
 

 23-7-2020 בתאריך אושר

לצורך  גופי ספורטעם  מכון וינגייטשל מקצועי לקיום שיתופי פעולה  אמות מידה
  תות משמעותיות רשמיולאומי-ת ביןיותחרולבמכון וינגייט הכנות 

 2017-)מכון וינגייט(, תשע"זהמכון הלאומי למצוינות בספורט לחוק  (1))ג(5בהתאם לסעיף 

 

 כללי  .1

מטרותיו על פי בין  מכון וינגייט הוא תאגיד שהוקם על פי חוק מכון וינגייט, ואשר .1.1
המצוינות בספורט ההישגי, ובכלל זה לסייע , לקדם את חוק מכון וינגייט

 .לספורטאים ההישגיים בהתקדמותם המקצועית

מצוינות בספורט )מכון וינגייט(, המכון הלאומי ל לחוק )ג(5על פי הוראות סעיף  .1.2
, רשאי מכון וינגייט, בהתאמה למטרות שנקבעו לו בחוק מכון 2017-תשע"ז

ובכלל זה , שיתוף פעולה מקצועי עם גופים בתחום הספורטוינגייט, לקיים 
 . בהתאם לאמות מידה שקבעה המועצה, התאחדויות ואיגודים

התקציב השנתי של המכון  תקשלכלול מידי שנה בב ,במסגרת זו, בכוונת המכון .1.3
לשיתוף פעולה מקצועי עם גופי שתוגש לאישור השר ושר האוצר, תקציב ייעודי 

להלן, לגופי  4ספורט, שיכלול הקצאת תקציב לקיום הפעילות המפורטת בסעיף 

 להלן.  5ספורט העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

שעל פיהן מכון וינגייט יבחן אם לקיים ת המידה מטרת מסמך זה לקבוע את אמו .1.4
במכון הלאומי  לצורך קידום ספורטאי הישג גופי ספורטעם מקצועי שיתופי פעולה 

, ומה ההיקף התקציבי שהמכון יקצה בכל שנת פעילות מכון וינגייט –לספורט 
  . לשיתוף הפעולה המקצועי עם כל אחד מהגופים

 ופרשנות הגדרות  .2

 במסמך אמות מידה זה, יהיו למונחים הבאים המשמעות שלצדם:  .2.1

, וכן כל גוף אחר התאחדויות ואיגודים, כהגדרתם בחוק הספורט –" גוף ספורט"
 ;שעיקר עיסוקו הוא ספורט

 – "פועלהוא הענף שבו  שלגוף ספורט שמכון וינגייט הוא הבית הלאומי "
של  המתקן המרכזי לאימוניםמכון וינגייט הוא ש ספורטהתאחדות או איגוד 
, וכן מכון לשנת התקציב הרלוונטית פעילותםבמסגרת ף, ספורטאי ההישג בענ

וינגייט מספק לגוף הספורט שירותי מעטפת ושירותים היקפיים, כגון לינה 
 ;וארוחות

התאחדות או  – "אימונים יבשתי מרכז עבורו מהווהגוף ספורט שמכון וינגייט "
אימונים  ליבשתי מרכז עבורו שמכון וינגייט מהווה  בענפי המים, איגוד ספורט

 ;מעטפת שירותים משלימים עבור ספורטאי ההישג בענףו

 ;1988-חוק הספורט, תשמ"ח  -" חוק הספורט"

חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(,  -" חוק מכון וינגייט"
 ;2017   -תשע"ז

בשיתוף פעולה בין מכון וינגייט  יחידה המופעלת -" היחידה לספורט הישגי"
והוועד האולימפי, בהתאם לתכנית עבודה שתיקבע באישור המנהל הכללי של 

 ;)ד( לחוק מכון וינגייט5, בהתאם להוראות סעיף המשרד

  ;לחוק מכון וינגייט 11שמונתה לפי סעיף  מכון וינגייטמועצת  -" המועצה"
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המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  -" מכון וינגייט" או "המכון"
 ;צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(

 מינהל הספורט במשרד; - "מינהל הספורט"

מנהלת הספורט ההישגי הינה גוף משותף לוועד   "מינהלת הספורט ההישגי"
האולימפי בישראל ולמינהל הספורט אשר מטרתו ליצור שיתוף פעולה בקביעת 

רות, היעדים והתקציבים הנדרשים לספורט ההישגי בישראל; המדיניות, המט
ולהבטיח את התנאים הדרושים להכנת הספורטאים למשחקים האולימפיים; על 
מנת להבטיח שההכנות למשחקים אלה ייעשו באופן מקצועי ומושלם. חברי 
המינהלת ממונים אחת לארבע שנים, בסיומה של כל שנה אולימפית; ומספר 

במשותף על ידי שני הגופים. חברים בגוף: נציגי וועד אולימפי, נציגי  חבריה נקבעים
 מינהל הספורט, נציג מכון וינגייט, נציג וועד הספורטאים.

ספורטאי, אשר סווג לדרגת הישג  -" הישגי לספורט היחידה בסגליספורטאי "
"סגל זהב", "סגל כסף", "סגל ארד", "סגל בכיר", "סגל עתודה הישגית", "סגל 

נכון  נוער", בידי היחידה לספורט הישגי ואושר על ידי מינהלת הספורט ההישגי
  ;לחודש דצמבר בשנה שקדמה לשנת התקציב

רט, המתאמנת באופן קבוצת ספורטאים המייצגת איגוד ספו –" נבחרת לאומית"
 אחת לפחותלאומית רשמית משמעותית -תחרות ביןסדיר, ואשר לקחה חלק ב

; סיווגה של נבחרת לקבוצת גיל בשנה שלגביה נבחן שיתוף הפעולה המקצועי
 ;לאומי באותו ענף ספורט-מסוימת תהיה לפי הגדרת האיגוד הבין

לאומית רשמית שהיא -תחרות בין –" משמעותית רשמיתלאומית -בין תחרות"
, אליפות עולם, משחקי פראלימפייםאחת מאלה: משחקים אולימפיים, משחקים 

 הוועד ידי על שהוכרה אחרת רשמיתלאומית -בין תחרות או אליפות אירופה
 .אולימפי-הפארה הוועד, בישראל האולימפי

כון וינגייט או למונחים שלא הוגדרו לעיל, תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק מ .2.2
 בחוק הספורט. 

 מטרת שיתוף הפעולה  .3

ם ספורטאיקיים שיתוף פעולה מקצועי עם גוף ספורט בהכנות המקצועיות של לרשאי  מכון וינגייט
במטרה  ,ימפייםלוא-הפארו נבחרות לאומיות בענפים אולימפייםו חידה לספורט הישגיהיבסגלי 

 לקדם מטרות אלה:

 בענפים האולימפייםלאומיות  ונבחרות יהישגהיחידה לספורט  עידוד ספורטאי  .3.1
להשגת הישגים ספורטיביים ברמה הבינלאומית הגבוהה  ימפייםלוא-הפארוה

 ביותר.

לימפיים וא-הוהפאר בענפים האולימפיים לאומיותלאפשר לספורטאים ונבחרות   .3.2
-ביןת יותחרווזאת כחלק מתהליך הכנתם ל להתאמן ברמה המקצועית הנדרשת

 . תות משמעותיות רשמיולאומי

 מקצועית שתתקיים במסגרת שיתוף הפעולה פעילות .4

לטובת הכנת ספורטאי ההישג יתקיים  מקצועי על פי מסמך אמות מידה זה,שיתוף הפעולה ה
יסייע . במסגרת שיתוף הפעולה מתקניובבמכון וינגייט ותחרויות בינלאומיות משמעותיות ל

-להלן, בהכנות לתחרויות בין 5לגופי ספורט העומדים בתנאי הסף הקבועים בסעיף המכון 
 בקשר עם הפעילויות המפורטות להלן:  ,לאומיות רשמיות משמעותיות

   .והתאוששות לאימוניםני המכון תקשימוש במ .4.1
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 .במתקני המכוןלינה  .4.2

 .ארוחות .4.3

 תנאי סף לקיום שיתוף הפעולה המקצועי .5

שיתוף פעולה מקצועי על פי אמות מידה אלה יתקיים עם גופי ספורט העומדים  .5.1
   :להלןשהמפורטים תנאי הסף כל ב

מקיים הגוף ספורט להנבחרות הלאומיות שייכים או  הספורטאים .5.1.1
נבחן  קשר אליהם שב והפראלימפייםענפים האולימפיים פעילות ב

שנתיים לפחות לפני תקופה של באופן ממשי במשך , שיתוף הפעולה
 מועד אישור שיתוף הפעולה;

 :מפורטים להלןתנאים המהגוף הספורט עומד באחד  .5.1.2

בית הלאומי הוא הכון וינגייט שמגוף ספורט הוא  .5.1.2.1

 או ;שבו פועל גוף ספורטשל הענף 

ספורט שמכון וינגייט מהווה עבורו מרכז  גוףהוא  .5.1.2.2

  ;אימונים יבשתי

 בעלותמכון וינגייט ישתתף פעולה מקצועי שבמסגרתו  לשיתוף ביחס .5.1.3
פעילות ביחס ליתקיים רק  הפעולה יתוףש - המכון מתקניבשימוש ה
או נבחרות לאומיות /והיחידה לספורט הישגי  בסגליספורטאי  לש

 מגיל נוער ומעלה )לפי הגדרת היחידה לספורט הישגי בכל ענף(. 

הקביעה האם  לצורך, בדצמבר 1 בכל תיבחן זה סעיף פי על הסף בתנאי העמידה .5.2
גוף הספורט עומד בתנאי הסף לשיתוף פעולה מקצועי בשנה העוקבת. המכון יודיע 

 מסוימת לשנה הסף בתנאי הספורט גוף עמידתקביעתו בדבר  על ספורטלכל גוף 
  .כאמור הסף תנאי בחינת תאריך ממועד עבודה ימי 10 תוך, בהם עמידתו אי או

 תנאים נוספים .6

 שיתוף הפעולה המקצועי על פי מסמך זה, ייעשה בכפוף להוראות הבאות: 

 תכנית, שנה בכל במאי 1-ה עד הישגי לספורטהגיש ליחידה ל ספורט גוףכל  על .6.1
 31 -לספטמבר עד ה 1-)מה העוקבתת הפעילות לשנ וינגייט מכון במתקני לפעילות

 הסגלים ספורטאי לינת לטובת וחדרים מתקן שעות הזמנת לרבות, לאוגוסט(
שינויים לתכנית  (.הקבוצתיים)בענפים  לאומיות ונבחרות( האישיים)בענפים 

 מגוף קתמנומ בקשה הגשת לאחר יהיו הפעילות שנתלאחר הגשתה, לרבות במהלך 
 ולהוראות, ובכפוף לשיקול דעתו המקצועי הבלעדי של המכון לשינוי הספורט

 . להלן 6.2וצריכת שירותים, כמפורט בסעיף  במתקנים שימושה הסכם

השימוש במתקנים וצריכת בין המכון ובין גוף הספורט ייחתם הסכם להסדרת  .6.2
תקופת ההסכם בעת בחינת עמידה בתנאי סף זה, נדרש ששירותי הלינה והארוחות. 

במועד שבו נבחן תנאי סף  שנים, תלוי 8-ל 5תהיה לשני מחזורים אולימפיים )בין 
במקרה גוף הספורט יסדיר בין היתר, את הסנקציות שיינקטו כלפי ההסכם זה(. 

ל ביטולים ואי שימוש בשעות מתקן וימי לינה שאושרו במסגרת תכנית העבודה ש
את וכן יום לפני אותו ביטול,  60שהגיש גוף הספורט, ללא התראה מוקדמת של 

תפקידו של המכון במסגרת שיתוף  לאזכור ראוי של התחייבות גוף הספורט 
כמו כן,  .תוצאותיו או הפעולה שיתוף עםהפעולה בכל פרסום בתקשורת בקשר 
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שלגוף הספורט אין חובות בפיגור למכון, או שגוף  כךחתימת ההסכם תותנה ב
במועד מסוכם בין שני הצדדים,  שבפיגורחובות ה כלהתחייב לשלם את הספורט 

יובהר, שאם בין מכון וינגייט ובין גוף . סכםהיום מחתימת ה 60מחלוף  ולא יאוחר
הספורט יש הסכם לפיו מכון וינגייט הוא הבית הלאומי של גוף הספורט, אז הסכם 
כאמור יכול שיכלול הסדר הנותן ביטוי להוראות סעיף זה, ולא יידרש הסכם נוסף 

 ונפרד בין הגופים. 

באמצעות ון ובין גוף הספורט יהיה אך ורק שיתוף הפעולה המקצועי בין המכ .6.3
שעות מתקן, ימי לינה וארוחות בהתאם לאמות המידה השתתפות בעלות 

, לא יהמפורטות להלן, ובכל מקרה התקציב שיוקצה לכל שיתוף פעולה מקצוע
 השימוש בפועל בכל שנה קלנדרית. שווי יעלה על 

אחת מחדש  נוייבח הפעולה,, והיקפו של שיתוף יתוף הפעולה עם כל גוף ספורטש .6.4
בהתאם למסמך אמות מידה זה כפי שיתוקן מזמן לזמן, ובכפוף כל שנה קלנדרית, ל

התקציב לשיתוף הפעולה במסגרת תקציב מכון וינגייט על פי חוק מכון לאישור 
 באוקטובר( 31-)עד ה בגין שנת הפעילות הרלבנטית. בסוף כל רבעון שלישיוינגייט, 

על פי המלצתם של מנהל היחידה בין גופי הספורט, ת התקציב יבוצע עדכון להקצא
שימוש בפועל שעשה האיגוד לספורט הישגי וחשב המכון, שתינתן בשים לב ל

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ולתכנית העבודה המאושרת של אותו 
 . איגוד לרבעון האחרון

והארוחות שהוקצו לו גוף ספורט שלא ניצל את מלוא היקף שעות המתקן, הלינה  .6.5
השתמש ביתרה הלא , לא יהיה זכאי לעל פי אמות המידה מסוימת ה קלנדריתבשנ

תיזקף לו במסגרת כל פעילות אחרת, ובכלל זה לא במסגרת  מנוצלת והיתרה לא
שיתוף פעולה מקצועי לפי מסמך אמות מידה זה שיתקיים בשנה העוקבת, אם 

 יתקיים. 

שיוקצה לכל אחת מהפעילויות המתקיימות במסגרת  ביעת החלק היחסי מסך התקציבק .7
 שיתוף הפעולה המקצועי

 שיתוף במסגרת הנכללות הפעילות מתחומי אחד כל לצורך שיוקצה מהתקציב היחסי החלק
 יהיה לפי המפתח הבא: המקצועי )מתקנים, לינה וארוחות( הפעולה

  לתכניות העבודה המכון יקצה, לפי שיקול דעת היחידה לספורט הישגי ובשים לב

לצורך שימוש כלל גופי הספורט  25%, עד 6.1שהגישו גופי הספורט כאמור בסעיף
שאיתם יקיים המכון שיתוף פעולה מקצועי באותה שנה על פי מסמך אמות מידה 

, או במתקנים רלבנטיים נוספים לפעילות ר הישגי ומרכז התאוששותחדר כושבזה, 
 . כלל הספורטאים כפי שיהיו במועד ההקצאה

התקציב יתרת וקצה תמסך התקציב,  כאמור לאחר הפחתת עלות השימוש הרוחבי
 לפי המפתח הבא:

 התקציב מסך 95% עד –ספורט שמכון וינגייט מהווה הבית הלאומי שלהם  גופי. 

 אימוניםספורט שמכון וינגייט מהווה עבורן מרכז  גופיל יוקצה שנותר הסכום יתרת 
 .מסך התקציב 15% -ולא יותר מ – יבשתי

 בריכות –שעות מתקן להשתתפות בעלות פעולה מקצועי  אמות מידה לשיתוף

)במונחי מחירי רשות שימוש לשעת  הבריכה שעות מתקןסכום ההשתתפות בעלות  .7.1
במכון  מתקני הבריכהב אימוניםעבור ( תהיה המכון הרלבנטי, על פי מחירון מתקן

 , לגופים שעומדים בתנאי הסף. וינגייט
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   הבאות: מידההת ואמהקצאת שעות המתקן תעשה על פי  .7.2

 

 ניקוד אמת מידה 

שמכון וינגייט מהווה הבית הלאומי שלו גוף ספורט   .1
ויש לו לפחות ספורטאי אחד בסגלי היחידה לספורט 

  .הישגי

 נקודות 20

ביחס לגופים העומדים בתנאי הסף על פי סעיף   .2

מספר הספורטאים בגוף הספורט שנכללים  - 5.1.2.1
ושמתקן האימונים  בסגלי היחידה לספורט הישגי

גופים  ל ספורטאי ה, מתוך כלשלהם הוא בריכה
, על המקצועי שעומדים בתנאי הסף לשיתוף הפעולה

ושמתקן האימונים שלהם הוא , 5.1.2.1פי סעיף 
 בריכה.

ביחס לגופים העומדים בתנאי הסעיף על פי סעיף 

מספר הספורטאים בגוף הספורט שנכללים  - 5.1.2.2
ושמתקן האימונים  בסגלי היחידה לספורט הישגי

גופים  , מתוך כלל ספורטאי השלהם הוא בריכה
ל המקצועי, ע שעומדים בתנאי הסף לשיתוף הפעולה

, ושמתקן האימונים שלהם הוא 5.1.2.2פי סעיף
 בריכה.

 נקודות. 80עד 

 נקודות.  100 סה"כ  .3

 

 20עבור ענפים קבוצתיים יחושב סך  - 7.2לצורך ניקוד אמות המידה על פי סעיף  .7.3
 .ספורטאים בסגלים לכל ענף

אותו גוף קבע לפי היחס שבין הניקוד שיקבל ייגוף ספורט שיעור ההקצאה לכל  .7.4
גופי הספורט המשתמשים בבריכה וזכאים לבין ניקוד שיקבלו כלל ספורט 

של גוף יקבע לפי חלקו היחסי י; סכום ההקצאה הקצאת שעות על פי מסמך זהל
המוקצה לשימוש בבריכה, כפי שנקבע על פי תקציב סך כל הביחס להספורט 

 . לעיל 6הוראות סעיף 

 מתקנים שאינם בריכה להשתתפות בעלות שעותאמות מידה לשיתוף פעולה מקצועי  .8

, )במונחי מחירי רשות שימוש לשעת מתקן סכום השתתפות בעלות שעות מתקנים  .8.1
המכון, מלבד  ( תהיה עבור אימונים במתקניעל פי מחירון המכון הרלבנטי

 במכון וינגייט, לגופים שעומדים בתנאי הסף.  הבריכות,
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 על פי אמות המידה המפורטות להלן. תעשה הקצאת שעות המתקן  .8.2

 ניקוד אמת מידה 

גוף ספורט הפועל בענף שלמכון יש מתקן ייחודי   .4
 המיועד לאותו ענף. 

 נקודות 10

גוף ספורט שמכון וינגייט מהווה הבית הלאומי שלו   .5
ויש לו לפחות ספורטאי אחד בסגלי היחידה לספורט 

 הישגי

 נקודות 10

ביחס לגופים העומדים בתנאי הסף על פי סעיף   .6

מספר הספורטאים בגוף הספורט שנכללים  - 5.1.2.1
למעט ספורטאים , בסגלי היחידה לספורט הישגי

ים  גופ, מתוך כלל ספורטאי ההמתאמנים בבריכה
על פי סעיף  שעומדים בתנאי הסף לשיתוף הפעולה

 , למעט ספורטאים המתאמנים בבריכה. 5.1.2.1

ביחס לגופים העומדים בתנאי הסף על פי סעיף 

מספר הספורטאים בגוף הספורט שנכללים  - 5.1.2.2
למעט ספורטאים , בסגלי היחידה לספורט הישגי

גופים  , מתוך כלל ספורטאי ההמתאמנים בבריכה
על פי סעיף  שעומדים בתנאי הסף לשיתוף הפעולה

 , למעט ספורטאים המתאמנים בבריכה.5.1.2.2

 נקודות. 80עד 

 נקודות.  100 סה"כ  .7

 

 20עבור ענפים קבוצתיים יחושב סך - 8.2לצורך ניקוד אמות המידה על פי סעיף  .8.3
  .ספורטאים בסגלים לכל ענף

אותו גוף קבע לפי היחס שבין הניקוד שיקבל ייגוף ספורט שיעור ההקצאה לכל  .8.4
במתקנים שאינם המשתמשים גופי הספורט לבין ניקוד שיקבלו כלל ספורט 

יקבע לפי חלקו י; סכום ההקצאה הקצאת שעות על פי מסמך זהבריכות וזכאים ל
, כפי ניםהמוקצה לשימוש במתקתקציב סך כל הביחס לשל גוף הספורט היחסי 

 . לעיל 7שנקבע על פי הוראות סעיף 

 במכוןלינה ארוחות ו -אמות מידה לשיתוף פעולה מקצועי   .9

, על פי מחירון וארוחות )במונחי מחירי לינה וארוחות ימי לינההשתתפות בעלות  .9.1
וארוחות של  המכון הרלבנטי( תהיה עבור לינת ספורטאים במתקני המכון

 , לגופים שעומדים בתנאי הסף. ספורטאים במכון

כאמור יקבע גופי הספורט  לשוהארוחות בעלות ימי הלינה סכום השתתפות המכון  .9.2
 גוףהמשתייך לספורטאי בסגלי היחידה לספורט הישגי כל  -על פי המפתח הבא 

 ה.נקוד 1-בגוף הספורט יזכה את  ,5העומד בתנאי כמפורט בסעיף 

כדור המשתייכים לפרויקט  עבור ענפי - 9.2 לצורך ניקוד אמת המידה על פי סעיף .9.3
 .ספורטאים בסגלים לכל ענף 20יחושב סך  מועדף
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אותו גוף קבע לפי היחס שבין הניקוד שיקבל ייגוף ספורט שיעור ההקצאה לכל  .9.4
 מדים בתנאי הסף להקצאת לינהעוגופי הספורט הלבין ניקוד שיקבלו כלל ספורט 

של גוף הספורט יקבע לפי חלקו היחסי י; סכום ההקצאה על פי מסמך זהוארוחות 

 לעיל.  6, כפי שנקבע על פי הוראות סעיף לינההמוקצה לתקציב סך כל הביחס ל

תיקבע על פי סדר  הקצאת ימי לינה, המכון במתקני מלאה תפוסה של במקרה .9.5
 :העדיפויות הבא

  ;רמת הסגל אליו משתייך הספורטאי .9.5.1

מענף ספורט אשר מכון וינגייט הינו הבית  בסגלים ספורטאים .9.5.2

 ;הלאומי שלו

 ידי על שהוגדר קבוצתי ףפועל בענהספורט  גוףהמשתייך ל ספורטאי .9.5.3

 .מועדף כדור כפרויקט היחידה לספורט הישגי

 .ספורטאי מענפי הספורט הפראלימפיים .9.5.4

 . המלצת היחידה לספורט הישגי .9.5.5

 

   תוקף ופרסום .10

 1-ל עד המכון באתר ויפורסם יקבעכל גוף ספורט הייעודי לשיתוף הפעולה עם  התקציבהקצאת 
, לו ובכפוף למכון המאושר השנתי, בהתאם לתקציב העוקבת השנה לגבי, שנה בכללדצמבר 

, ואושרו על ידי לעיל 6 סעיף להוראות בהתאם גוף כל ידי על שהוגשו העבודה בתכניות ובהתחשב
 היחידה לספורט הישגי.

. אמות ועד להחלטה אחרת של המועצה תוקפן של אמות מידה אלה יהיה מיום שאושרו במועצה
  באתר המכון.מידה אלה יפורסמו 


