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 הקדמה

)גברים ונשים(,  470-)גברים ונשים( ו RSX לבנייה ופיתוח נבחרות בדגמים האולימפייםהוקדשה  החולפת, 2017שנת 
במטרה ליצור מסגרת עבודה מיטבית אשר תכין את הנציגים הישראלים בדגמים אלו בצורה בטובה ביותר 

עבודה במסגרת נבחרות באה מתוך למידת הצרכים בשטח והשוואה למדינות מצליחות . 2020לאולימפיאדת טוקיו 
לכוון להשגת כפי שעשה בעשורים האחרונים, ממשיך  ,ענף השייט. במשחקים האולימפיים במחזורים האחרונים

 למצוינות והישגיות בספורט העולמי.מדליות אולימפיות המסמלות את השאיפה 
האולימפית על מנת להכין את ספורטאי העתיד של ישראל בדגמי הסירות והגלשנים להתמודדות בזירה העולמית ו

ת המיועדות לדגמי הנוער השונים, במטרה להספק לספורטאים הצעירים את כניות מקצועיובשנים הבאות, נערכות ת
בדגמי הילדים  פעילויותלבמקביל התפתחות ארוכת טווח מיטבית.    כל זאת נעשה מסגרת העבודה האופטימאלית ל

 אשר מתחרים ונהנים מענף השייט בארץ. להגדיל את כמות הספורטאים הפעילים  תןמטראשר  והנוער
 סיכוי לתוצאות איכותיותאת ה יגדילוזירה מהנה יותר לתחרויות השייט בארץ, ואנו מקווים כי תכניות אלו יספקו 

 .עולמית והאולימפית בשנים הבאותבזירה ה עוד יותר,
 

ל ציבור הספורטאים, המאמנים, ההורים ומנהלי המועדונים את התוכניות המקצועיות לחוברת זו באה להנגיש לכ
 והחזון העומד מאחוריהן.איגוד השייט  אשר גיבש

אשר משקיעים זמן  לי קורזיץ, שמשון ברוקמן, שי בכר ואלכס ספרובזה המקום להודות לחברי הוועדה המקצועית 
 ומחשבה רבים בהתנדבות מלאה בדרך הטובה ביותר לקידום השייט התחרותי הישראלי.

 

 

 

 

 בברכה,

 אלי צוקרמן
 מנהל מקצועי 

 ערן סלע
 והדרכה תשתיותרכז 

 

 

 

 

  



 

 

 מול ביצוע בפועל  7201יעדי תכנית מקצועית 

 עמידה ביעדים יעדים דגם

 אופטימיסט

שלושה  -אליפות עולם
שייטים/ות בחצי העליון של 

 הצי.
✓  

שייטים  שני -אליפות אירופה
ושייטת אחת בבית הזהב 

 בתחרות
✓  

העלאת רמת השייטים 
והמאמנים בארץ )צמצום 

 המועדונים(.הפערים בין 
  

 גלשני ביק

מדליות באליפויות עולם 
  ✓ 6.8-ו 7.8ואירופה בדגמי 

הכנה מיטבית להשתלבות בדגם 
  ✓ נוער  RS:X-ה

420 

אליפות עולם  1-5מקומות 
ISAF ✓  

אליפות אירופה  1-5מקומות 
  ✓ לנוער

  ✓ באליפות אירופה 1-10
 עיבוי הצי בארץ

   (2017סירות עד סוף  16)

 רדיאל נוער לייזר 
 4.7ולייזר 

ראשונים אליפות  20
 עולם/אירופה לנוער 

 לייזר רדיאל
✓  

בנים   1-15 -בנות ו 1-10
באליפות עולם/ אירופה לייזר 

4.7 
✓  

  4.7הגדלת נפח הצי בלייזר 
  ✓ סירות( 45)מעל 

 נוער RSX גלשני 

מדליות באליפויות 
  ✓ עולם/אירופה לנוער

השתלבות בולטת של גולשי 
הנוער בתחרויות הבוגרים )חצי 

 עליון באליפות אירופה/עולם(
✓  



 

 

 2018 לשנת תוכנית דגם אופטימיסט בינלאומי 

 מטרות

 שלושה שייטים/ות בחצי העליון של הצי. -אליפות עולם .1

 שייטים ושתי שייטות בבית הזהב בתחרות. שני -אליפות אירופה .2

 ארבעה מועדונים בנבחרות ישראל )אליפות אירופה ועולם( נציגות של לפחות .3

 המצב כיום
הפגינו יכולות טובות מאוד ביחס לעולם, כולל תוצאות שיא לשייט  2017נבחרות ישראל לאליפויות אירופה ועולם בשנת 

אף על פי ( וארבעה שייטים )שתי בנים ושתי בנות( בבית הזהב באליפות אירופה.  6ישראלי בדגם באליפות העולם )מקום 
עשר חברי הנבחרת הגיעו -עשר מתוך שניםין המועדונים, שאחת ממטרות העונה הקודמת הייתה צמצום הפערים ב

מבחינת       גדולים.נשארו פרשים ברמת השייטים במועדונים השונים בארץ ההכך שמאותו מועדון, עובדה המצביעה על 
בעקבות מעבר שייטים מהיר יותר לירוקים ומשם )יתכן ועקב הוספת מסלול התשתיות יגדל השנה הצי גודל הצי השנה, 

  .(לאופטימיסט בינ"ל

 דרך הפעולה

 יתקיימו לאורך העונה לפי התוכנית הבאה: אימונים לסגל רחב .א

 בנות ראשונים בתחרות, 7-בנים ו 10סגל א':  •
 בנות באים בתור באותה תחרות. 7-בנים ו 10סגל ב': 

  מאמנים ילוו כל אחד מהסגלים 2האימונים יערכו במקביל,  •
 ים )אוקטובר(-שיוט ע"ש שמשון בובר בשדותהרצליה: סגלים לפי  -נובמבר

 נהריה: סגלים לפי שיוט החורף בחיפה )דצמבר( -ינואר
 .יתקיימו לפני כל תחרות גדולה באתר התחרות באחריות מאמני הדגם -אימונים ארציים פתוחים .ב
 פברואר - שיוט מאמנים באשדוד .ג
 אפריל  -סמינר שיוטי קבוצות .ד
ה ארצי המיועד לשייטים שאינם חברי אחת הנבחרות. מטרת המחנה מחנ 19-23/8 -מחנה אימונים ארצי .ה

 להעניק לשייטים פחות מנוסים ידע לקראת העונה הבאה. )כולל דמי השתתפות(
 :אימוני נבחרת .ו

 הנבחרות  2מחנה אימונים בהשתתפות  -יוני
 .ימים( 6מחנה אימון קפריסין ) -אוגוסט

 התוכנית הבינ"לפי פירוט -שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על •

  גילאים
 ואילך( 2003ילדי  2018כולל   )בשנת  15עד גיל   -אופטימיסט בינ"ל

 ואילך( 2006ילדי  2018כולל        )בשנת  12עד גיל   -קדטים 

  המבחנים:תחרויות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות/פורמט מועד שם התחרות

 חלוקה לבתים 1-3/3 שיוט הבנים אילת

 חלוקה לבתים 26-28/3 אליפות ישראל לנוער

 חלוקה לבתים 4-5/5 שיוט  עמוס אשדוד

  -חלוקה לבית זהב וכסף  19-21/5 ע"ש איתי אמירקיסריה גביע 
 תוצאות המבחנים לפני תחילת התחרות פי-לע

 שיוט חובה לנבחרת לאליפות עולם  22-23/6  שיוט הבנים גינוסר



 

 

 
 2018 -תוכנית בינ"ל  

 
  קפריסין 9/18/6-8/30 -עולםאליפות  .א

 (מאמן+מאמן נוסף על תקן ראש משלחת) שייטים/ות, הראשונים במבחנים. 5
 )מאמן+מאמן נוסף על תקן ראש משלחת(  הולנד 26-30/6/18 – אליפות אירופה .ב

 הראשונים במבחנים, שאינם נוסעים לאליפות העולם, לפי הקריטריונים הבאים: ות/שייטים 7
 בנות. 4 -בנים ומ 3 -לאליפות העולם אינה כוללת בנות,  הנבחרת תורכב מבמידה והנבחרת  .1
 בנות.3 -בנים ומ 4 -במידה והנבחרת לאליפות העולם כוללת בנות, הנבחרת תורכב מ .2

   : 8הינו  במידה ומספר חברי הנבחרת המקסימלי המותר לכל מדינה באליפות אירופה*
  .פי דירוג כללי במבחנים-שייט/ת נוסף על

במבחנים( במבחנים רשאים לבחור לצאת לאליפות  1-5בנים ראשונים ובת ראשונה )במידה וסיימה  2 .3
 אירופה.

במידה ושייטים מהנבחרת לאליפות העולם יבחרו לוותר על מקומם לטובת נסיעה לאליפות אירופה,  .4
השייטים של  הנבחרת לאליפות אירופה יהיו זכאים למקום שהתפנה באליפות העולם ע"פ הדירוג שלהם 

 במבחנים. 
סיעה למחנה לנאיגוד השייט ישקול תמיכה ביציאת נבחרת/ות אשר יציגו תוכנית   -בינ"ל תחרות •

 אימון/תחרות בינ"ל במהלך העונה. הקריטריונים לתמיכה יפורסמו במסמך נפרד.

 
  יורו לנסיעה. 700השתתפות עצמית 

  * התכנית כפופה ליכולת תקציבית
  



 

 

 2018לשנת   רדיאלו 4.7 תוכנית שנתית לייזר

  מטרות

 רדיאל.ראשונים אליפות עולם/אירופה לנוער בלייזר  10-שייט ושייטת ב •
 WS 2018 שייט ושייטת בעשירייה ראשונה באליפות העולם לנוער  •
 4.7באליפות עולם/אירופה בלייזר ראשונים  10-שייט ושייטת ב •

  מיקוד ופיתוח ספורטאים בעלי פוטנציאל בדגם )פיזי, מקצועי ובעלי נכונות להשקעה הדרושה( •
 
 המצב כיום

מהווה אפשרות יחידה להמשך שייט  4.7-באופטימיסט בינ"ל. דגם ה דגם הלייזר משמש ספורטאים לאחר סיום פעילות
 במועדונים בהם אין פעילות בסירה זוגית, ובעקבות זאת, נראה כי קיים שוני גדול ברמת השייטים בדגם.

התוצאות הבינ"ל של שייטי דגם הלייזר טובות, ומצביעות על רמה טובה בשלושת קטגוריות הדגם ביחס לצמרת 
של שייטי הלייזר לצמצום מרכיב הכושר הגופני ממסקנות העונות הקודמות עולה הצורך בקידום ופיתוח העולמית. 

הפערים בצי בארץ ולשיפור מול הצמרת העולמית. כמו כן, הספורטאים הבכירים בדגם השתתפות במימון עצמי 
יגו בתחרויות המטרה בעונה בתחרויות הכנה ונראה כי יש לכך השפעה חיובית על תוצאותיהם ויכולת השייט שהצ

 החולפת.

 דרך הפעולה
ותכנים נוספים )מקצועיים  כושראימוני  יכללו אימוני ים,אימונים המחנות  - רחב מחנות אימונים לסגל •

 תנאי לכניסה לנבחרת. ם. השתתפות במחנות האימון הינומנטאליים(
o  בנות   4-בנים ו 8: 4.7סגל לייזר 
o  :בנות 3-בנים ו 6סגל לייזר רדיאל 

 מחנה סגל ע"פ תוצאות מבחנים לאחר שיוט הבנים אילת – 16-17/3הרצליה  .א
 ת"א-מחנה סגל ע"פ תוצאות מבחנים לאחר אליפות ישראל לנוער – 27-28/4אשדוד  .ב

)קריטריונים להשתתפות במחנה יפורסמו בהמשך   מחנה אימון עם מאמן בינלאומישדות ים:  -  21-27/9 •
 העונה(

 תחרויות מטרה בינ"ל:מחנות אימון סגורים לנבחרות לפני  •
o 27-30/6  -  לאליפות העולם  4.7נבחרת מחנה 
o 5-9/8  -  לייזר רדיאל לאליפות עולם לנוער מחנה נבחרת 

 פי פירוט התוכנית הבינ"ל-שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על •
  גילאים
 (ואילך 2002ילידי  2018כולל )בשנת  16עד גיל   - 4.7לייזר             
 (ואילך 2000 ילידי  2018כולל )בשנת  18עד גיל  -לייזר רדיאל  נוער             

 
 :המבחניםתחרויות 

 הערות מועד שם התחרות

 מבחנים לאליפות אירופה בלבד 26-27/1 אשדוד -שיוט איגוד 

 מבחנים לאליפות אירופה בלבד 2-3/2 אשדוד -שיוט איגוד 

 9-10/2 נהריה -שיוט איגוד 
 9-רק במידה ויתקיימו פחות מיתקיים 

 -שיוטים בסיכום שתי התחרויות הקודמות 
 מבחנים לאליפות אירופה בלבד

 מבחנים לאליפות עולם 1-3/3 אילת  -שיוט הבנים

  מבחנים לאליפות עולם 26-28/3 ת"א  -אליפות ישראל לנוער

 לנבחרתלכניסה שיוט חובה  4-5/5 אשדוד  -שיוט עמוס

 מבחנים לאליפות עולם 19-21/5 ע"ש איתי אמיר גביע קיסריה 

 מבחנים לאליפות עולם 1-2/6   גביע נהריה

 שיוט חובה לנבחרת 21-23/6 שיוט הבנים גינוסר 

ומעלה  תהיה "זריקה" של השיוט הבודד  שיוטים 30במידה ויתקיימו  לאליפות העולם, בסוף סדרת המבחנים •
   הגרוע ביותר שנספר.

 



 

 

 
 

  8201  –תוכנית  בינ"ל 

    4.7לייזר   •
 

 9-14/4/18פטרס, יוון בתאריכים  –אליפות אירופה  •
o 2 בנות הראשונים/ות במבחנים. 2-בנים ו 

 12-17/7/18גדיניה, פולין   –אליפות עולם  •
o 2 במבחנים. הראשונים/ותבנות  2-בנים ו 
o   או צעיר יותר(. רק במידה וסיים בחמישייה הראשונה  2004בן נוסף )שלישי( בשנתון(

 בדירוג המבחנים הכללי. 
o  או צעירה יותר(. במידה וסיימה במקום השלישי בדירוג  2004בת נוספת )שלישית( בשנתון(

 .הבנות במבחנים

 לייזר  רדיאל  •
 

 9-14/4/18, הונגריה בתאריכים בלטון–אליפות אירופה לנוער  •
o 3 בנות הראשונים/ות במבחנים 2-בנים ו 

 16-20/7/18קורפוס צ'ריסטי, ארה"ב בתאריכים   – WSאליפות עולם לנוער  •
o .בן ובת ראשונים במבחנים 

 19-25/8/18קייל, גרמניה  –אליפות עולם לנוער  •
o 3 הראשונים/ות במבחניםבנות  2-בנים ו 

 
איגוד השייט ישקול תמיכה ביציאת נבחרת/ות אשר יציגו תוכנית לנסיעה למחנה   -בינ"ל תחרות •

 אימון/תחרות בינ"ל במהלך העונה. הקריטריונים לתמיכה יפורסמו במסמך נפרד
 
 

 
 יורו לנסיעה.  700השתתפות עצמית 

 * התכנית כפופה ליכולת תקציבית .

  



 

 

 8201שנת ל 420דגם תוכנית שנתית         

  מטרות

 .WS 2018 לנוער באליפות העולם  1-5מקומות  •

 באליפות אירופה לנוער. 1-5מקומות  •
 עולם לבוגריםבאליפות  1-10מקומות  •
 (.2018עד סוף שנת  -מועדונים לפחות  4-מצוותים פעילים  16עיבוי הצי בארץ ) •

 
  המצב כיום

 סירות בלבד. 8לשפל ועמד על  לאחר מספר שנים בהן הצי קטן בהתמדה, בעונה החולפת הגיע הצי בתחרויות
למרות זאת, באופן עקבי בכל השנים האחרונות, מגיעים צוותים ישראלים בדגם לתוצאות בינ"ל טובות מאוד, כולל 

 זכייה מדליות באליפויות עולם ואירופה לנוער ובוגרים.
כתוצאה מכך יתכן מאוד כי  חדשות במספר מועדונים. 420בעונה זו צפוי הצי לגדול משמעותית בעקבות הקמת קבוצות 

יהיה פער רמות גדול בין הצוותים המנוסים בדגם, לצוותים הצעירים והחדשים יותר, אשר זקוקים לזמן הכרות ולמידת 
 הדגם והסתגלות להפלגה בסירה זוגית.

  דרך הפעולה

פי -אימון עלאימונים משותפים לאורך העונה ולפני תחרויות גדולות בארץ, בדגש על חלוקה לשתי קבוצות  •
 יכולת שייט )מתחילים ומתקדמים( וקביעת תכנים מתאימים לרמת הקבוצה ולתקופת האימון.

 בעכו.  2-5/4מחנה אימונים כולל לינה לכל הצוותים הפעילים:  •
 בגינוסר  14-16/6מחנה אימונים לנבחרת  •

 טים והמאמנים בתחום זה.סדנאות מנטאליות בנושא עבודת צוות במהלך פעילויות ומחנות הדגם לשיפור השיי •

 פי פירוט התוכנית הבינ"ל-שליחת נבחרות לתחרויות בינ"ל על •

 ( 2000ילדי  2018כולל )בשנת  18עד גיל  גיל נוער :

 :המבחניםתחרויות 

 סוג התחרות מועד שם התחרות
 מבחנים 1-3/3 חיפה - 420אליפות ישראל 

 מבחנים 26-28/3 ת"א –אליפות ישראל לנוער 
 שיוט חובה לכניסה לנבחרת 4-5/5 אשדוד-עמוסשיוט 

 מבחנים 19-21/5 שדות ים-גביע קיסריה 
 שיוט חובה לנבחרת 21-23/6  גינוסר  -שיוט הבנים 

 
 8201  –תוכנית  בינ"ל 

 16-20/7/18קורפוס צ'ריסטי, ארה"ב בתאריכים   – WSאליפות עולם לנוער  •
o בנים וצוות בנות ראשונים במבחנים צוות 

 6-11/7/18ססימברה, פורטוגל בתאריכים  -אליפות אירופה לנוער •
o במבחנים. 2-3מקומות  -צוותי בנים שני 
o במבחנים. 2מקום  - בנות צוות  
o  ראשונים בצי )המבחנים(, יצאו שלושה צוותי בנים  60%במידה וצוות הבנות אינו עומד בקריטריון

 במבחנים(. 2-4לתחרות זו )מקומות 
 10-15/8/18פורט, ארה"ב בתאריכים  -וני -אליפות עולם •

o בנים וצוות בנות ראשונים במבחנים צוות 
o  באליפות אירופה לנוער 1-5סיימו במקומות צוותים אשר (U-19) 

לנסיעה למחנה  איגוד השייט ישקול תמיכה ביציאת נבחרת/ות אשר יציגו תוכנית  -בינ"ל תחרות •
 אימון/תחרות בינ"ל במהלך העונה. הקריטריונים לתמיכה יפורסמו במסמך נפרד

 

    יורו 700  - בכל נסיעה ,השתתפות עצמית  לכל שייט
 ד השייטת ליכולת תקציבית של איגו*התוכניות כפופו

  



 

 

 8201לשנת    BICתוכנית שנתית גלשני            
 מטרות 

 6.8-ו 7.8אירופה ועולם בדגמי ביק מדליות באליפויות  •
 נוער.  RS:X-הכנה מיטבית להשתלבות בדגם ה •

  המצב כיום
, אשר מטרתו להעניק שלב ביניים במעבר משיוטי דגם אחיד, למסלולים בים, וכן מסלול 4 נוסף דגם הביק 2017במהלך 

מטר בשלבי התפתחותם בגלישת הרוח לאורך העונה.      5-ו 4התשתיות אשר מטרתו לענות על הצרכים של גולשי ביק 
מדליות  24ם ואירופה בדגם )מתוך באליפויות העול מדליות 14-זכו בעונה החולפת ב 7.8-ו 6.8נבחרות ישראל בדגמי ביק 

 4-גולשי הנבחרות הגיעו מ 16אשר חולקו( , זהו סך המדליות הגבוה ביותר בו זכו גולשים ישראלים בעונה אחת.  
מועדונים שונים, ושיתוף הפעולה בין המועדונים לאורך העונה מצביע על פעילות ארצית אשר נראה כי תורמת לשמירה 

ם הישראלים ביחס למרת העולמית.  בנוסף, השיגו גולשי הרוח הישראלים באליפות העולם על רמה גבוה של הגולשי
 .2018מטר( את הכרטיס לאולימפיאדת הנוער אשר תתקיים בארגנטינה באוקטובר  8.5בדגם ביק פלוס )

 דרך הפעולה

 השארת מרכז האימונים במועדונים תוך עידוד שיתוף הפעולה והאימונים המשותפים. •

 אימון סגורים לנבחרות לפני הנסיעות.מחנות  •
 שליחת נבחרות לחו"ל לפי הפרוט המצורף . •

 :גילאים
 BIC 7.8  -   (2002ילידי  2018כולל. )בשנת  16עד גיל 
 BIC 6.8  -   (2004ילידי  2018כולל. )בשנת  14עד גיל  

 המבחנים:תחרויות 

מבחנים לאליפות  מועד שם התחרות
 אירופה/עולם

למשחקים מבחנים 
 אולימפיים לנוער

  מבחנים 22-24/2 אילת-גביע ישראל בגלישה 

 מבחנים 26-28/3 ת"א –אליפות ישראל לנוער 

 מבחנים 4-5/5 הרצליה -גביע ישראל בגלישה 

 מבחנים 19-21/5 שדות ים -גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר

 מבחנים 21-23/6 גינוסר   -שיוט הבנים 

 מבחנים  7-12/8 לטביה-עולםאליפות 

 :8201 -תוכנית בינ"ל  
 7-12/8/18 בתאריכים ליאפאח'ה, לטביה  –אליפות עולם •

o 4 בנות הראשונים/ות במבחנים  4-בנים וBIC-6.8. 
o 4 בנות הראשונים/ות במבחנים  4-בנים וBIC-7.8. 

תקבע את כמות וזהות הגולשים מתוך ו הנבחרת תקבל המלצה ממאמן  הוועדה המקצועית •
)מבחנים  בדגם ביק פלוס  אשר יתחרו או בוגר יותר,  2003בשנתון  7.8ביק נבחרת חברי/חברות 

 .למשחקים אולימפיים לנוער(

 6-18/10/18בואנוס איירס, ארגנטינה בתאריכים  -משחקים אולימפיים לנוער •
o   מכלל המשתתפים הישראלים בתחרות( 2018בן ובת ראשונים באליפות עולם ביק פלוס( 

 22-27/10/18ה, יוון בתאריכים  קיזואר  – אירופהאליפות  •
o  באותה שנה. 6.8ביק  עולםהגולשים אשר זכו במדליה באליפות 

 *עד שני בנים ושתי בנות.
o 3 הראשונים/ות במבחנים  בנות  3-בנים וBIC-7.8.  

 

כלו להתחרות בתחרויות בין לאומיות בדגמים וזאת יהגולשים המצטיינים שתכניתם המקצועית מאפשרת  •
הועדה המקצועית של מאמן הנבחרת ואישור  השונים בתנאי שזכו במבחנים בדגם שלהם בכפוף להמלצת

 האיגוד ובמימון פרטי.
 

  יורו לנסיעה. 700השתתפות עצמית 
* התכנית כפופה ליכולת תקציבית



 

 

 
 8201 לשנתנוער   RSXשנתית גלשני  תוכנית

 מטרות 

 מדליות באליפויות אירופה ועולם לנוער. •

הכנת גולשים וגולשות פוטנציאלים למעבר לנבחרות בוגרים )מבחינה פיזית, טקטית ואורח חיים  •
 ספורטיבי(

 

  המצב כיום
 

שליטה בצמרת העולמית באליפויות עולם   RSXנבחרת ישראל לנוער בדגם  לאורך השנים האחרונות מציגה
גולשי הנבחרות הבוגרות אשר השתתפו בתחרויות הנוער היו הבולטים ביותר בהישגיהם, ועובדה זו  ואירופה לנוער. 

 מחזקת את איכות עבודתם בנבחרת הבוגרת מול קבוצת הגיל שלהם בעולם.
חולפת צפויים להגיע לדגם ולהעלות את נפח לאיכות צי בעלי תוצאות בינ"ל מצוינות בעונה ה 7.8גולשי וגולשות ביק 

 הנוער בארץ בעונה הקרובה.
 

 דרך הפעולה
 השארת מרכזי האימונים לאורך העונה במסגרת המועדונים. •

 הכנה של גולשי וגולשות הנוער לכניסה עתידית לנבחרות הבוגרים •

 חרת לפני התחרויות הבינ"ל.שיתופי פעולה בין המועדונים במחנות אימון לאורך השנה ומחנות לנב •
 גילאים

RSX   ואילך( 2000ילידי  2018כולל )בשנת  18עד גיל  –נוער 

 ניםתחרויות המבח

 הערות מועד שם התחרות

 מבחנים 22-24/2 גביע ישראל בגלישה אילת

 מבחנים 26-28/3 ת"א –אליפות ישראל לנוער 

 מבחנים   4-5/5 גביע ישראל הרצליה

 מבחנים 19-21/5 שדות ים ע"ש איתי אמירגביע קיסריה 

 שיוט חובה לנבחרת 21-23/6 שיוט הבנים גינוסר 

מבחנים למשחקים  7-12/8 לטביה-אליפות עולם
 אולימפיים לנוער בלבד

 
 8201  –תוכנית  בינ"ל 

 3-7/7/18סטאר, צרפת בתאריכים -פלאז' דה -לנוער עולםאליפות  .1
o 4 במבחנים. הראשונים/ותבנות  4-בנים ו 

 16-20/7/18קורפוס צ'ריסטי, ארה"ב בתאריכים   – WSאליפות עולם לנוער  .2
o  בן ובת ראשונים במבחנים 
o .הנוסעים לתחרות זו רשאים לבחור לצאת לאליפות העולם ביק פלוס במקום תחרות זו 

 במבחנים. 2-במידה ויעשו כן, ייסעו לתחרות זו הגולש/ת במקום ה
 7-12/8/18 בתאריכים יאפאח'ה, לטביהל -אליפות עולם ביק פלוס .3

o  במבחנים 2מקום  -בן ובת. 
 20-25/8/18סופוט, פולין בתאריכים   -לנוער  אירופהאליפות  .4

o 4 הראשונים/ות במבחניםבנות  4-בנים ו 
 1-12/10/18בואנוס איירס, ארגנטינה בתאריכים  -משחקים אולימפיים לנוער .5

o   מכלל המשתתפים הישראלים בתחרות(   2018בן ובת ראשונים באליפות עולם ביק פלוס( 

כלו להתחרות בתחרויות בין לאומיות בדגמים והגולשים המצטיינים שתכניתם המקצועית מאפשרת זאת י •
 בוגרים( בתנאי שזכו במבחנים בדגם שלהם בכפוף להמלצת RS:X -נוער ו  RS:X ,7.8השונים )דוגמת ביק 

     .האיגוד ובמימון פרטיהועדה המקצועית של מאמן הנבחרת ואישור 
 

  יורו לנסיעה. 700השתתפות עצמית 
 תכפופה ליכולת תקציב * התכנית



 

 

 

 8201הגבלות גיל לעונת  

 

 הערות הגבלת גיל דגם

אופטימיסט דגם 

 אחיד
 משתתפיםשנה ראשונה בה  -2008שייטים בשנתון  כולל 2008שנת לידה 

   כולל 2006שנת לידה  גלשנים דגם אחיד

אופטימיסט 

 פלסטיק
   כולל 2006שנת לידה 

אופטימיסט 

 "ירוקים"
 יוכלו להתחרות ללא קבלת פרסים 2005ילידי   כולל 2006שנת לידה 

אופטימיסט 

 קדטים
   כולל 2006שנת לידה 

   כולל 2003שנת לידה  אופטימיסט בינ"ל

  כולל 2006שנת לידה   4ביק 

   כולל 2004שנת לידה  5ביק 

   כולל 2004שנת לידה  6.8ביק 

 כולל 2002שנת לידה  7.8ביק 

יוכלו להתחרות בכל  2000-2001שנתונים 

מבחנים ואליפות הרשמה למלבד התחרויות 

 ישראל לנוער

 כולל 2002שנת לידה  4.7לייזר 
 להתחרות בכל התחרויות  ויוכל 2001שנתון 

 מבחנים ואליפות ישראל לנוערהרשמה למלבד 

   כולל 2000שנת לידה  לייזר רדיאל

   כולל 2000שנת לידה  420

RSX כולל 2000שנת לידה  נוער   

   כולל 1998שנת לידה  U-21לייזר 

 U-21 RSX  כולל 1998שנת לידה   

   כולל 1995שנת לידה  U-24נוער  470



 

 

 8201כללי בסיס לתוכניות מקצועיות לשנת 

 איגוד השייט. לאישור הנהלת  כל התכנית וכל נסיעה כפופה  •

 בכדי להיכלל בנבחרת ישראל. בדירוג המבחנים הכלליהראשונים  60%ובה לסיים בתוך הח •

היעדרות מתחרות המוגדרת כחובה לכניסה לנבחרת עשויה לגרום לעונש ניקוד או פסילה  •
 מהמבחנים, לפי המלצת הוועדה המקצועית.  

במידה ואחד מחברי הנבחרת לא יוצא מסיבה כל שהיא לתחרות בחו"ל המקום לא עובר לבא בתור  •
 בין המנהל המקצועי וליו"ר.  רק אחרי דיון בכפוף להמלצת מאמן הנבחרת  ויאושראוטומטית 

התחרו  ובספורטאים/יות  בכירים רשאים להתחרות בתחרויות בינלאומיות בדגמים שונים מהדגם ש •
 בכפוף להמלצת הוועדה המקצועית ואישור איגוד השייט.במבחנים 

בתחרות בינלאומית המשך התוכנית הבינלאומית שלו/ה יבחן  75%במידה וספורטאי/ת סיים מחוץ ל  •
 .תוך התחשבות בהמלצת מאמן הנבחרת מחדש על ידי הוועדה המקצועית

 סירות או גלשנים.   8גודל נבחרת מקסימלי למאמן יחיד : •

פות במימון פרטי לנבחרת ישראל יוגשו בכתב על ידי המועדון לאיגוד השייט, בצירוף בקשות הצטר •
 התחייבות כספית.

 הנבחרת יידונו בבקשות ההצטרפות. הוועדה המקצועית בשיתוף עם רכז הדגם ומאמן

במידה ויוצאים שני מאמנים עם הנבחרת הם יהיו על סירות נפרדות ויקבלו מהוועדה המקצועית  הגדרת  •
 קיד ותחומי אחריות ברורים.תפ

 ובפרט בכל פעילויות הנבחרת:ספורטיבית ללי התנהגות בכ עמידה •

o .להתנהג בצורה ספורטיבית והוגנת בכלל ולחברי הנבחרת בפרט 
o .לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 
o .לקבל בצורה מלאה את סמכות המאמן, צוות האימון ועובדי האיגוד 
o  בכלי התקשורת או בכל פורום ציבורי אחר.לא לצאת כנגד הנבחרת והאיגוד 
o לעמוד בקוד האתי של הועד האולימפי הישראלי 

 לאבד את מקומה בנבחרת. עלול ספורטאי אשר לא  יעמוד  באחת מהדרישות  •

 ספורטאי אשר הוצא מהנבחרת יפסיק לקבל כל תמיכה שהיא בצורה מידית. •

 
  

 

 בהצלחה!
 

 

 

 

 ט.ל.ח 

 


