבטיח א א.   .10

החודשים הקודמים לתחילת המשחקים )מיום קבלת   12-, לא יותר מ 150% לש מוגדלת  העולם"

 האישור על השתתפותו(. 

ימשיך לקבל מלגה מוגדלת   , במשחקים  לא הגיע להישג ו ב. ספורטאי שהשתתף ב"משחקי העולם" 

)ולאחר מכן, בהתאם להישגו המזכה במלגה ובהתאם  חודש שלאחר המשחקים עד  150% לש

 לקריטריונים(. 

ג. ספורטאי שהשתתף ב"משחקי העולם" וזכה במדליה או שהגיע להישג משמעותי )שאושר ע"י  

הקלנדרית בה   עד סוף השנה  150%היחידה לספורט תחרותי(, ימשיך לקבל מלגה מוגדלת של  

 לאחר מכן, בהתאם להישגו המזכה במלגה ובהתאם לקריטריונים.   התקיימו המשחקים.



שנים כמלגת   17, יקבל מלגתו עד שימלאו לו ' בבמידה וספורטאי זכה בהישג המקנה לו דרג   .11

ציוד/פעילויות מקצועיות )קבלת החזר כספי בכפוף להצגת קבלות מתאימות ואישורן מראש(  

המחאה חודשית )החל מהגיעו    -  ' במלגת דרג יקבל הספורטאי  - שנים  17יל ועם הגיעו לג

 שנים ולמשך יתרת זכאותו(.   17לגיל 

, דרג א'    "משחקי העולם"ענף גיע להישג המזכה אותו במלגת דרג במידה וספורטאי ה .12

יוחלט בקרן המלגות על אופן חלוקת המלגה )בכל    -שנים   17' וטרם הגיע לגיל  אדרג  ו  משופר

 מקרה, המלגה תחולק בין פעילות מקצועית ובין המחאה(.  

ולא הגיע  , שהסתיימה תקופת מלגתו דרג א' משופראו  "משחקי העולם"  ספורטאי בדרג א.   .13

לתקופת  '  א רד לדרג מלאה( י)מותנה כמובן בהמשך פעילות   להישג נוסף המזכה במלגה

  -חודשים או מועד התחרות הבאה המזכה במלגה   12הסתגלות. תקופת ההסתגלות הינה 

 תופסק מלגתו.  - )במידה ולא הגיע להישג המזכה במלגה( המוקדם מביניהם. לאחר תקופה זו  

  רשאית   שהסתיימה תקופת מלגתו ולא הגיע להישג נוסף המזכה במלגה,ספורטאי מדרג א'   ב.

)מותנה כמובן בהמשך    הסתגלות בדרג ב' תקופתמנהלת היחידה, מסיבות מיוחדות, לאשר לו 

 . פעילות מלאה( 

ודרג א' אשר לא יצא לתחרות בינ"ל כלשהי   , דרג א' משופר "משחקי העולם" ספורטאי דרג  .14

המשך קבלת מלגתו תועלה לדיון ביחידה   – חודשים מיום אישור קבלת המלגה  6במשך 

 לספורט תחרותי. 

ספורטאי שזכאי למלגה על סמך הישגו, אולם מקבל כבר מלגה ממקור ספורטיבי אחר על   .15

 לא יקבל כפל מלגות.   - הישג בענף אחר 

יקבל מלגה על הישג    -להישג המזכה אותו במלגה בשני ענפים שונים   במידה וספורטאי הגיע  .16

 בענף אחד בלבד ועל הישגו הגבוה מבין השניים.  

קבלת  הסיוע יינתן מחודש שלאחר מועד התחרות ועד לתחרות הבאה )המזכה באפשרות ל  .17

 חודשים.  14-מלגה( ובכל מקרה לא יותר מ

מתן הסיוע מותנה בהמשך פעילות הספורטאי במסגרת האיגוד בו זכה בהישג. במידה   .18

תופסק לאלתר מלגתו   - והספורטאי פרש, עזב או הפסיק מכל סיבה את פעילותו באיגוד 

 )וכנ"ל מלגת מאמנו(.   

 מחוייב לקחת חלק בתחרות זו.   , ספורטאי מלגאי שהענף שלו משתתף במשחקי "אילת" .19

 הינה קבוצתית במקצוע אישי: במידה והתחרות  .20

 הקטגוריה   מסכום המלגה המיועדת לבודד, באותה 150%-תוכפל המלגה ב -* זוג  

   .הקטגוריה באותה  לבודד,  מסכום המלגה המיועדת  175%-תוכפל המלגה ב - * שלישיה ומעלה 

לגה, מלגתו לא תפחת  בכל מקרה, ספורטאי יחיד שהגיע להישג, עומד בתבחינים וזכאי למ  .21

 . מלגתו של ספורטאי ב"דור המשך"מ

עמידה בכל הדרישות הייצוגיות, משמעתיות, מנהליות ומקצועיות של "אילת", של "היחידה   .22

ושל האיגוד, כמפורט במסמך הנהלים לקבלת מלגה עליו חותמים  " לספורט תחרותי 

 הספורטאי/המאמן.   

הספורטאי   יתו של מסכום זכי 30%מאמנים אישיים* יזכו לקבלת תמריץ הישג חודשי של  .23

 בלבד(.   "משחקי העולם"   שלהם )ספורטאים בדרג



(, יקבל המאמן תוספת של  "משחקי העולם"בעבור כל ספורטאי נוסף )המקבל מלגת דרג  

 ממלגת הספורטאי.  10%

שאינו    מקצוע/של ספורטאי שזכה במדליה באליפות עולם/אירופה בענף *מאמנים אישיים  .24

  30%יזכו לקבלת תמריץ הישג חודשי של   משופר או דרג א' ב"משחקי העולם" ונכלל בדרג א' 

 . מסכום זכייתו של הספורטאי שלהם

(, יקבל המאמן תוספת של  א' משופר ו/או דרג א' בעבור כל ספורטאי נוסף )המקבל מלגת דרג  

 ממלגת הספורטאי.  10%

 מאמן יקבל מלגה כל עוד הספורטאי שלו פעיל, מתאמן, מתחרה ומקבל מלגה.  .25

השתתפות המאמן והספורטאי בימי עיון, פעילויות שונות של היחידה לספורט תחרותי, בטקס   .26

 חלוקת המלגות של "אילת" וכן במשחקי "אילת" הינה חובה. 

   -  "דור המשך "דרג  מלגת  .27

 עפ"י הקריטריונים המפורטים בטבלאות.     א.  

 עפ"י המלצה מיוחדת של האיגוד והיחידה לספורט תחרותי )ובכפוף למגבלת תקציב הקרן(.   .ב

 

חודשים   12אמן את הספורטאי לפחות ממאמן עפ"י חוק הספורט, אשר בעל תעודת   – מאמן אישי  *

 שעות בחודש.    24-פעמים בשבוע ולא פחות מ  3בטרם התחרות, לפחות 

 

   :בנוסף למלגות החודשיות, תחלק הקרן בטקס השנתי, אחת לשנה, מלגות הישג כדלהלן   ב.

 : תנאים כללים 

 השתתפות המאמן והספורטאי בטקס חלוקת המלגות של "אילת".  (1

 רשום ופעיל באיגוד והמתחרה במסגרתו בתחרויות בארץ ובחו"ל.    -ספורטאי   (2

ופעיל באיגוד, המאמן ספורטאי שרשום ופעיל באיגוד  בעל תעודה מתאימה   -מאמן   (3

 והמתחרה  במסגרתו בתחרויות בארץ ובחו"ל.  

עמידת הספורטאי והמאמן בכל הדרישות הייצוגיות, משמעתיות, מנהליות   (4

 אילת" והאיגוד.  "רט תחרותי והמקצועיות של היחידה לספו 

על הספורטאי/מאמן להיות בעל אזרחות ישראלית או לחילופין בן זוג )לעיסוק   (5

 הספורטיבי( של אזרח ישראלי ובכל מקרה לייצג את מדינת ישראל.  

 

   :בנוסף למלגות החודשיות, תחלק הקרן בטקס השנתי, אחת לשנה, מלגות הישג כדלהלן  .ג

 :  חד פעמי   תמריץא. 

ב"משחקי העולם"  או הקבוצה   הקריטריונים הינם על פי הישג הספורטאי   (1

 ואליפויות עולם ואירופה בשנה החולפת. 

עמידה בקריטריונים המזכים במלגה שנתית על זכיה במדליה באליפות   (2

 עולם". העולם/אירופה וב"משחקי 

   ערך הנקודה יקבע עפ"י קטגוריות גילאים )נוער, בוגרים(  (3



 . החלוקה תהא דלהלן :   -במקרה של מס' ספורטאים בספורט אישי   : א' (4

 מהתמריץ.  75%כל אחד מהם יזכה בניקוד של  –זוג ספורטאים שיזכו במדליה   -

כל אחד מהם יזכה בניקוד של   – שלישיה או רביעיית ספורטאים שייזכו במדליה    -  

 מהתמריץ.  50%

כל    ורטאים שתזכה במדליה  קבוצת ספורט אישי הכוללת בין חמישה לעשרה ספ  -

 מהתמריץ.  40%אחד מהם יזכה בניקוד של 

כל אחד מהם   –קבוצת משחקי כדור שיזכו במדליה   - במקרה של ספורט קבוצתי   :'ב

 )ובלבד שהוא רשום בטופס המשחק(.  מהתמריץ 30%יזכה בניקוד של 

 

 : ב. מלגת הישג מיוחדת 

וזאת בהסתמך על   מלגת הישג מיוחדתהנהלת הקרן רשאית להחליט על הענקת 

הישג מיוחד שהשיג/ה הספורטאי/ת בתחרות חלופית, הישג באליפות אירופה/עולם  

ללא עמידה בכל התנאים המזכים במלגה חודשית וכן כאשר הנהלת הקרן רואה  

 בספורטאי זה כפוטנציאל גדול לעתיד.  

 הפרס )שובר מתנה/המחאה וכד'( יקבע בהתאם להחלטת הקרן.  סכום המלגה/אופן מתן 

 

   : . פרס ספורטאי מצטיין איגודיג

במהלך הטקס השנתי יבחר כל איגוד ספורטאי/מאמן מצטיין אחד בלבד )למעט  

בענף בו התחרות הינה זוגית: צניחה חופשית, תעופה כללית וספורט הריקוד(,  

 או הגיע להישג יוצא דופן. /אשר לדעת האיגוד תרם לפעילות האיגוד ו 

סכום המלגה/אופן מתן הפרס )שובר מתנה/המחאה וכד'( יקבע בהתאם להחלטת  

 הקרן.  

 

 במלגה הכרה בהישגים המזכים  - נספח לקריטריונים בענפים ייחודיים 

מצ"ב נספח קריטריונים על סמך סיכומים שהתקבלו עם האיגודים השונים, בנוגע להישגים המזכים  

 שאינם מזכים במלגות הישג.  /

 גב' אוריה מאיר(   -עם מנכ"לית האיגוד  )סיכום : ברידג'     

"אילת" תכיר בהישגי ספורטאי הברידג' בתחרויות ובגילאים המפורטים להלן, כהישגים המזכים   .1
  במלגה )במידה ועומדים בקריטריון כמובן(:

 . 21עד גיל  שישייה למדינות, לנבחרת   אליפות עולם רשמית למדינות או אליפות אירופה רשמית 1.1

 . 26עד גיל   שישייהלנבחרת   1.2

לא    -מוגבלות מבחינת גיל(   בחרות בתי ספר וכן נבחרות שאינןבכל יתר התחרויות והגילאים )לרבות נ 1.3

 הישגיהם לצורך קבלת מלגות.  יוכרו

 מר אביעד לוי(  -עם מנכ"ל האיגוד  )סיכום : טיסנאות



   החופשיים הכוללת  יסנאות בתחרויות מחלקת הטיסנאים בהישגי ספורטאי הט"אילת" תכיר  .2
 .F1A, F1Bקטגוריות:   2בתוכה 

    המחלקה    - במידה ויוחלט ב"משחקי העולם" על שיתוף הענף ועל מחלקה אחרת מזו שצוינה   2.1

 של "משחקי העולם" תקבל עדיפות. 

 מר אריה פישר(  - עם יו"ר האיגוד   )סיכום:  כדורת 

 זוגות. ום ואליפויות אירופה לבודדים "אילת" תכיר בהישגי ספורטאי כדורת בתחרויות אליפות עול .3

 

 . האיגוד  עם  מראש  ם כפי שיתוא :ביליארד 

 


