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נוהל הרכבת משלחת (בחירת ספורטאים וצוות) לאליפויות אירופה ועולם
(השימוש במסמך זה בלשון זכר כוונתו גם לנקבה)

א .כללי
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

לאחר קבלת ההזמנה לתחרות ,והמכסה המוקצה לעמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל מהגורם
הבינלאומי הרלוונטי ,תאפיין ההנהלה את היעדים ואופי המשלחת ,בהתאם לדרישות/הנחיות
המארגנים ,ואת המשמעויות הנובעות מהן ,והללו יפורסמו ביחד עם ההזמנה להגשת המועמדות
למשלחת.
בעת השתתפות במשחקי ישראל ו/או ב"תחרויות קובעות" ,אשר יתקיימו במהלך השנתיים
הקודמות לתחרות הבינלאומית הרלוונטית ,טרם יהיה ידוע לאילו ענפים תתקבל מכסת
השתתפות ,ולכן בכל מקרה חובה על המועמד להשתתף בתחרויות בענף הרלוונטי לגביו.
לעמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל לא תהיה אחריות כל שהיא במידה וספורטאי התחרה
בענף ספורט שלא התקבלה עבורו מכסת השתתפות מהוועדה המארגנת.
מספר הספורטאים ,מינם ,גילם ,הענפים בהם יתחרו במסגרת המשלחת ,רמת יכולת
הספורטאים וכל מידע מקצועי אחר ,יקבע על ידי הגורם הבינלאומי אשר מארגן את התחרות,
ו/או ע"י הנהלת העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל.
ספורטאי יוכל להיות מועמד להשתתפות באליפות אירופה במידה וישתתף ב"תחרויות
קובעות" ,במהלך השנה הקודמת לתחרות הבינלאומית הרלוונטית.
ספורטאי יוכל להיות מועמד להשתתפות באליפות עולם במידה וישתתף ב"תחרויות קובעות",
במהלך השנתיים הקודמות לתחרות הבינלאומית הרלוונטית.
בכל נושא וענין אשר אינו מצוין במסמך זה ,שמורה זכות ההחלטה הסופית לצוות אשר ככול
שיתאפשר ,יכלול את המנכ"ל ,מומחה הספורט בהנהלה ,יו"ר הועדה המקצועית ,מנהל הספורט
ויועץ משפטי.
ענפי ספורט אישיים  -אתלטיקה ,באולינג ,בוצ'ה ,שחייה ,שחייה  -מים פתוחים ,ג'ודו,
טניס ,טניס שולחן ,אופניים ,שייט  -קיאקים ,ריצה בשלג ,רכיבת סוסים.
ענפי ספורט קבוצתיים  -כדורסל ,כדורגל ,הוקי רצפה.

ב .התנאים לזכאות להגשת מועמדות  -ענף ספורט אישי
.1
.2
.3

.4

.5
.6

מי שייטול חלק במשחקי ישראל בשנתיים הקודמות לתחרות הבינלאומית הרלוונטית ,ויזכה בהם
במדליית זהב ,כסף או ארד ,ללא הבחנה בין קטגוריות שונות/רמות יכולת שונות.
במידה ולא ייערכו משחקי ישראל במהלך השנתיים הקודמות לתחרות ,תקבענה בתכנית השנתית
לשנים אלו" ,תחרויות קובעות" אשר זכיות בהן במדליות תהיינה שוות ערך לזכייה במשחקי
ישראל.
ספורטאי המעוניין להגיש מועמדותו לאליפות העולם ,יהיה חייב להשתתף בשתי תחרויות
לפחות ,בכל עונת פעילות ,במהלך כל אחת מהשנתיים הקודמות לתחרות הבינלאומית
הרלוונטית .תחרות אחת מתוך השתיים חייבת להיות "תחרות קובעת" .יובהר שתנאי
להשתתפות ב"תחרות קובעת" הוא השתתפות בתחרות מוקדמות.
ספורטאי המעוניין להגיש מועמדותו לאליפות אירופה ,יהיה חייב להשתתף בשתי תחרויות
לפחות ,בעונת פעילות ,במהלך השנה הקודמת לתחרות הבינלאומית הרלוונטית .תחרות אחת
מתוך השתיים חייבת להיות "תחרות קובעת" .יובהר שתנאי להשתתפות ב"תחרות קובעת" הוא
השתתפות בתחרות מוקדמות.
ספורטאי יוכל להציג מועמדות רק בענף הספורט בו התחרה במסגרת משחקי ישראל.
במידה ולא יתקיימו משחקי ישראל ,ספורטאי יוכל להציג את מועמדותו רק בענף אחד מתוך
ענפי הספורט בהם התחרה ב"תחרויות הקובעות" ובו זכה במדליה ,כאמור בסעיף  2דלעיל.
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 .7למען הסר ספק ,במידה ומכל סיבה שהיא לא השתתף הספורטאי במשחקי ישראל (כאמור בסעיף
 1דלעיל) ו/או ב"תחרויות קובעות" (כאמור בסעיפים  3או  4דלעיל בהתאמה) בענף בו הוא
מעונין להגיש את מועמדותו ,לא יוכל להגיש את מועמדותו באותו ענף.
 .8במידה ובמשחקי ישראל ו/או בענף ספורט מסוים ,לא יתקיימו תחרויות מכל סיבה שהיא ,שאינה
באחריות ובשליטת העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל (לדוגמא :ביטול תחרות עקב מיעוט
נרשמים) ,וכתוצאה מכך לא השתתף הספורטאי בתחרות בענף הרלוונטי לגביו ,לא יוכל להגיש
את מועמדותו באותו ענף.
 .9כל תנאי בפרק זה הינו הכרחי ,אולם רק כולם ביחד ,מספיקים.

ג .נוהל רישום וערעור  -ענף ספורט אישי
 .1ההודעה על האפשרות להגשת מועמדות ,תפורסם באתר האינטרנט של העמותה ותשלח בדוא"ל
לאנשי הקשר במסגרות ,בהקדם האפשרי לאחר שיתקבל מהוועדה המארגנת האישור
להשתתפות כולל מכסת הספורטאים ,ולאחר שההנהלה תאשר את יציאת המשלחת למשחקים.
 .2ההרשמה תהיה פתוחה במשך  66ימים .במידה והחודשים יולי  -אוגוסט יכללו בתקופת
ההרשמה ,היא תוארך ב 36 -ימים נוספים.
 .3ספורטאי רשאי להגיש את מועמדותו לענף ספורט אחד בלבד ,גם אם הוא עומד בתנאי הסף
(כאמור בפרק ב' דלעיל) במספר ענפי ספורט.
 .4בתוך  45יום ממועד סיום ההרשמה ,יבוצע הליך מיון ראשוני של בקשות המועמדים בידי
המנכ"ל/מנהל ספורט ומנהלת התחרויות/מזכירת העמותה.
 .5במידה ויידרשו השלמות שונות הקשורות לרישום המועמד כנדרש ,יורה צוות המיון למועמד
להשלים את הדרישות בתוך זמן נקוב .בנוסף ,רשאי הצוות לפנות למאמנים ,הורים ,רכזי
ענפים/מנהלי תחרויות וממליצים אחרים ,על מנת לקבל הבהרות ,השלמות וחוות דעת מקצועית
באשר למועמדותו של ספורטאי.
 .6בתום סיום הליך המיון תפורסם רשימת המועמדים שיעברו לשלב הבא  -קביעת המשלחת
בהגרלה.
 .7כל המועמדים יקבלו הודעה בכתב ,באמצעות דוא"ל ,על החלטת הצוות לגבי מועמדותם.
 .8כל מי שהגיש מועמדות ,רשאי לערער על רשימת המועמדים שעברו לשלב ההגרלה,
בתוך  14ימים ממועד פרסומה.
 .9למועמדים שנפסלו ו/או לנציגם ,תינתן האפשרות לקבל הסבר לפסילתם בסמוך לאחר פרסום
רשימת המועמדים למשלחת.
 .16כל מי שהגיש מועמדות בשם ספורטאי רשאי לערער בכתב על פסילתו בשלב המיון הראשוני,
וזאת בתוך  14ימים ממועד פרסומה.
 .11הערעור יתברר בפני וועדת ערעורים אשר ככול שיתאפשר תהיה בהרכב יו"ר ההנהלה ו/או חבר
הנהלה אחר שיקבע ,יועץ משפטי ,יו"ר ועדה מקצועית ,מנכ"ל/מנהל ספורט.
 .12וועדת הערעורים תמסור את החלטותיה למערערים בכתב ,באמצעות דוא"ל.
 .13החלטות וועדת הערעורים הינן סופיות ,ולא ניתן לערער עליהן.

ד .שיטה  -ענף ספורט אישי
 .1הספורטאים יחולקו בהתאם לענף שאליו נרשמו ,ללא קשר לרמת היכולת האישית וסוג המדליה
בה זכו ,אלא באם תקבענה על ידי הגורם המארגן את התחרות או על ידי הנהלת העמותה
למשחקים מיוחדים  -ישראל ,הוראות אחרות .לדוגמא :גיל ,מין ,רמות יכולת וכיו"ב.
 .2ההגרלה תבוצע באופן הבא :כל ספורטאי יהיה זכאי למספר פתקים ,בהתאם לטבלה שתפורט
להלן ,שיוכנסו לסל הגרלה ויישאו את שמו ,כאשר ספורטאי שיצבור יותר פתקים יגדיל את
סיכוייו להיבחר בהגרלה.
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א .חלוקת הפתקים תעשה לפי הקריטריונים הבאים:
 )1השתתפות במשלחות קודמות בחו"ל:
העדר השתתפות במשלחות קודמות במהלך  4שנים אחורה ממועד הגשת
המועמדות =  3פתקים.
השתתפות במשלחת אחת במהלך  4שנים אחורה ממועד הגשת המועמדות
=  2פתקים.
השתתפות ביותר ממשלחת אחת במהלך  4שנים אחורה ממועד הגשת
המועמדות =  1פתק.
 )2סוג המדליה בה זכה הספורטאי (במשחקי ישראל או ב"תחרות קובעת"):
מדלית זהב =  3פתקים
מדליית כסף =  2פתקים
מדליית ארד =  1פתק
הערות :במידה וספורטאי יזכה במספר מדליות מסוגים שונים ,תובא
בחשבון (לצורך מספר הפתקים) רק המדליה מהסוג הגבוה יותר ,באותו ענף
בלבד בו יגיש את מועמדותו.
למען הסר ספק ,במידה וספורטאי יזכה במספר מדליות בקטגוריות שונות
באותו ענף בו יגיש את מועמדותו ,תובא בחשבון (לצורך מספר הפתקים)
רק מדליה אחת ,וכאמור רק המדליה מהסוג הגבוה יותר.
ב .טבלת מס' פתקים לספורטאי:
זהב כסף ארד
4
5
6
3
4
5
2
3
4

השתתפות  /מדליה
אפס
אחת
שתיים או יותר

ה .נוהל ההגרלה  -ענף ספורט אישי
 .1מועד ומקום ההגרלה יפורסמו באתר העמותה לפחות  36ימים לפני עריכתה.
 .2הפרסום יכלול את שמות המועמדים שייטלו חלק בהגרלה ,בחלוקתם עפ"י ענפי הספורט.
 .3הנוכחות בעת קיום ההגרלה פתוחה לכל נציגי המועמדים.
 .4ההגרלה תעשה ככל שיתאפשר בנוכחות :מנכ"ל/מנהל ספורט ,יועץ משפטי ,יו"ר ועדת ביקורת,
ובפיקוח רואה חשבון.
 .5פתקי ההגרלה ,בהתאם לענפי הספורט ו/או כל קטגוריה אחרת שתתחייב ,יוכנסו בשלב מוקדם
למעטפות בנוכחות אחד ו/או יותר מבעלי התפקידים הבאים :יועץ משפטי ,יו"ר ועדת ביקורת,
רואה חשבון .המעטפות תחתמנה ותופקדנה עד למועד ההגרלה ,בידי אחד מהנ"ל.
 .6סדר ההגרלה יעשה לכל ענף בנפרד לפי סדר הא' ב' של שם הענף.
 .7עורך ההגרלה יכניס את פתקי הספורטאים של כל ענף בתורו לסל ההגרלה.
 .8הפתקים יוצאו מהסל ע"י בעל תפקיד שיבחר לשם כך עם תחילת ההגרלה.
 .9שם הספורטאי המופיע בפתק שנשלף מהסל ,יוכרז והפתק יוצג לנוכחים.
 .16לאחר שמכסת הספורטאים בענף/קטגוריה הוגרלה ומולאה ,יוגרלו עד  3ספורטאים נוספים אשר
ישמשו כעתודה (המספר המדויק של ספורטאי העתודה בכל ענף יפורסם על ידי המנכ"ל לפני
תחילת ההגרלה).
 .11ההגרלה תמשך עד שיוגרלו כל הספורטאים בכל הענפים בהתאם לסדר המצוין בסעיף  6דלעיל.
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הערות:
 .1במידה ולא יוגשו מספיק מועמדים למילוי המכסה שתוקצה על ידי הגורם הבינלאומי ,רשאי
המנכ"ל למנות צוות שינסה לאתר ספורטאים להשלמת החסר לפני ו /או אחרי ההגרלה.
 .2במידה וספורטאים אלו יצורפו לאחר מועד ההגרלה ,הם יהיו חברים מן המניין במשלחת ללא
הליך נוסף של הגרלה.
 .3תוצאות ההגרלה הן סופיות ,ולא ניתן לערער עליהן.

ו .התנאים לזכאות להגשת מועמדות  -ענף ספורט קבוצתי
התנאים לזכאות להירשם להגרלה ,זהים לאלו אשר בענפי הספורט האישיים ,בהבדל מהותי
אחד  -בענפים אלו תנאי המבחן לזכאות הינם של המסגרת/הקבוצה וגם של הספורטאי.

ז .נוהל רישום וערעור  -ענף ספורט קבוצתי
כל המצוין בפרק "נוהל רישום וערעור – ענף ספורט אישי" ,זהה לאלו אשר בענפי
הספורט הקבוצתי ,ובתוספת המצוין לעיל :
 .1הגשת המועמדות תהיה קבוצתית ,כאשר כל מסגרת זכאית להגיש קבוצה אחת או יותר
כמועמדות להגרלה ,ובתנאי שלא ירשם ספורטאי ביותר מקבוצה אחת.
 .2עד שלוש מסגרות ,תוכלנה להתאחד לשם הרכבת קבוצה והצגתה כמועמדת להגרלה .זאת בתנאי
שכל המסגרות וכל הספורטאים עומדים בתנאים לזכאות.
 .3למען הסר ספק ,ניתן לרשום ספורטאי בקבוצה ובתנאי שהינו עומד עפ"י תנאי הזכאות כפי
שמצוין בפרק "התנאים לזכאות להגשת מועמדות  -ענף ספורט אישי" ,סעיפים .1,2
 .4אין אפשרות לרשום קבוצות מעורבות של נשים וגברים.
 .5קבוצה חייבת לכלול לפחות  8ספורטאים (אך לא יותר מ 16 -ועוד  2לעתודה) אשר יאושרו
להשתתף בהגרלה.
 .6במידה ומסגרת רשמה  8ספורטאים בלבד ,יקבעו שני הספורטאים הנוספים ושני ספורטאי
העתודה ,בהתייעצות משותפת של מאמן הקבוצה ,מנכ"ל/מנהל ספורט ,הגורם המקצועי של
הענף בעמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל.
במידה ולא תהיה הסכמה בין הנ"ל ,ההכרעה הסופית תהיה של המנכ"ל ,ולא ניתן יהיה לערער
עליה.
 .7במידה ויהא צורך להחליף מועמד מכל סיבה שהיא (לפני מועד ההגרלה) ,שהינו בעל תפקיד
בקבוצה ,יעשה הדבר בתחילה מתוך מועמדי העתודה ,ובמידה ואלו אינם מתאימים לתפקיד
הנדרש בקבוצה ,יקבע המחליף בהתייעצות משותפת של מאמן הקבוצה ,מנכ"ל/מנהל ספורט,
הגורם המקצועי של הענף בעמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל ,ובתנאי שיעמוד בתנאי הזכאות
כמצוין בפרק ו' דלעיל.
 .8במידה ויהא צורך להחליף ספורטאי מכל סיבה שהיא (לאחר מועד ההגרלה) ,שהינו בעל תפקיד
בקבוצה ,יעשה הדבר בתחילה מתוך ספורטאי העתודה ,ובמידה ואלו אינם מתאימים לתפקיד
הנדרש בקבוצה ,יקבע המחליף בהתייעצות משותפת של מאמן הקבוצה ,מנכ"ל/מנהל ספורט,
הגורם המקצועי של הענף בעמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל ,ובתנאי שיעמוד בתנאי הזכאות
כמצוין בפרק ו' דלעיל ,וללא צורך בתהליך של הגרלה.
 . 9מאמן הקבוצה יקבע על ידי מנהל המסגרת ויהיה מותנה באישור ראשוני של המנכ"ל ,ואישור
סופי של ההנהלה.
 .16כל מסגרת שהגישה מועמדות ,רשאית לערער על אי הכללתה ברשימת המסגרות המועמדות
ו/או על אי הכללתו של ספורטאי במסגרתה ,בתוך  14ימים ממועד פרסום הרשימה.
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ח .שיטה  -ענף ספורט קבוצתי
 .1הקבוצות תכנסנה להגרלה ,ללא קשר לרמת היכולת אליה הן משתייכות ,אלא באם תקבענה על
ידי הגורם המארגן את התחרות או על ידי הנהלת העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל הנחיות
מיוחדות לעניין רמת היכולת הקבוצתית הנדרשת.
 .2ההגרלה תבוצע באופן הבא :כל קבוצה תהיה זכאית למספר פתקים בהתאם לטבלה שתפורט
להלן ,שיוכנסו לסל ההגרלה ויישאו את שמה ,כאשר קבוצה שתצבור יותר פתקים תגדיל את
סיכוייה להיבחר בהגרלה.
למען הסר ספק :קבוצה בסעיף זה ,משמעה מסגרת ,והזכאות למספר פתקי ההצבעה לכל
הקבוצות שרשמה מסגרת ,תהיה פועל יוצא של מספר הפעמים שקבוצה אחת מטעם אותה
המסגרת השתתפה בתחרויות בינלאומיות.
א .חלוקת הפתקים תעשה לפי הקריטריונים הבאים:
 )1השתתפות במשלחות קודמות בחו"ל:
העדר השתתפות במשלחות קודמות במהלך  4שנים אחורה ממועד הגשת
המועמדות =  3פתקים.
השתתפות במשלחת אחת במהלך  4שנים אחורה ממועד הגשת המועמדות
=  2פתקים.
השתתפות ביותר ממשלחת אחת במהלך  4שנים אחורה ממועד הגשת
המועמדות =  1פתק.
 )2סוג המדליה בה זכתה הקבוצה (במשחקי ישראל או ב"תחרות קובעת"):
מדלית זהב =  3פתקים
מדליית כסף =  2פתקים
מדליית ארד =  1פתק
הערות :במידה וקבוצה תזכה במספר מדליות מסוגים שונים ,תובא בחשבון
(לצורך מספר הפתקים) רק המדליה מהסוג הגבוה יותר בו זכתה.
למען הסר ספק ,במידה וקבוצה תזכה במספר מדליות באותו ענף בו תגיש
את מועמדותה ,תובא בחשבון (לצורך מספר הפתקים) רק מדליה אחת,
וכאמור רק המדליה מהסוג הגבוה יותר.
ב .טבלת מס' פתקים לקבוצה:
זהב כסף ארד
4
5
6
3
4
5
2
3
4

השתתפות /מדליה
אפס
אחת
שתיים או יותר

ט .נוהל ההגרלה  -ענף ספורט קבוצתי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מועד ומקום ההגרלה יפורסמו באתר העמותה לפחות  36ימים לפני עריכתה.
הפרסום יכלול את שמות הקבוצות והמסגרות מהן הן מגיעות ,אשר תשתתפנה בהגרלה.
הנוכחות בעת קיום ההגרלה פתוחה לכל נציגי הקבוצות.
ההגרלה תעשה ככל שיתאפשר בנוכחות :מנכ"ל/מנהל ספורט ,יועץ משפטי ,יו"ר ועדת ביקורת,
ובפיקוח רואה חשבון.
פתקי ההגרלה ,בהתאם לענפי הספורט ו/או כל קטגוריה אחרת שתתחייב ,יוכנסו בשלב מוקדם
למעטפות בנוכחות אחד ו/או יותר מבעלי התפקידים הבאים :יועץ משפטי ,יו"ר ועדת ביקורת,
רואה חשבון .המעטפות תחתמנה ותופקדנה עד למועד ההגרלה ,בידי אחד מהנ"ל.
סדר ההגרלה יעשה לכל ענף בנפרד לפי סדר הא' ב' של שם הענף.
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 .7עורך ההגרלה יכניס את פתקי הספורטאים של כל ענף בתורו לסל ההגרלה.
 .8הפתקים יוצאו מהסל ע"י בעל תפקיד שיבחר לשם כך עם תחילת ההגרלה.
 .9שם הקבוצה המופיעה בפתק שנשלף מהסל ,יוכרז והפתק יוצג לנוכחים.
 .16ההגרלה תמשך עד שתוגרלנה כל הקבוצות בכל הענפים בהתאם לסדר המצוין בסעיף  6דלעיל.
 .11תוצאות ההגרלה הן סופיות ,ולא ניתן לערער עליהן.

י .קביעת צוות מאמנים ומלווים
 .1מספר המאמנים והמלווים יקבע על ידי הגורם הבינלאומי אשר מארגן את התחרות ,ו/או ע"י
הנהלת העמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל.
 .2קביעת צוות המאמנים והמלווים ,תעשה על ידי המנכ"ל/מנהל ספורט ,ותהיה כפופה לאישור
ההנהלה.
 .3לאחר אישור ההנהלה לא ניתן לערער על קביעת צוות המשלחת.

יא .ריכוז לו"ז לקביעת הרכב הספורטאים במשלחת
(יום ה = X -יום יציאת המשלחת לחו"ל)
X
X
X
X

פחות  11חודשים (מותנה בקבלת המידע והמכסה מהוועדה המארגנת)  -פרסום להגשת מועמדות
פחות ( 9או  ) 8חודשים  -סגירת ההרשמה
פחות ( 7או  )6חודשים  -סיום הליכי ערעור וקביעת הרכב המשלחת
פחות ( 7או  )6חודשים  -הכנת המשלחת

הערה :במידה ואישור מכסת הספורטאים על ידי הועדה המארגנת יתקבל במועד קצר מ 11 -חודשים
לפני מועד יציאת המשלחת ,יצומצם זמן קביעת הרכב המשלחת בהתאם.
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