
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.19 

 
 זכויות וחובות ספורטאי הסגלים האולימפיים 

 
 

הסגל האולימפי הנם הספורטאים אשר קבעו קריטריון אובייקטיבי על פי הקריטריונים הענפיים וספורטאיות  ספורטאי  

  בחוברת המתפרסמת אחת לשנה ע"י הוועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי.המופיעים 

 

 ספורטאי הסגל האולימפי זכויות 

 מלגה חודשית:   .1

מועברת ישירות לחשבון הבנק של במלגה חודשית )גובה המלגה בהתאם לסגל  ת/כניסה לסגל מזכה את הספורטאי

 .(הספורטאים

 

 :כדלקמן שייכות לאחד מהסגלים האולימפייםיתנהלו עפ"י המלגות החודשיות 

 סגלים בוגרים:

  ₪  8,500 -סגל זהב 

  ₪                       6,000 -סגל כסף 

 ₪  4,500 -סגל ארד 

 ₪  3,000 -סגל בכיר 

 

  :סגלי נוער

 ₪ 2,250 -עתודה הישגית 

 ₪ 1,750 -נוער 

 ₪ 1,000 -קדטים 

 

המלגה תאושר חודש לאחר ההישג המקנה קריטריון לסגלי היחידה לספורט הישגי, ותועבר למשך שנה אחת  -ככלל 

דשים(, העברת מלגה לספורטאי/ת תבוצע בכפוף לקבלת דיווח חודשי שיאושר ע"י היחידה לספורט הישגי חו 12בלבד )

לאחר שהועבר דו"ח מקצועי שאושר ע"י המאמן והאיגוד/התאחדות הרלוונטיים. במידה של הישג נוסף בתחרות מטרה 

 במהלך אותה השנה, מועד הכניסה לסגלים יקבע לפי ההישג האחרון.

 

 אחרות על פי המפורט במסמך זה.להטבות  )מלבד סגל קדטים( ם ספורטאי הסגלכאיבנוסף ז

 

 שרותי מעטפת רב תחומית:  .2

 המעטפת לספורטאי הסגלים הנה מדורגת ומתועדפת על פי הסגלים השונים כאשר ניתן תעדוף לסגלים הבכירים.

בשיתוף עם בי"ח מאיר כ"ס, הנם נותני השרות  ,המרפאה האולימפית והמחלקה למחקר ורפואת ספורט במכון וינגייט

 .י המרכזיים לספורטאי הסגל המורחבהרפוא

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 וייעוצים  , בדיקות מאמץ, בדיקותאורתופדרופאת הסגל האולימפי, רופא  כוללת את טבווינגייהמרפאה האולימפית 

כל הבדיקות והטיפולים  ובדיקות וטיפולים ייחודיים. תזונתיים םייעוצי, בדיקות דם, הפיזיותרפי, טיפולי תפיזיולוגיו

 על פי צורך מקצועי בלבד ובהמלצת המטפל.ניתנים הייחודיים 

או  09-8639401 –ספורטאי המשתייך לסגל האולימפי, זכאי להתקשר ולתאם בדיקות וטיפולים על פי הצורך בטלפון 

-052 אישור מנהלת התחום הרפואי ביחידה לספורט הישגי, סהר אלוניר חלק מהשירותים נדרש עבו .09-8639426

4778997. 

 

 ם וייעוציים מחוץ למכון וינגייטטיפולי

מרכז לרפואת ספורט במכון וינגייט, לרבות טיפולי פיזיותרפיה, דורש אישור מראש לכל טיפול ויעוץ אשר מתקיים מחוץ  

 הישגי, סהר אלוני. ביחידה לספורט  התחום הרפואיובכתב ע"י מנהלת 

מראש ע"י היחידה לספורט  ואשר לא אושר ידי אנשי מקצוע חיצוניים למערכת כל טיפול שיתבצע על כי ,יש להדגיש

 הישגי, הינם באחריות ובמימון הספורטאי/ת! 

ת ולתיוק בתיק באישי של המחויבות להעביר דיווח לרופאה האולימפי ת/ובכל מקרה מוטלת על הספורטאי

 אשר נמצא במרכז לרפואת ספורט במכון וינגייט.ת /איהספורט

 

 שירותים נוספים הניתנים במסגרת המעטפת הרב תחומית 

 ספורטאי הסגלים האולימפיים זכאים לעיסויים ע"י מעסים אשר אושרו ע"י המערכת על פי המפרט הבא: –עיסויים 

 .עיסוי אחד בשבוע –ספורטאי סגלי זהב, כסף, ארד ובכיר 

 שני עיסויים בחודש. –ספורטאי סגל עתודה, עתודה הישגית ונוער 

 ניתן לקבל אישור נקודתי על פי צורך מקצועי לעיסויים נוספים ממנהלת המעטפת הרפואית בלבד, סהר אלוני.

 ניתן ליצור קשר ישיר עם המעסים לתאום עיסוי במסגרת המאושרת או דרך מנהלת המעטפת הרפואית.

 במערכת. םלאחר יעוץ ע"י אנשי המקצוע הרלוונטייע"י  ונתניי – תוספי מזון

 ספורטאי הסגלים האולימפיים זכאים לארוחות במכון וינגייט. – ארוחות

 אישור כניסה לרכב למכון וינגייט.זכאים לוע ספורטאי הסגלים המחזיקים רכב קב – אישור כניסה עם רכב

 זכאות לכניסה למרכז ההתאוששות בשעות הפעילות ובתאום מראש. – מרכז התאוששות

 בליווי מאמן ובתאום מראש. ורט הישגי,לספהיחידה אפשרות לאימונים בחדר הכושר "סייבקס" בשעות  – חדר כושר

לים עבור ספורטאי הסגלים עומדת האפשרות לקבל לינה במכון וינגייט ע"פ צורך ובהתאם לשיקו – במכון וינגייטלינה 

מנהל התחום עם מקצועיים של היחידה לספורט הישגי. ספורטאי אשר מעוניין בלינה לווינגיט יבדוק זמינות חדרים 

 ההישגי בענף אליו הוא שייך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ספורטאי הסגל האולימפי  חובות
 

 מעטפת רב תחומית  .1

או בתחילת כל שנה )ספטמבר אוקטובר(  האולימפית במכון וינגייטספורטאי הסגל האולימפי מחויבים לבצע במרפאה 

 טרום עונה:

 .נוכחות מאמן אישי/מאמן כושר חובה – אורתופדיתסקירה  •

 .ארגומטריה או בדיקה פיזיולוגית בהתאם לבקשתו של מאמן –בדיקת מאמץ  •

 .במידת הצורך ולאחר מכןהתחלתית  הערכה תזונתית •

גבוהה לב במידת הצורך ובתדירות -תתבצע בדיקת אקוענפי סבולת  עבור ספורטאי/ת. שנים 4-אקו לב אחת ל •

 יותר.

 .בהתאם לדרישות הענף ומצבו של הספורטאי/ת –בדיקת דם  •

 בתאום פגישת היכרות עם רופאת הסגל האולימפי. מחויבחדש הנכנס לסגל  ת/ספורטאי •

 

לדווח לרופאה האולימפית על כל פציעה, מחלה, תוצאות בדיקות וטיפולים, בעיקר על אלו הסגל  ת/באחריות ספורטאי

 .בפריפריהאשר מתבצעים 

 למלא אחר ההוראות שניתנו ע"י הצוות הרפואי. מחויבספורטאי אשר קיבל הנחייה לבצע טיפולים ולבוא לבדיקות 

איש צוות מקצועי על הספורטאים בסגלים האולימפיים חל איסור לקיחת כל תרופה או תוסף תזונתי אשר לא ניתן ע"י  

ברפואת הספורט. במקרה בו הומלץ לספורטאי על לקיחת תרופה ע"י רופא שאינו בצוות רפואת הספורט, יש לידע את 

 הרופאה האולימפית טרם לקיחתו ולקבל על כך אישור.

יש להודיע על ביטול באחריות הספורטאי להגיע בשעה המתאימה. על כל שינוי/ביטול    ,נקבע תור לטיפול/בדיקהבמידה ו

 שעות לפני מועדה. 12הפגישה עד 

 

 השתתפות בכנסים, סדנאות וימי עיון  .2

עיון במסגרת הוועד האולימפי ו/או  יב להשתתף בכל כנס, סדנה ויוםי המשתייך לסגלים האולימפיים מחוספורטא

 רק בהתייעצות ואישור צוות האימון והיחידה לספורט הישגי.היחידה לספורט הישגי. ספורטאי ישוחרר מפעילות זו 

 

 עדכון פרטים אישיים  .3

בכל שינוי בפרטיו האישיים ופרטי התקשרות כגון, מקום  מנהל התחום ההישגי בענףעל ספורטאי הסגל לעדכן את 

 ים, כתובת מייל, טלפון וכדומה. מגור


