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 פ"א תשתקנון אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט לשנה"ל 

 
אנו מבקשים להציג בפניכם את תקנון האקדמיה, על פיו מתנהלים חיי היומיום באקדמיה ואליו מחויבים אנשי הצוות  

ההחלטה להצטרף לאקדמיה אינה קלה לכם ולבני משפחותיכם, אנו יודעים שהגעתם מבית חם  והספורטאי/ת כאחד.

צוות אקדמיית וינגייט, נעשה כל אשר ביכולתנו בכדי שתקופת שהותכם בוינגייט  –שפחה אהובים ואוהבים ואנו ובני מ

תהיה יעילה ותהווה עבורכם קרקע פורייה למיצוי יכולותיכם, על מנת שתוכלו להגיע להישגים הגבוהים שיש בכל אחד 

 ואחת מכם.

" קידום ספורטאי ההישג הצעירים של מדינת ישראל יא : באקדמיית וינגיט למצוינות בספורט ה ההעשייליבת 

למצוינות ומובילות בזירה הבין לאומית, תוך הטמעת ערכי יסוד של הוגנות, אחריות חברתית, עבודת צוות 

  וישראליות". 

  חשוב לציין שאין תקנון זה בא במקום חוקי המדינה או הוראות משרד החינוך המפורסמות בחוזרי מנכ"ל. ההסדרים

 והנהלים המפורטים כאן הם מקומיים ובאים רק להבהיר ולהשלים. 

 כל פגיעה בכללי ההתנהגות של הקהילה פוגעת קודם כל בחבריה. -זכרו 

התקנון יסייע ביישום מטרות  .היא יצירת מתן פרשנות אחידה לגבי הנדרש מספורטאי האקדמיה מטרת התקנון  .1

 שר אווירה נעימה לספורטאים ולצוות. האקדמיה, יבהיר לספורטאים מה נדרש מהם ויאפ

 :מטרות האקדמיה .2

 קידום ספורטאי ההישג הצעירים של מדינת ישראל למצוינות ולמובילות בזירה הבנלאומית . .1

לאפשר לספורטאים/יות לממש את הפוטנציאל הספורטיבי שלהם באמצעות תנאי אימון אופטימליים, בד בבד עם  .2
 ות בריאה )חברתית ופיזית(.מתן דגש על הישגים לימודיים והתבגר

לאפשר לספורטאים/יות השגת תעודת בגרות איכותית מלאה, תוך התאמת מסגרת הלימודים המתאימה  .3
 .לצרכיו/ה של כל ספורטאי/ת ומתן סיוע לימודי נדרש

הוגנות , אחריות חברתית , עבודת צוות וישראליות  – לחנך את ספורטאי האקדמיה כאדם שלם שערכי האקדמיה .4
 נר לרגליו.  היא

 

 :הנחות יסוד .3

הספורטאי/ת באקדמיה ישקיע/תשקיע את זמנו/ה ומרצו/ה בלימודים, אימונים ובתחרויות כנדרש ע"י הצוות   ●
 פדגוגי וצוות האימון.-החינוכי

 הספורטאי/ת ישמור/תשמור על אורח חיים ספורטיבי ובריא. ●

 הספורטאי/ת יקפיד/תקפיד על ביצוע מטלות לימודיות וחברתיות. ●

 

 : ערכים בסיסיים באקדמיה .4

 שליחות, הזדהות, מצוינות, העצמה, נאמנות. –יחידה מובחרת  ●

 .מובילות חברתית, אחריות, מגוונות תרבותית, ייצוג לאומי –ישראליות  ●

 יושר והגינות, אמינות, משמעת עצמית, אחריות. –יושרה  ●

 השקעה, התמדה, דבקות במשימה, העזה, מסירות. –הקרבה  ●

 ברות, כבוד, נתינה, התנדבות, עבודת צוות.ח –לתת כתף  ●

 שאיפה לניצחון, הרצון להשתפר וללמוד, נחישות, שיפור האיכות, תחרותיות. –הישגיות  ●
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 התקנון
 
 עמידה בלוח זמנים . 1

על הספורטאי/ת חלה חובה להגיע בדיוק מרבי לכל פעילות, ההשכמה היא על אחריותו/ה בלבד. כמו כן עליו/ה  ●
 י האורות.כיבוזמן לעמוד ב

לא יוכלו  ות/, ספורטאים22:00ולא יאוחר מהשעה  19:00 הגעה במוצאי שבת אפשרית ורצויה החל משעה  ●
כל שינוי במסגרת השעות מחייב עדכון הרשטריט(,  ן)כולל המתגוררים בבניי  19:00 לשהות בחדרים לפני השעה 

  .המדריך החברתי

  22:00ה מהשעוחר חזרה לא יא באמצע השבוע, תחייב יציאה ●

 
 שהייה באקדמיה. 2
מכון וינגייט ובנייני האקדמיה משמשים לספורטאים כבית ועל כן נדרש/ת הספורטאי/ת לכבדם על כל הרכוש  ●

 והציוד שנמצא בהם. כמו כן עליו/ה לכבד את כל העובדים במכון.

 . ושקטזמן המוקדש למנוחה בחדרים באופן עצמאי  15:45 – 14:30בין  :שעות הצהריים  ●

אין לשמוע ולהשמיע מוסיקה במהלך היום ברמקולים ניידים, אין לשמוע מוסיקה לאחר כיבוי אורות )ניתן להאזין  ●
 למוסיקה באוזניות(

 יציאה וחזרה מאימון בשעות הצהריים תתבצע בצורה שקטה על מנת לא להפריע לשאר הספורטאים שעדיין נחים.  ●

ו ועל הרכוש הנמצא בו. במקרה של נזק מעבר לתחזוקה שוטפת קיונל ניהספורטאי/ת, ישמור/תשמור על חדרו/ה, ע  ●
 תגבה עלות התיקון מהורי הספורטאי/ת.

קישוט ואבזור החדרים לא יגרמו לנזק או מפגע בטיחותי ויהיו כפופים לאישור אם הבית. כל רצון לשינוי בחדר  ●
 . חר דר אאם הבית/ רכזת ההדרכה, כך גם לגבי מעבר ללינה בח דורש תיאום עם

בכל החדרים יש ציוד ייעודי לכל ספורטאי: מיטה, מזרון, מדף, ארון, סל כביסה ובכניסה הילדים לחדרים בתחילת  ●
 השנה מפתח. 

או בקירוב לו )בהתאם ללוח החופשות של בית הספר ולוח  20/6פינוי החדרים בסוף השנה, בתום שנת הלימודים  ●
 ם. דריההאימונים( באחריות הספורטאים לפנות את ח

לפני חופשת הקיץ תקיים האקדמיה מסדר ניקיון, בו כל הספורטאים ינקו את חדריהם ביסודיות ואף יתבקשו  ●
 .להחזיר ציוד שאינו בשימוש הביתה 

בעת פינוי החדרים בסוף השנה, הספורטאים נדרשים לפנות הכל. אין להשאיר ציוד שלא שייך לחדר. לאחר  ●
ש לעבור סיבוב בחדר יחד עם אם הבית ולוודא שכל הציוד עליו חתם  דרנ איספורטהניקיון וריקון הציוד כל 

בכניסה לחדר )מפתח, ארון, מדף, מיטה, מזרון, סל כביסה( נמצא בחדר במצב תקין. במידה ויחסר ציוד או ימצא 
 .נזק כלשהו, הספורטאי יחויב בהתאם לנהלי הקליטה לאקדמיה

 ואורות ביציאה מהחדר.נים מזג  יש לחסוך במים ובחשמל, להקפיד על כיבוי ●

 בלבד.  אם ביתהתקנת מוצרי חשמל או הפעלתם באישור  ●

 משרדי האקדמיה, וחדרי הצוות הינם בבחינת מחוץ לתחום.  ●

 ,ניתן לאכול מחוץ לחדר עד שעת כיבוי אורות..21:00הזמנת אוכל מבחוץ תתאפשר עד השעה  ●

 אין להפריע לפעילות. –ות פעילחה הבעת פעילות חברתית יפעל הספורטאי בהתאם להנחיות מנ ●

 אין לצאת מהחדר לאחר שעת כיבוי אורות ללא אישור מדריך. ●

 יציאה משטח האקדמיה המגודר תעשה אך ורק דרך השער המיועד לכך.  ●

נעילת החדרים תתאפשר רק כאשר צמד הדיירים לבדו בחדר או בהעדרם. אין להשאיר מפתח בתוך המנעול כאשר  ●
 החדר נעול. 

 י ובנות זוג בחדר סגור.ת בנשהייאסורה  ●

אירוח בפנימייה יעשה רק באישור בעיקרון כניסת אורחים לשטח האקדמיה אסורה בהחלט. במקרים מיוחדים  ●
 . .בני משפחה יכולים לבקר בתאום הצוות החינוכי הצוות החינוכי
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 שמירה על מקצועיות, בריאות ואורח חיים ספורטיבי  .3

  .וות האקדמיה ולפעול בהתאם להנחיותיוואת צ מניו/העל הספורטאי/ת לכבד את מא ●

הספורטאי/ת ישקיע/תשקיע מזמנו/ה וממרצו/ה באימונים ובתחרויות. עליו/ה להופיע באימון ובתחרות במועד  ●
 שקבע המאמן ועם כל הציוד הנדרש.

 : ה עליוהספורטאי/ת ישמור/תשמור על אורח חיים ספורטיבי ויעשה הכל לשמירה על בריאותו. במקרה ז ●

להודיע לאיש צוות במקרה ואינו/ה חש/ה בטוב, למלא אחר הוראות הרופא/ איש צוות רפואי או ניהולי,  .1
 להקפיד על קבלת הטיפול הנחוץ בהתאם להמלצת המטפל. 

חובה להקפיד על התנהגות מקצועית )לבוש מתאים לעונה, שתייה, הימנעות משהייה בשמש או במקומות  .2
 קרים(.

 ינה כנדרש.וחה ושעות מניש להקפיד על ש  .3

להימנע מאירועים ופעילויות אשר עלולים לפגוע בבריאותו/ה, אימוניו/ה או הופעתו/ה בתחרויות של  .4
 הספורטאי/ת.

 ספורטאי המטופל מחוץ לאקדמיה מחויב לעדכן את צוות הרפואה.  .5

יתנהג רויות בתחאסורה בתכלית האיסור שתיית משקאות אלכוהוליים, עישון, שימוש בסמים ואלימות.  ●
הספורטאי/ת כיאה לנציג האקדמיה, יתמקד/תתמקד בביצועיו/ה ויעשה/תעשה ככל הניתן כדי לממש יכולתו/ה,  

בכפוף להגינות הספורטיבית הנדרשת ממנו/ה. ספורטאי/ת לא יעזוב/תעזוב את התחרות ו/או ימחק/תמחק 
 מהשלב הבא ללא אישור מפורש ממאמן האקדמיה.

נקייה ומסודרת תוך כדי ייצוג האגודה אלא אם קיבל/ה אישור להופיע בלבוש לבושת פיע בתהספורטאי/ת יופיע/תו ●
האקדמיה. במקרה של משחק או ספורט קבוצתי, יתרום/תתרום הספורטאי/ת ככל יכולתו/ה לגיבוש הקבוצה  

 ולעידוד חבריה. 

מיה ת האקדת הנהלספורטאי/ת רשאי/ת להשתתף באימון מחוץ למסגרת האקדמיה, באישור המאמן ובידיע ●
 בנושא היציאה מהמכון. 1ולנהוג עפ"י סעיף 

השימוש בחומרים אסורים )סטרואידים, תוספים תזונתיים שלא אושרו כחוק וכד'( אסור בהחלט. יתרה מזאת,  ●
 הספורטאי/ת ישתמש/תשתמש אך ורק בתוספים תזונתיים שאושרו ע"י צוות הרפואה של המרכז ונרשמו על ידם.

 

 לימודים  .4

 בות הנדרשות מתלמידי ביה"ס כולל נורמות התנהגות, תלבושת ביה"ס. חר החולמלא איש  ●

ספורטאי/ת הנעדר/ת מלימודים אחראי/ת להשלים את החומר הנלמד. במידה ודרוש סיוע, עליו/ה לפנות ולבקש   ●
 עזרה זו, גם ספורטאי/ת שעומד/ת להיעדר בשל נסיעה, מחויב/ת לארגן את חומר הלימודים מראש.

מודים מחייבת אישור מרופא או אם בית, בעקבות היעדרות רפואית מביה"ס, לא ישתתף יום לידרות מהיע ●
 ספורטאי באימון באותו יום .

 ספורטאי/ת שתחול ירידה בלימודיו/ת מחויב/ת להגיע למרכז למידה. ●

 ככלל, מצופה מכל הספורטאים לפקוד את מרכז הלמידה. ●

אר באקדמיה בתקופת ההשעיה )אלא במקרים יה"ס, לא יישאר/תישספורטאי/ת שהושעה/תה מלימודים בב ●
 חריגים(. 

לתעודות מדריך  ם)אישור לימודי אם סיים את חובותיו בקורס מדריכים. רקספורטאי יהיה זכאי לתעודת מדריך  ●
 ספורטאי שנקלט לכיתה יא (  - השוהה באקדמיה לפחות שנתיים לסיום לימודיו , קרילספורטאי 

ס יעשה רק על ידי צוות האקדמיה. הורה שיחליט לשחרר את בנו/ביתו יוכל לעשות זאת רק בתנאי שחרור מביה" ●
 שהספורטאי/ת ישהה בביתו. 
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 בין אדם לחברו   .5

הספורטאי/ת יכבד/תכבד את חבריו/ה לאקדמיה, ללימודים ולעיסוק בספורט ואת צרכיהם המקצועיים  ●
 טופל בחומרה.והאישיים. אלימות או פגיעה באחר וברכושו ת

 ככלל לא ייגע ספורטאי ברכוש שאינו בבחינת קניינו האישי. ●

 

 יציאה מהמכון .6

/רכזת הדרכה יחד עם אישור מאמן וכן אישור הורים  באישור מדריך/אם ביתלצאת מהמכון ספורטאי/ת רשאי/ת  ●

 . SMSכתוב בהודעת 

 לשלוח אישור בדיעבד(. אין לצאת משטח המכון לפני שהאישורים הנ"ל הגיעו לידי המדריך )אין ●

, כמו במידה והורה מוציא את בנו/בתו מהאקדמיה תספיק הודעה על היציאה ושעת החזרה לאחד הגורמים לעיל ●
 כן יש ליידע מאמן.

במידה ומדובר בבן משפחה שאינו הורה )דוד, אח וכיו"ב(, הרי שנדרשים אישורים מכל הגורמים הרלוונטיים:  ●
 מאמן, הורים ומדריך.

 ירידה לים, לשמורה או לדיונות אסורה בתכלית!!!  ככלל ה ●

 הבאת רכב לאקדמיה אסורה! ●

 י המכון. חל איסור מוחלט על נסיעה בטרמפים, גם מרחב ●

 19:00בחורף   20:30אין יציאה בתחבורה ציבורית לאחר שעות החושך בקיץ  ●

סיבת פורים, אירועי סוף שאינם בתחומי לוחות זמני האקדמיה )כגון מ מחוץ למכון וינגייט יציאת למסיבות •

שאותו  הורי הספורטאי/ת, חשוב לצייןבאחריות בלעדית של  תנמצאו באישור הורים מראשמותנת שנה וכד'( 

 . לווינגייטלשוב בתום המסיבה  ולא יוכלספורטאי/ת 

 

 נהלים ארגוניים שונים באקדמיה  .7

ון עליו/ה הספורטאי/ת מתבקש/ת להשיב כל ראיון או צילום לאמצעי התקשורת ו/או לגורם חיצוני אחר, כל שאל ●
ישור מראש של מנהל ע"י גורם חיצוני, כל בקשה למסירת פרטים על חברי הספורטאי/ת באקדמיה, מחייבים א

 האקדמיה. הנוהל נועד להגן על הספורטאי/ת וחבריו/ה. 

יטול בזמן, אי הגעה . על הספורטאים/יות להיות אחראים/יות להגעה/הודעת במחייבתכל טיפול או פגישת ייעוץ  ●
 שעות מראש תחייב בעלות מלאה של הטיפול.   24לטיפול/פגישת ייעוץ ללא הודעה של לפחות 

 ש"ח מסכום ערבות הנזקים.  15הספורטאי/ת בעלות של  יחויבבדן מפתחות, במקרה של או ●

 אין לאכול או להכניס דברי מאכל למועדון ולמקלט האקדמיה. ●

מהבית באחריותם, במידה ולא נעלו את החדר/ הדירה לא יוכלו לבקש מהצוות  החפצים שספורטאים/יות מביאים ●
 לבדוק במצלמה באם חפצים ייעלמו להם. 

 

 בהסעותנסיעה  .8

יש להמתין לאוטובוס אך ורק בתחנות ההסעה הקבועות, יש להמתין לאוטובוס עד עצירתו המלאה, אין להידחק  ●
 וחח עם הנהג, יש לשמור על שלמות האוטובוס.בתור, יש לשבת בזמן הנסיעה, אין לעמוד ואין לש

והגעה באופן עצמאי התנהגות לא נאותה ו/או אלימות מכל סוג שהוא בהסעה משמעותה הרחקה מההסעה  ●
 לביה"ס. 

 הספר ב"טרמפים", אלא בהסעות או בתחבורה ציבורית באישור ההורים. -לתלמיד אסור להגיע או לנסוע מבית ●
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 חדר האוכל  .9

על התנהגות נאותה והולמת בחדר האוכל. הפנייה לעובדי חדר האוכל תהיה מכובדת. טענות/תלונות יש יש להקפיד  ●
 ת מהאקדמיה. יש להימנע מעימות מילולי עם העובדים. להפנות לאיש צוו

במקרה זה  20:00הכניסה לחדר האוכל בלבוש נקי ומסודר, אחרי מקלחת בלבד, אלא אם האימון הסתיים בשעה  ●

 .אסורה הכניסה לחדר האוכל בגופיות ,חולצהיש להחליף 

 הישיבה בשולחנות המיועדים לספורטאי האקדמיה.  ●

 ל בכמויות מיותרות.יש להימנע מלקיחת אוכ ●

 בסיום הארוחה יש לפנות את הכלים ולהשאיר את המקום נקי ומסודר. ●

 / רכזת הדרכה/מדריך. ון מחדר האוכל ללא אישור אם הביתאין להוציא דברי מז ●

 

 לי הופעה המחייבים את כלל הספורטאים: כל .10
 ללים הרשומים ולעמוד בהם. חינוכי, אבקשכם לקרוא בקפידה את הכ מוסדאקדמיית וינגייט למצוינות הינה 

  חולצה עם   –דרישות ביה"ס חובה על כל ספורטאי להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה לפי -א
 סמל בית הספר.    

 חולצות גזורות, יחפים.  חולצת בטן, , גופיה , תחתוני בוקסרהכניסה לחדר האוכל אסורה ב -ב

 

 הפסקת שהות באקדמיה .11

ת שהן נר לרגלינו, ובהמשך לתקנון האקדמיה, נבקש להביא לידיעתכם, כי לצד בכדי לשמור על שקיפות ואמינו

לאפשר לו/לה,  הבטחתנו לעשות ככל יכולתנו לאפשר לבנכם/בתכם למצות את המקסימום שהאקדמיה יכולה להציע,  

שיך את אווירה חינוכית, בטוחה, מכילה ומאתגרת, קיימים מספר מצבים בהם ספורטאים/ספורטאיות לא יוכלו להמ

 שהותם באקדמיה.

 להלן המצבים האפשריים: 

 עזיבה מרצון של הילד/ה והמשפחה:  .1
 במצב בו הילד/ה מבקשים לסיים את שהותם באקדמיה, טרם סיום י"ב: 

לצוות המקצועי ולמנהל האקדמיה על ההחלטה מיד עם קבלתה ולפחות חודש מראש על המשפחה להודיע  .1
 לביצועה. 

פגישה במשרד מנהל האקדמיה בנוכחות המשפחה והילד/ה, נציג הצוות   מיד עם קבלת ההודעה, תתקיים .2
 המקצועי ועו"ס האקדמיה, במטרה לבחון לעומק את ההחלטה.

ורטאי/ת לעזוב את האקדמיה, יהיה זה בכפוף לתקנון האיגוד אם למרות הפגישה, בתום החודש, נחוש/ה הספ .3
 ומים. הספציפי )במידה וקיים( וכן בכפוף לתקנון המכון והתשל

 סיום שהות על רקע התנהגותי:  .2
 סעיף זה כולל את כל תחומי החיים )בית ספר, אימונים, אקדמיה ובכלל(. 

 מידיתסיגריות וסמים(, יביא להרחקה מעבר על ה"קווים האדומים" של האקדמיה )אלימות, אלכוהול, 
נה החלטות לגבי המשך. עבירות מהאקדמיה, אחריה יתקיים דיון ובו ייבדק הנושא ההתנהגותי לעומקו וכן תילקח

משמעת חוזרות ונשנות )בהתאם למפורט בתקנון האקדמיה(, יביאו לשיחת אזהרה והבהרה במשרד מנהל 
ועו"ס האקדמיה, במידה ולאחר מכן עבירות המשמעת יחזרו על  האקדמיה בנוכחות ההורים, הצוות המקצועי

רים על ההחלטה לסיים את שהותו של הילד/ה  עצמן, תתקיים שיחה נוספת בה יודיע צוות האקדמיה להו
 באקדמיה.
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 סיום על רקע לימודי:  .3
ד לקראת תעודת חניכים באקדמיה, מחויבים במסגרת לימודית, בה יוכלו לממש את יכולתם הלימודית וללמו

 הבגרות. אי עמידה בדרישות הלימודיות, יביאו לסיום שהות הילד/ה באקדמיה לפי החלטת ביה"ס. 

 שהות על רקע מקצועי: סיום .4

על הספורטאים/יות לעמוד בדרישות המקצועיות הנקבעות על ידי הצוות המקצועי הענפי בפיקוח האיגוד  .1
 הרלוונטי והועדה המקצועית של האקדמיה.

חצי שנה תתקיים שיחת הערכה ותיאום ציפיות בין הצוות המקצועי לספורטאי/ת  וההורים בנוגע  אחת ל .2
 יחס לציפיות ולמטרות.להתקדמות המקצועית ב

 במידה ויועלו ספקות של הצוות המקצועי בדבר אי התאמה מקצועית של הילד/ה: 

 יינתנו לספורטאי/ת יעדים מדידים לתקופה שתקבע מראש. ●

 ים אלו, תוביל לסיום שהות הספורטאי/ת באקדמיה.אי עמידה ביעד ●

בכל שנה, על הצוות המקצועי לעדכן   עד סוף חודש מאי )אלא אם הוחלט אחרת בחתימת ההורים ובאישורם( .3
את ההורים בפגישה בנוכחות נציג האיגוד ומנהלת האקדמיה בחשיבה לגבי המשך שהות הספורטאי 

 ץ של אותה שנה. באקדמיה בשנה העוקבת או סיום שהותו בקי

במקרה של פציעה חמורה שלא תאפשר אימונים סדירים במשך תקופה ארוכה ולאחר קבלת חוות דעת  .4
 האקדמיה לגבי המשך שהותו באקדמיה. ת, ידונו צוות המאמנים, הספורטאי, ההורים יחד עם מנהלרפואי

 
 החרגה של סיום שהות באקדמיה 

ת הענף או במידה ומנהלת האקדמיה יה החליט על סגירמבמקרה בו איגוד הספורט של אותו ענף באקד
 מקצועיים להכללת ענף באקדמיה. ההחליטה שאותו הענף אינו עומד בקרטריונים 

 
 ההחלטה.   ב, למנהל האקדמיה, בקשה לערער על*** בכל מצב, ניתנת להורים הזכות להגיש בכת

 
 

 

 . בוד : אקדמיית וינגייט למצוינות בספורטכל

  –אישור- 

 

 . תשפ"אקראנו את תקנון אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט לשנה"ל כי  הננו מאשרים      

 

 בננו/בתנו ________________________ מקבל/ת את האמור בו ומתחייב/ת לנהוג לפיו.

 

_________________                  ________________      
 מספר תעודת זהות                             שם ההורה                                  

 

 

   _________________            ________________   _________________       
        

 תאריך               חתימה של הורי הספורטאי                              תחימת ספורטאי                               
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