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 ח"תשעה' באלול ט"ו ראשון יום 

 2018 באוגוסט 26        

 אלון יופה  לכבוד:

  alonjoffe@gmail.comבאמצעות דואר אלקטרוני 

 

 

 1998 -מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח  תשובה לפנייתךהנדון: 

החוק(, התקבלה במשרד התרבות  -)להלן  1998 -בקשתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח  .1

 ולהלן תוכנה: 4.3.2018והספורט בתאריך 

לסגלי  כמות הספורטאים המנויים בסגל הנוער האולימפי, הנוער המורחב וסגל הקדטים בהתאם לאמות המידה (1

 2018ההישג לשנת 

 .2018י בהתאם לאמות המידה לסגלי ההישג לשנת לימפכמות הספורטאים המנויים בסגל הנוער הפרא (2

 על פי: (אולימפיים-אולימפיים ופאר)פילוח כל אותם ספורטאים  (3

a. מועדון הספורט אליו הם רשומים/משתייכים 

b.  ענף התחרות בו הם מתחרים 

c.   גיל 

d.  מין 

e.  (הישובשם )יישוב בארץ 

 ערך כסף הניתנת לכל אותם ספורטאי נוער המנויים על סגלי ההישג השונים-פירוט התמיכה הפיננסית ושוות (4

 וזאת בהתאם לכל סגל בנפרד והסכום הכולל יחד.

 ותמיכה צפויה 2017ידי ממשרד התרבות והספורט לוועד האולימפי, עבור שנת -פירוט התמיכות שניתנו על (5

 וט הדיווחים שקיבל משרד התרבות מהוועד האולימפי עבור התמיכות שניתנו לו., לרבות פיר2018לשנת 

 להלן המענה:לגבי החומר המצורף לאור בקשתך ולאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית  .2

שהתקבל מהיחידה  המנויים בסגל הנוער האולימפי, הנוער המורחב וסגל הקדטיםמצ"ב טבלת  הספורטאים  (1

 )נספח א'(.לספורט הישגי 

 מצ"ב נתוני ספורטאי סגל צעיר:

  31: ספורטאי נוערכמות 

  :30כמות עתודה הישגית 

  :21כמות קדטים 

שהתקבל מהוועד  סגל עתודה  -מצ"ב טבלת  הוועד הפראלימפי הישראלי וקרן לקידום ספורט הנכים בישראל  (2

 )נספח ב'(. הפראלימפי הישראלי
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בוועד הפראלימפי הישראלי אין קטגוריית נוער אלא סגל עתודה אשר נקבע על פי קריטריונים של גיל או וותק 

 בענף.

  25גיל הספורטאי יהיה עד. 

  עם וותק בענף של עד שלוש שנים 30גיל ספורטאי עד. 

 .27הינו  2018בהתאם לאמות המידה לסגלי ההישג לשנת הפראלימפי המנויים בסגל הנוער הספורטאים  מספר (3

 :2017לגבי שנת של משרד התרבות והספורט פירוט התמיכה  (4

 תמיכה תיאור בקשה קצר שם מגיש הבקשה

קרן לעידוד 
 ספורטאים

חודשיות ותמריצים לספורטאי מלגות 
 ₪  490,532 2017הישג 

 ₪ 378,720 2017מלגות לספורטאי הישג  הוועד הפראלימפי 

 ₪  130,748 2017סיוע במלגות לספורטאי הישג  קרן מלגות ל''אילת'' 

  3,016,000 –אליפויות אירופה ועולם   -בגין זכיות במדליותלספורטאים ומאמנים מענקים ₪  

 

 :2017לגבי שנת  מהמועצה להסדר הימוריםפירוט התמיכה 

 מועצה להסדר הימורים תיאור בקשה קצר שם מגיש הבקשה

קרן לעידוד 
 ספורטאים

מלגות חודשיות ותמריצים לספורטאי 
 ₪2,347,468  2017הישג 

 2,021,280 ₪ 2017מלגות לספורטאי הישג  הוועד הפראלימפי 

 435,012 ₪ 2017סיוע במלגות לספורטאי הישג  קרן מלגות ל''אילת'' 

 

 :8201שנת לגבי  התמיכה של משרד התרבות והספורט צפי פירוט

 תמיכה תיאור בקשה קצר שם מגיש הבקשה

קרן לעידוד 
 ספורטאים

חודשיות ותמריצים לספורטאי מלגות 
 ₪ 390,612  -2018ל צפי 2018הישג 

 ₪  353,808.00 -2018ל צפי 2018מלגות לספורטאי הישג  הוועד הפראלימפי

 קרן מלגות ל''אילת''
סיוע במלגות חודשיות לספורטאי הישג 

₪  255,580 -2018ל צפי 2018  

 

 :8201שנת לגבי  מהמועצה להסדר הימוריםהתמיכה  צפי פירוט

 מועצה להסדר הימורים תיאור בקשה קצר שם מגיש הבקשה

קרן לעידוד 
 ספורטאים

מלגות חודשיות ותמריצים לספורטאי 
 1,039,000 ₪ 2018הישג 
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 3,246,192 ₪ 2018מלגות לספורטאי הישג  הוועד הפראלימפי 

 קרן מלגות ל''אילת'' 
סיוע במלגות חודשיות לספורטאי הישג 

2018 
לא ציינו   

 

 :2017שנת ללוועד האולימפי של משרד התרבות והספורט להלן נתוני התמיכה  (1

 154,160  ₪עבור משלחת משחקי נוער אירופאיים בהונגריה. 

 :2018לוועד האולימפי לשנת  של משרד התרבות והספורט נתוני התמיכהצפי להלן 

 57,536  ₪עבור משלחת משחקי חורף אולימפיים דרום קוריאה. 

 108,992  ₪ עבור משחקי נוער עולמיים בארגנטינהyog. 

 166,528  ₪ 2018סה"כ צפי תמיכה 

 

                                              
 

 בברכה,
 

 
 יוסי שרעבי
 המנהל הכללי

                         

 עו"ד מירב כהן, הלשכה המשפטית העתק:
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