


2

ות/משחקנים
ות/לחיילים



הגדרות נהלים והנחיות
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:המטרה

לאפשר לשחקנים מצטיינים תנאי אימון ✓
.מיטביים בעת שירותם הצבאי

לסייע לאיגוד הטניס להיעזר בשחקנים ✓
החיילים בייצוג המדינה בתחרויות  

.ארציות ובינלאומיות
לאפשר לשחקנים פעילים לעסוק בטניס  ✓

.  גם במהלך השירות הצבאי

:  הגורמים המטפלים בנושא חיילים
מנהל הספורט
רכזת חיילים–איגוד הטניס 

היחידה לספורט הישגי 
ל"צה



קריטריונים

5

קריטריונים לשימור מעמד ספורטאיקריטריונים להכרה במעמד ספורטאי

דירוג נוער 1 ITF  נקודת 1-3002-מATP/WTA

(יחידים)2 ATP/WTA אליפות ישראל בוגרים-דירוג בשליש עליון נקודות 6

זכייה באליפות ישראל נוער3

לעמוד בקריטריונים ית/על השחקן
(ינואר ויוני)בעת הגשת הבקשה לקבלת המעמד לאיגוד 

(מרץ וספטמבר)ובזמן קיום הועדות של מנהל הספורט 

לעמוד בקריטריונים ית/על השחקן
(ינואר ויוני)בעת הגשת הבקשה לקבלת המעמד לאיגוד 

(מרץ וספטמבר)ובזמן קיום הועדות של מנהל הספורט 

חלק מסגל אולימפי, עומד בכל הקריטריונים להכרה במעמד ספורטאי-ספורטאי עילוי
(אקדמיה בינלאומית', קולג)שנים 3ל של מינימום "ומחויב בהוכחת מגורים ואימונים בחו

. הקריטריונים אינם מהווים אישור סופי לקבלת המעמד כי הינם תלויים גם בגורמים נוספים
הערעור יוגש בזמן קיום ועדות חצי שנתיות. ניתן לבקש להגיש ערעור לשינוי מעמד הספורטאי
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ות/מתגייסים

2
הגשת בקשה מקוונת דרך אתר האיגוד הכוללת חתימה על כתב 

התחייבות הכולל טיוטת תכנית מקצועית

עמידה בקריטריונים להגשת בקשה1

אל מול איגוד הטניסית/התחייבות השחקן

איגוד הטניס

1

2
. סיוע למתגייסים בעלי מעמד ספורטאי המבקשים להקדים או לדחות גיוס

. יש לשלוח בקשות באופן מסודר לרכזת חיילים

סיוע למתגייסים בעלי מעמד ספורטאי בהגשת ערעור על מעמד הספורטאי  

בהתאם לקריטריונים 

אחריות על הגשת בקשות מתגייסים העומדים בקריטריונים לקבלת 

.מעמד ספורטאי

3



ות/מתגייסים

ית/בדיקת השחקן
כי הוא עומד  

בקריטריון

קבלת  
צו גיוס

ית/השחקן
ימלא טופס בקשה  

מקוון באתר
איגוד הטניס

יחתום  ית/השחקן
על כתב 

התחייבות דיווח  
לאיגוד הטניס

יצרף את   ית/השחקן
כתב ההתחייבות  

החתום לטופס הבקשה  
המקוון דרך אתר איגוד  

הטניס
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תרשים זרימה של השגת מעמד ספורטאי בצבא

דיון בהמלצות מנהל הספורט 

ואיגודי הספורט להענקת מעמד ספורטאי  

ושימור מעמד ספורטאי

מנהל  

הספורט  

ל"וצה

חודשים

מרץ

ספטמבר

העברת החלטות  

להענקת מעמד  

ספורטאים לאיגוד  

אשר מעדכן את  

ית/השחקן

כל חצי שנה מתכנסת הוועדה של מנהל הספורט 

בכדי לדון בהישגי החיילים בעלי מעמד ספורטאי  

וברשימת המתגייסים שהאיגודים הגישו

מנהל  

הספורט  

ואיגוד  

הטניס

חודשים

ינואר

יולי
גיבוש רשימת  

מועמדים 

ל"לשלטונות צה

גיבוש רשימת הספורטאים  אשר עתידים  

להתגייס בשנת הגיוס הבאה ובדיקת השגי  

החיילים בעלי מעמד ספורטאי לטובת שימור  

המעמד ספורטאי

חודשים

דצמבר

מאי הגשת רשימת  

מועמדים למנהל  

הספורט

איגוד  

הטניס



ות/מתגייסים
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0203 01

שיבוץ  טירונותגיוס
ליחידה
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בעלי מעמד ספורטאי  ות/חיילים

ספורטאי מצטיין ספורטאי פעיל פעילות/נושא

.מ ממקום האימון"ק60ביחידות במרחק של עד  שיבוץ

זכאות מדי יום לשחרור מפעילות  
6לאחר מקסימום , לצורך אימונים

שעות פעילות ביחידה

פעמים 3זכאות לשחרור מפעילות 
לאחר  , בשבוע לצורך אימונים

.שעות פעילות ביחידה6מקסימום 
שעות פעילות

תורנויות לילה בחודש2עד  תורנויות לילה בחודש4עד  שמירה/תורנויות

בשנה לכל היותר1ש "אבט
אבטחת ישובים  

(ש"אבט)

/ לטובת אימונים ( ל"בארץ ובחו)ימי חופשה מיוחדת בשנה 90-זכאות ל
ייצוג מדינת ישראל

חופשה מיוחדת

ייצוג מדינת ישראל/ ימי דחיית שירות לטובת אימונים 120-זכאות ל
דחיית שירות  

(ש"דח)

אין לעסוק בתחום ההצטיינות בטרם ניתן היתר עבודה פרטי
היתר עבודה פרטית  

(פ"הע)
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בעלי מעמד ספורטאי  ות/חיילים

עמידה בקריטריונים כפי שהוגדרו1

דיווחים רבעוניים לאיגוד הטניס2

מאמן\דיווח על שינוי מקום אימון3

דיווח על אי כשירות4

התנהלות בהתאם לתקנון האיגוד5

התנהגות אתית ומקצועית6

שמירה על פקודות הצבא7

אל מול איגוד הטניסית/התחייבות שחקן

איגוד הטניס

ת בהתאם/הגשת בקשות לחופשות מיוחדות למנהל הספורט והעברת האישור לחייל1

. סיוע לחיילים בעלי מעמד ספורטאי המבקשים להקדים או לדחות שחרור3

. יש לשלוח בקשות באופן מסודר לרכזת חיילים

סיוע לחיילים בעלי מעמד ספורטאי בהגשת ערעור על מעמד  4

הספורטאי בהתאם לקריטריונים 

דיווח חצי שנתי למנהל הספורט לשימור מעמד ספורטאי2



בעלי מעמד ספורטאי  ות/חיילים
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עבור  ( בנוסף לימי התחרות)מכסת הימים הניתנים לאישור 
:הפעילויות הבאות

ימי הכנה14עד –עולם /אליפות אירופה1.

ימי הכנה7עד –תחרות בינלאומית 2.

ימי הכנה4עד –אליפות ישראל 3.

שני ימי הכנה–תחרות רגילה 4.

.ימים לפני התאריך המבוקש10ת להגיש בקשה למיוחדת לאיגוד הטניס לפחות /חובת החייל* 
.(תאריך האליפות. הכנה לקראת אליפות ישראל–לדוגמא )ת לפרט בעבור מה הבקשה/חובת החייל* 
.2021יוני : נכונים לתאריך1-4י מנהל הספורט בסעיפים "מכסת הימים הניתנים לאישור ע* 
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בעלי מעמד ספורטאיות/חיילים

מנהל הספורט

,יבדוק את הבקשה

יחתום בהתאם ויחזיר  

בקשה חתומה לאיגוד הטניס

החייל מגיש בקשה  

לאיגוד הטניס  

לרכזת חיילים

הבקשה נבדקת  

י הגורם המקצועי של  "ע

האיגוד

,בהתאם לבדיקת הבקשה ואישורה

איגוד הטניס

יעביר את הבקשה  

למנהל הספורט

האיגוד יעביר בקשה

ת/חתומה לחייל

בעל מעמד ספורטאי  

להמשך טיפול מול היחידה

. יום חופשה מיוחדת בכל שנת גיוס90-מצטיין זכאי לעד/ספורטאי פעיל זכאות

ת ישיר יטפל  /מצטיין או מפקד/ש ביחידה של הספורטאי פעיל"סגל הת

: בבקשה לאחר אישור האיגוד ומנהל הספורט כפי שמפורט מטה

גורם מטפל  

ל"בצה



למתגייסים וחייליםלינק רישום
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ל"בקשה להכרה במעמד ספורטאי בצה
:מיועד ל

מתגייסים ללא מעמד ספורטאי/חיילים

חייל בעל מעמד ספורטאי  -דיווח רבעוני
:מיועד ל

מתגייסים בעלי מעמד ספורטאי/חיילים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecho7xP_AuoQXC31bxRhliDU7inKLWpBZW0BGmJvjk_FMXEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkJn0m3pgrRhsCAm_4elOoqEPds81Yi7jHD555jJUaDqd6vQ/viewform?usp=sf_link


!!!בהצלחה 


