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2023ברליןעולםמשחקימיוחדים-לצרכיםאולימפיאדהלנוהלעדכון

להלן עדכונים והחלטות כלליות לאור פניות וערעורים אשר התקבלו:

ספיישלארגוןבמסגרתאינםאשרבינלאומיותבתחרויותהשתתפותסעיפיםעללוותרהוחלט.1
אולימפיקס.

לפיכך - כל תחרויות בינ' שהם לא במסגרת ספיישל אולימפיקס אינם נחשבים רטרואקטיבית.
באותהאחרארגוןשלבינלאומיותבתחרויותהשתתפותברליןלמשחקיספורטאיוייבחרבמידה*

שנה קלנדרית כפופה לאישור ספיישל .
במידה ויחליט להשתתף בתחרות של ארגון אחר ללא אישור - מועמדותו תועבר לסגן שהוגרל .

לקחספורטאיבהכתחרות2017באוסטריההחורףמשחקיאליפותתחרותהוספתעלהוחלט.2
חלק ואינו מקבל בגינה פתקים.

לפיכך התחרויות הנחשבות הן:
2019דאביאבו,2015אנג'לסלוסעולם-משחקי-

נחשב)לאלכןבוטל(קזאן2017אוסטריהחורףמשחקי-
.2022מלטהענפית-כללאירופהאליפות-

טבלה עדכנית :

מועמדותלהגישכדיהלאומיים".ל"משחקיםהכוונהישראל""משחקינכתבבנוהלנוסח-תיקון.3
ובזמןבענףופעילבארגוןכשנתייםהלאומייםהמשחקיםעדלהיותהספורטאיעללהגרלהולהיכנס
.15גילמעל12.6.23המשלחתיציאת

הבהרה לגבי קבלה/אי קבלת פתקים בהשתתפות בינלאומית.4
אםבלבד,פתקים3מקבלהואבינלאומיתבתחרותכללהיהלאהספורטאיאם-הטבותכפלאין
בלבד.1פתקיקבלהספורטאיאחתבינלאומיתבתחרותהיה
תחרויותסעיףעלכללפתקיםיקבללאהספורטאיאחתבינלאומיתמתחרותביותרהיהאם

בינלאומית.
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ענפים נוספים אשר לא תתקיים הגרלה:
נמצאוהספורטאיםכלביןבדיקותואחריהיותהג'ודובענףההגרלהטקסעללוותרהוחלטג'ודו-

מספר מדויק של ספורטאים אשר עומדים בקריטריונים של גיל, ניסיון, התמדה בענף.
שמות הספורטאים:

גברים - שילה עמר, לבב ברקן, ליאור פרג'י.  נשים- מיכל מלכה
עידו- סגן גברים, אופק בנימיני- סגנית בנות

נמצאההנשיםביןהקריטריוניםבדיקתלאחרהגברים.למגדררקהגרלהתתקיים-שולחןטניס
מועמדת אחת בלבד השחקנית – פזית רובנס.

שאלות ותשובות:
שאלה: מהם הקריטריונים לבחירת ספורטאים/ות לענף הכדורגל והתעמלות קרקע:.1

11כ-שלקבוצהלגבשבמטרההשנהלאורךשנבנהפרויקטנשים,הכדורגלענףנבחרתתשובה:
ספורטאיות אשר תייצגנה את מדינת ישראל באולימפיאדה המיוחדת- משחקי עולם בברלין.

הצוות המקצועי אשר מוביל את נבחרת הנשים יחליט על פי שיקוליו המקצועיים על גיבוש הנבחרת.
ובביצועבאימוניםוההשקעהההתמדהבמידתתלויהוהינהלהגרלהבאמצעותתתבצעלאהבחירה

משימות והדרישות של הצוות המקצועי.
וותק בענף אינו שיקול דעת.

פרויקטייסדנוולכןניסיוניענףהטמעתעלהבינלאומימהארגוןהקצאההתקבלה:קרקעהתעמלות
ספורטאיעבורפרויקטובנההפעילאשרבכרמיאל"גלגולים"הקרקע-התעמלותמועדוןעםניסיוני
לדרישותמתאיםשנמצאמהמועדוןאחדספורטאינוציאאנובברליןלתחרותאולימפיקס-ספיישל

הבינלאומיותהתחרותיתמהבחינהלעומקהענףאתוללמודלהתנסותובמטרההענףשלהמורכבות
.ובמטרה לפתח את הענף לפריסה ארצית בשנים הקרובות

בגיןומורידיםספיישלשאינוארגוןשלבתחרויותהשתתפותמחשיביםאתםלמהשאלה:.2
זה פתקים ובמיוחד בענף האופניים שלא היה לספיישל מענה:

.ההערה התקבלהתשובה:
שאינובארגוןבינלאומיתהשתתפותלהחשיבלאגורףבאופןהוחלטולפיכךבהתאםשונההנוהל

ספיישל בצורה רטרואקטיבית.
אךוזאתאולימפיקסלספיישלמשויכותשאינםבינלאומיותבתחרויותהשתתפותואילךמעתהכן,כמו
בכמותביטוילידיותבואבינלאומיתבתחרותכהשתתפותתחשבמיוחדיםצרכיםעבורבספורטורק

הפתקים.
שנהבאותהאחרארגוןשלבינלאומיותבתחרויותלהשתתףיוכללאלברליןנבחראשרספורטאי
ההשתתפותזכותכךלעשותויבחרבמידהאולימפיקס.ספיישלשלבכתבאישורללאקלנדרית

תועבר לסגנו באופן אוטומטי.

בהגרלה,בפועלנוכחיםלהיותיכוליםהספורטאים/מאמנים/הוריםכלשלאכיוןשאלה:.3
למי הכוונה בנציג של הספורטאי? רכז הענף?

במעטפהיחכוהפתקיםספורטאי-כלזכאילההפתקיםכמותאתמועדמבעודמפרסמיםאנותשובה:
הפתקיםאתיכניסהענףרכזהספורטאישלנציגותתהיהולאבמידהספיישל.נציגאוהענףרכזיאצל

להגרלה עבורו באופן שקוף.
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שאלה: מתי תתקיים ההגרלה לשאר הענפים כדורגל/ התעמלות ?.4
.1-לשאלהתשובהראוהגרלהאיןאלובענפיםתשובה:

.הבטיחות?תנאימהם-4.1בסעיףשאלה:.5
לבדוקכדיארוכהתקופהלאורךהעצמאיהתפקודדרישותאתפירוטביתרלצייןנבקש-5.1סעיף

.סינון ובדיקות התאמה עוד לפני קיום ההגרלות

אינובמשלחתבהשתתפותואשרלספורטאיסףתנאיהינםבטיחותתנאיבטיחות-תנאיתשובה:
מאיים על ביטחונו האישי או אשר קיים חשש לביטחון חברי המשלחת או הצוות.

לקיחתאיהוראות,ביצועואימשמעתחוסראלימות,שכיחות,זעםבהתפרצויותביטוילידילבואיכול
תרופות ועוד.

ספיישלתחרויותענף,לכלאימוניםנקייםאנוהטיסהעדהקרוביםהחודשיםבמהלךן-סינותקופת
שוניםומפגשיםטקסיםאימונים,מחנהנקייםהמשלחת),לספורטאיהשתתפותחובת(ישאולימפיקס

במטרהמקרובהספורטאיםאתולהכירללמודרוציםאנוהמטרותמביןמטרות.מספרלהםכאשר
להתאים את עצמנו לצרכים של כל אחד ואחת מהן וההיפך.

המערכתבליוויהאפשרייםהמאמציםכלאתמבצעתאולימפיקסספיישלעצמאי-ספורטאי
ולפיבינלאומיתתחרותבמהלךההנגשיתהיכולתאתלהביןמנתעלספורטאיאותושלהתומכת

כך מוחלט האם ישנה יכולת לארגון לקחת אחריות על הספורטאי/ית במהלך משלחת בינלאומית.
בדרישותעומדאינומהספורטאיםומישהובמידהבהמתנהיהיואשרסגניםמגריליםאנוענףבכל

מבחינההןלנסיעה-מסוגלותלהפגיןצריכיםהספורטאיםכלהטיסהרגעעדלפיכך,לנסיעה.
בריאותית, מקצועית, התנהגותית בספיישל ובאימונים. במהלך הנסיעה עצמה.

להכניסמנתעלהקבוצותומנהליהמשפחותהספורטאיםמולמקדימותבבדיקותפועלספיישלצוות
להגרלה רק ספורטאים אשר סיכוי ההתאמה גבוהים ליציאה למשלחת ארוכה ומורכבת זו .

שאלה: מדוע אין הבדל בין ספורטאים המייצגים את ספיישל בלבד לבין כאלו של גם וגם?.6
.ההערה התקבלה-תשובה

- סעיף זה יבוא לידי ביטוי בנוהל הבא ואינו יכנס ללא הודעה מוקדמת באופן רטרואקטיבי.

אומשקיפיםיהיוהאםהפתקיםאתמוציאיםשבפועלהאנשיםמילרשוםתוכלושאלה:.7
המלווים הם המשקיפים?

להםאיןאשרהשוניםמהענפיםומכובדותמוכרותדמויותמספרההגרלהלאירועהוזמנותשובה:
סטודנטיםיהיולצדםהפתקים.אתשיוציאואלווהםהספורטאיםעםאישיאוישירקשר

מכניסיםהספורטאיםשאכןכמשקיפיםשיפקחואלוויהיובמשחקיםהתנדבואשרלספורטתרפיה
.רק את כמות הפתקים אשר ניתנה להם . לא פחות ולא יותר

שאלה: מהם הקריטריונים  לספורטאי מצטיין?.8
(ריצות),אתלטיקהבשחייה,ביותר-הגבוההבקטגוריהזהבבמדלייתשזוכהספורטאי/תתשובה:

אופניים ,יש מצטיין ומצטיינת לכל מרחק.

בוישהפתקיםאתישיםשהורה/ספורטאיהצהרתםשבושהאופןחושביםלאאתםשאלה:.9
.טעם נפגם, תמיד תצוץ השאלה האם נוספו פתקים וכדומה

מספראתיבדקואשרחיצוניםמשקיפיםקיימים.7בסעיףניתנהאשרלתשובהבהתאםתשובה:
הפתקים לפני כניסתם לכלי ההגרלה.

שולחןבטניסהשתתפוהספורטאיםחדש,כענףנחשבשולחן לאטניסענףאיךשאלה:.10
.במשחקים הלאומיים בידיעה שהם ישתתפו בהגרלה אך הופתעו שהם לא זכאים

תשובה:  הערה לא התקבלה.
חדשיםענפיםהינםהללוהענפיםאומנםהאופניים-ענףעםיחדחדשלענףנחשבשולחןטניס

משלחתזוהי–להבהירחשובמהספורטאים-לחלקחדשיםענפיםאינםאךאולימפיקסבספיישל
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לכךמתייחסיםואנוהמנטליותוהןהמקצועיותהןזה-שלהמשמעויותכלעםעולםלמשחקי
אחרים,ארגוניםבמסגרתאואצלנותחרותיניסיוןצברואשרספורטאיםרקולכןהנדרשת.ברצינות

ספורטאים
ויציגושנתייםמעלבענףשוטףבאופןומתאמניםהקבועיםהקריטריוניםלפימתמידיםאשר

אשרספורטאיםוגםטווחארוכתבראייהמסתכליםאנולהגרלה.יכנסואשראלוהםלכךהוכחות
הפעם לא עומדים בתנאים אלו יכולים להתחיל ולצבור ניסיון עד התחרויות הבאות.

לאאנייוניפידבבאולינגליגהמחזורי2הפסדתיאוישראלבמשחקיהייתילאאם:שאלה.11
יכול להיכנס להגרלה לברלין?

נחשביםבבאולינגליגהמחזורי5במינימוםהשתתפותוגםישראלבמשחקיהשתתפותתשובה:
ישאלומתנאיםיותראובאחדעמידהלאימוצדקתסיבהוישנהבמידהלהגרלה.להיכנססףכתנאי
טובתכאשרהמקרהאתנשקולואנווהוכחהסיבההסבר,עםחריגהבקשה1.12העדלהגיש

הספורטאים תמיד תהיה לנגד עינינו.

יכללאגםולכןבכבישלהתחרותרגילואףשלובאופניורכבלאהמשתתףאםשאלה:.12
להשתמש  בנעלי קליק של האופנים,  איך אתם מתייחסים לזה?

שימושבטיחותיתמבחינהאיפשרנולאבאגמוןהכבישתנאיבשל-התקבלההערהתשובה:
באופני          כביש. לכן באופן אוטומטי לרוכבי הכביש הוספנו פתק נוסף שאינו תלוי בתוצאות.

,בלבדבנות2ל-הקצאהוישבהגרלהמועמדותבנות2רקישואפנייםבאתלטיקהשאלה:.13
זה אומר שהן אלה שנבחרו לברלין?

עלענובנות3רקהלאומייםהמשחקיםמשתתפותכלמביןמעמיקהבדיקהלאחרכן,תשובה:
כמועמדותהבנות2נשארוולכןפציעהבשלפרשהמהןאחתהאתלטיקהבענף,הקריטריונים

ובאופניים השלישית ביטלה התמודדות בשל חוסר התאמה לקריטריונים.
סגניותלגבימההמשך:שאלתבהצלחה.המוןהגרלהללאשנבחרוהבנות4ל-נאחל
הודעהנוציאאנוהמשך:תשובת?צפויהלאסיבהבשללטוסיכולהלאומישהיבמידה

בנושא בחירת הסגניות /מחליפות -הנושא בבדיקה.

בברכה,

גון צורי, מנהל ספורט ארצי                  קרן שרעבי,   סמנכ"לית                      שרון  לוי  בלנגה,
מנכ"לית

ספיישל אולימפיקס ישראל                  ספיישל אולימפיקס ישראל                    ספיישל אולימפיקס
ישראל


