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 הקדמה

שלל מ המורכבתהינה מערכת  ותוכנית ז. 2028לוס אנג'לס  –" כוונות גבוהותברוכים הבאים לתוכנית "

הינה תולדה של ניסיון רב שנים בענף ומקצועית  בחינהמהקשתות ענף לקדם את  אשר נועדו ושינויים מסגרות

לחיות והכרה שללא שינוי תפישה בענף בארץ נמשיך לדשדש מבחינה מקצועית, לאבד צעירים הפורשים ו

 .מונחת תמיד על צווארנוחרב הסגירה כאשר 

לת האיגוד הנההשנים האחרונות  7במהלך . תהפוכות רבות הקשתות בארץענף  , עברבמהלך השנים

משלב הפיתוח ובמעבר הענף בהשרדותו של  בהקמתו של הענף ממצב של פירוק, הקודמת עסקה בעיקר

הלאומי בוינגייט, כמות  המתקןהוקם בכך מעל לכל ספק.  הוהצליח –הראשוני לשלב ההתנהלות הסדירה 

הקשתים הפעילים גדלה )ואיפשרה את השרדות הענף למול הדרישות של וועדת לוביצקי(, נפתחו מועדונים, 

הוכשרו מאמנים ומדריכים רבים, תקינת  ,(20-וה 19-)ה מכביהמשחקי הל ענף קשתות התווסףנקנה ציוד, 

הרמה לקחת את  ע, נראה כי הגיע הזמןמתפקד כרגועוד. בזכות העובדה שהענף  ,המגרשים התקבלה

שנהיה תחרותיים ברמה הבינלאומית בצורה קבועה והמשכית בשלל קטגוריות  –ענף לשלב הבא המקצועית ב

 . הירי

 

 :ין אליסה לחתול הצ'שיירבהבא מפגש הבסיפור אליסה בארץ הפלאות מתואר 

 היס"התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?" שאלה אל

 אמר החתול –"זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע." 

 ה" אמרה אליס –"לא אכפת לי כל כך לאן. 

 אמר החתול  –"אם כך לא משנה באיזה דרך תלכי" 

 

דבר וכל  עבור הענף, לא נשיג שום כל עוד אין יעד מקצועי מוגדר – מאודפשוט זה מוסר ההשכל שלנו מסיפור 

כיעד למשחקים האולימפיים שיתקיימו עשור מהיום, אנו מציבים  ,לכך בהתאם .חלוטיןמקרי לדבר שנשיג יהיה 

 לעצמינו את שלוש המטרות הבאות:

  קשתי ריקרב שיתחרו גם במסגרת האישית וגם מסגרת  3 – גבריםריקרב העפלה של נבחרת

 הקבוצתית.

  שתתחרה במסגרת האישית. ריקרבת יקשתהעפלה של 

  הקבוצתית המעורבת.השתתפות בתחרות 

 אירועים במשחקים. 4-מתחרים המתחרים ב 4 –בסה"כ 

 

 על מנת לעמוד ביעד זה נקבעים יעדי ביניים:

 .הגדלת מספר הצעירים הנכנסים לענף 

 .הגדלת מספר הקשתים הצעירים אשר ממשיכים לרמות של נבחרת פיתוח 

 .מניעת נשירה במספרים אשר היו קיימים עד היום 

 לאורך  יםפוטנציאלכשרונות ל מנת לוודא שלא יאבדו במועדונים הקטנים יותר ע תמיכה מקצועית

 דרך.ה

 מאמנים, שופטים ואנשי אדמיניסטרציה כאלטרנטיבה לפרישה. ,הכשרת צעירים בתור מדריכים 

 .הגדלת המוטיבציה להשתפרות בקרב הנוער והבוגרים בענף 

 ם ובשלוחות של מועדונים קיימים.הקמת מאגר מדריכים ומאמנים והפעלתם במועדונים חדשי 

 .בהמשך יובאו ביעדים אלו הדצורך עמיהמהלכים שינקטו והמסגרות שיבנו על מנת לפירוט 

 החוברת כתובה בלשון זכר, אך מיועדת לשני המינים.
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 ילדים ונוער –חלק א' 

 

גיל צעיר לענף בצטרף קשת מהרגע שהכה מערכתית מקצועית עבור ה, בין היתר, לספק תמיזומטרת תוכנית 

מערכתית התמיכה ההתבצעה . בעבר, בתור קשת בוגרועד שהוא בשל להתחרות בתחרויות בינלאומיות 

בין אם בתמיכה  של נוער בינלאומי, תולהתחרות ברמ בשלכאשר הקשת היה כבר בשלב מאוחר יחסית 

 יםקורא ותורת קולה"סקאוטינג" נעשה בצ כספית ליציאה לתחרויות או בהשתתפות באימוני סגל נוער.

מאחר  צעירים.של קשתים פעיל  ואיתור לא היה מעקבלמעשה ו ,למועדונים אשר חיפשו קשתים ושנשלח

איתור  ן יתבצעושבמהלכ מסגרות חדשות שלוש בקשת מהשלב הראשון, מוקמותוהרצון הוא לבצע תמיכה 

 :הקשתים הצעירים ם שלמעקב פעיל אחר התקדמותו

  "12מעל גיל  קשתיםלותוכנית "חיצים"  12עד גיל  לקשתיםתוכנית "נוצות. 

 ( נבחרת פיתוח הנוערDevelopment Squad.) 

 ( נבחרת ישראל לנוערNational Youth Team.) 

 

 תוכנית "חיצים ונוצות"

 Worldי הפדרצייה הבינלאומית לקשתות )יד-תוכנית זו מבוססת למעשה על התוכנית המקבילה שפותחה על

Archery) גמה ונערכה לגרסה עברית . התוכנית תורבמספר רב של מדינות שחברות בפדרציהפעלת ומו

ת הנדרשים מהקשת וחוברת בפני עצמה. היא מסודרת מבחינת התפתחות הטכניקה, הידע והיכולומצורפת כ

 ההתפתחות שלו.  יהמתחיל בהתאם לשלב

 :שלבים 7-מורכבת מהתוכנית 

 2  אדומה ומוזהבת –נוצה שלבי. 

 5  אדום ומוזהב.שחור, כחול, לבן,  –שלבי חץ 

עמידה בדרישות ידע, יכולת וביצוע גבוהות יותר, הצעיר ו/או המתחיל מציב מול הקשת  מהשלבים אחדכל 

 בשל לעבור לשלב הבאה.שיביאו אותו בסופו של המסלול לרמת מיומנות מכובדת כאשר הוא 

ת שלהם במסגרת מובנית ומסודרת ובנוסף מעניקה תוכנית זו מאפשרת לצעירים להתקדם בידע וביכולו

מוטיבציה להצלחה ולרצון להשאר בענף. הקונספט של פרסים על התקדמות בהתפחות המקצועית רווח 

 בענפים רבים )חגורות בענפי הקרב למשל( ותוכנית זאת היא לקיחת קונספט מצליח ואימוצו לענף הקשתות.

תחרויות ליגה בהפרשים של חודשיים, שבמסגרתן  6ח התחרויות לצורך מבחני השלבים, יוגדרו מראש בלו

 יערכו המבחנים.

 תנאי התוכנית מגדירים כי:

 אימונים בפרק  7קשת השלים לפחות השלב ניתן לבצע פעם בחודשיים בלבד, ובתנאי שה ניאת מבח

 זה.זמן 

 ן שוב כעבור בח"טעות" אחת( הוא יוכל לה עד תבמידה והקשת נכשל במבחן השלב המתאים )מותר

 .מאז מבחן השלב הקודם אימונים 7-חודשיים ובתנאי שהיה נוכח ב

 איש אימון )מאמן או מדריך( נוסף.את מבחני השלב חייבים לקיים בנוכחות מאמן, שופט ו 

 לתיאום מועד. וועדה המקצועיתיהיה לפנות אל הניתן  ים נוספים,מועדידרשו במידה ו

שלב, למעט חץ מוזהב, יוענקו לקשתים שעברו את מבחן השלב מיד סיכות ההישג עבור ההצלחה במבחן 

לאחר המבחן. סיכת החץ מוזהב תוענק לקשתים בערב הגאלה השנתי. חבר הוועדה המקצועית האחראי על 

תחום הילדים והנוער הוא הסמכות העליונה לאישור מתן סיכת חץ הזהב. על מנת לקבל סיכה זאת על המבחן 

 מבחנים מרוכזים לחץ זהב יפורסמו מבעוד מועד.ערך בנוכחותו, וילה
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 להלן סיכות ההישג שיוענקו במעבר כל אחד משלבי התוכנית:

 סיכות תוכנית נוצות

 

 

 סיכות תוכנית חיצים

 

 
 

 

 (Development Squadנבחרת פיתוח הנוער )

למבחני הקבלה וההצטרפות לנבחרת נבחרת פיתוח הנוער באה למלא את החלל שבין תוכנית "חיצים ונוצות" 

 הנוער, במידה והקשת הצעיר עדיין אינו בשל דיו להצטרף לנבחרת הבכירה.

מסגרת זו תעניק לקשת חיזוק מקצועי מעבר לזה שניתן לו במועדון. מאמן הפיתוח יעבוד בשיתוף פעולה עם 

שיתוף פעולה זה הוא קריטי  המאמן האישי של הקשת וביחד ינתחו את הנקודות הטכניות הנדרשות לטיפול.

להתפתחות הקשת ללא יצירת בילבול מקצועי אצלו, ופגישות עבודה בין מאמן הנבחרת למאמנים האישיים 

תפקידה העיקרי של מסגרת זו הוא להעניק נקודת מבט נוספת על הקשת מעבר לזו  יתקיימו על בסיס סדיר.

 .שמתאפשרת בפעילותו במועדון אשר עלולה להתפספס אחרת

 מסגרת האימונים תהיה אימון של ארבע שעות פעם בשבועיים, כך שהיא תספק די והותר זמן בין לבין לעבודה

 על נקודות התורפה שזוהו.

האימונים יערכו על בסיס מתחלף בין המתקן הלאומי לקשתות במכון וינגייט לבין מועדונים שירצו לארח אימוני 

 הושעיה...(. –וינגייט  –הרצליה  –וינגייט  –ראשל"צ  –א: וינגייט נבחרת הפיתוח לפי לו"ז שיפורסם )לדוגמ

 :בנוסף לכך

 מחנות אימונים מרוכזים בשנה 2כו יער 

o ( בפסח בתחילת עונת הקיץOutdoor). 

o ( בסוף החופש הגדול כהכנה לעונת החורףIndoor.) 

 מאמן הכושר של הנבחרות יספק תוכנית הכנה כללית לחברי הנבחרת פיתוח. 

 כושר ושביעות רצון ילקחו על בסיס חצי שנתי. מדדי 
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 תנאי הקבלה לנבחרת פיתוח הנוער הם:

  ומעלה 14גיל. 

  לב הגבוה ביותר ב"חיצים ונוצות"()הש מוזהבחץ  שלבהשגת. 

 וותק של שנתיים בענף. 

 .של האיגוד מקרים חריגים יועברו לשיקול דעת מאמן הנבחרת ולאישור הוועדה המקצועית

כספי על מנת להגיע לאימוני הנבחרת תנתן בכפוף להצגת  לסיועמעוטי יכולת אשר יזדקקו  תמיכה בקשתים

 חשבוניות נסיעה בתחבורה ציבורית.

 

 (National Youth Teamנבחרת ישראל לנוער )

שות את עבור קשתים אשר מתעתדים להתחרות ברמה בינלאומית ומוכנים לע מיועדת ישראל לנוער נבחרת

על בסיס העבודה במסגרת משותפת הנדרשת לכך.  המחוייבותולעמוד בתנאי קפיצת המדרגה המקצועית 

 מדינות אחרות.בבענפים אחרים וכר ומוהשגחת מאמן נבחרת הנוער תדחוף אותם קדימה, כנהוג תחת  שבועי

 בקטגוריה אחת. 5קשתים, עד  20-הנבחרת תוגבל לכל היותר ל

 שעות. היה אימון שבועי של ארבעמסגרת האימונים ת

 :בנוסף לכך

 מחנות אימונים מרוכזים בשנה: 4ו יערכ 

o  פסח בתחילת עונת( הקיץOutdoor). 

o  בסוף החופש הגדול כהכנה לעונת( החורףIndoor). 

o 2 .מחנות אימונים לפני תחרויות מטרה במהלך השנה 

 ת עבור כל אחד מחברי מאמן הכושר של הנבחרות יספק תוכנית כושר כללית מותאמת אישי

 .הנבחרת

 ר ופיזיולוגיה ילקחו על בסיס ארבע חודשימדדי כוש. 

 פסיכולוגיה, ציוד והכשרות תזונה, לכיסוי נושאיתמיכה הרחבה של מעטפת שקל כתלות תקציבית, ת 

 ת.ונוספ

 

 תנאים ומגבלות לתוכניות הנוער

 הקשת חייב להיות חבר שהן תחרויות רשמיות לייצוג המדינה על מנת לצאת לתחרויות בין לאומיות ,

 באחת מהנבחרות הצעירות.

  ,)"יתבצעמהרגע שהקשת מצטרף לאחת מהתוכניות )עפ"י רוב ההתחלה תהיה ב"חיצים ונוצות 

ן בשיתוף בין המאמ טכניקה, ציוד, מדדים( שיעשה)שלו הניקוד, הירי וההתפתחות צמוד אחר מעקב 

 נבחרת הרלוונטית והוועדה המקצועית.האישי, מאמן ה

 היה בידי מאמן הנבחרת. אף על פי כן, יש הכרה בכך החלטה המקצועית הסופית לגבי קשת תזכות ה

. אי לכך הדגש מחזיק בתפישה שונה לגבי קשתותשאין הגמוניה מוחלט לגבי צורת ירי ושכל מאמן 

בשיתוף המאמן האישי, ולא  ודהוא שמאמן הנבחרת בא להוסיף מעל הרמה שקיימת כרגע ויעב

 .במקומו

  מאמן הנבחרת יציג תוכנית עבודה שנתית עבור חברי הנבחרת בהתאם לתחרויות המטרה, והתאמה

כמו כן יערכו מפגשי עבודה ומעקב על בסיס קבוע בין מאמן  אישית תתבצע עבור כל חבר נבחרת.

 הנבחרת למאמנים האישיים של קשתי הנבחרת על מנת לתאם עבודה ויעדים.
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 שינויים נוספים

 מלבד המסגרות המערכתיות המקצועיות יוכנסו השינויים הבאים:

 קפטן הנוער

 הת גבוהות ומוסר עבודה גבוה. הקפטן יהיהתפקיד ינתן לחבר נבחרת ישראל לנוער שמפגין יכולות חברתיו

ימינו של מאמן הנבחרת בניהולה השוטף של הנבחרת וטיפול בבעיות חברתיות שיכולות להיווצר. בנוסף -יד

לכך, ידחוף מוסר העבודה הגבוה של הקפטן את חברי הנבחרת להתאמן קשה ולהצליח מתוך היותו מודל 

 לחיקוי.

חשובה בהתפתחות הנערים שתעניק להם מוטיבציה להצלחה ומודל מטרת התפקיד הינה להוקיר דמות 

 לחיקוי, עם שאיפה שביום מן הימים יזכו גם הם להיות קפטן.

הקפטן יזכה להוקרה מיוחדת: דף באתר האיגוד, שמו יחרט על גביע מיוחד עם שאר הקפטנים במהלך 

 זה. וערכת ביגוד מלאה הכוללת חולצה וג'קט עליהם יצוין תפקידהשנים, 

הקפטן  ידי מאמן הנבחרת בתיאום עם הוועדה המקצועית ובאישור הנהלת האיגוד.-קפטן הנוער ימונה על

התפקיד יהיה למשך תקופה  יהיה צריך להיות בעל תעודת מדריך )ומעלה( או בשלבי השגת תעודה זאת.

 בספטמבר של אותה עונה. 1-או עד ל 21מירבית של שנתיים, עד שהקשת הגיע לגיל 

 

 מחדש של הקטגוריות התחרותיות הגדרה

 .WAשם דגש על הצמדות לקטגוריות התיקניות של הקטגוריות המתחרות בארץ  אפיון

( Outdoorקיץ )תחרויות במרתיע קשתים צעירים מלהשתתף  האפיון הקייםמבדיקה של המצב, עולה כי 

 :משתי סיבות עיקריות

 מטר  50-)ריקרב( ו מטר 60-והם יורים ל 18מתחת לגיל מכיוון שקטגוריות הקדטים הן  – יכולת ביצוע

 קיץשיורה שנה נמנע מלהשתתף בתחרויות  14קשת צעיר בן  , למשל,, נוצר מצב שבו)קומפאונד(

טובים המתחרים )שעלולים להיות משנים בגלל שילוב של רתיעה מהתחרות, מהמרחק ו מספרבמשך 

 (.ממנו ומנוסים הרבה יותר ואף מבוגרים

 מרתיע קשתיות מלהשתתף בתחרויות. חוסר הפרדה מגדרית בקטגוריות הצעירות – מגדרי עירוב 

מגדרית ובין שכבות גיל המספקים הפרדה חו"ל, הנהוגים ב מודליםמוצאים לנכון לאמץ נו א ,כמענה למצב

עד כדי  צמצום ידי-להגדלת כמות המשתתפים ע ובשאיפה גםהמאפשרת תחרות, התקדמות מקצועית  באופן

 מרתיעים.הגורמים העלמת ה

 :קטגוריות ומרחקים לתחרויות קיץלהלן פירוט של ה

 קשת עירומה קומפאונד ריקרב סוג קשת 027סבב 
 ס״מ 211 ס״מ 08 ס״מ 122 פייס

 08 08 08 30 40 50 08 08 08 60 70 )מטרים( מרחק

    72 83ם מעל גיל גברי  בוגרים
 

27 
  

27   
    72 83נשים מעל גיל  בוגרות

 
27 

  
27   

  27    27    27  05גברים מעל גיל  מאסטרים
  27    27    27  05נשים מעל גיל  מאסטריות

 דרג א'
 83עד גיל  בנים

 
27   

 
27 

  
27   

 83עד גיל  בנות

 דרג ב'
 81עד גיל  בנים

 
 27  

 
72 

  
 27  

 81עד גיל  בנות

 דרג ג'
 81עד גיל  בנים

 
  27 

  
72 

 
  27 

 81עד גיל  בנות
 87עד גיל  בנים דרג ד'

 
   27 

  
72    
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 87עד גיל  בנות
 

 0447סבב 
 א(”)פיט

 ריקרב/קומפאונד סוג קשת
 ס״מ 08 ס״מ 211 פייס

 10 15 20 30 40 50 20 30 40 50 60 70 90 )מטרים( מרחק

 36 36 83גברים מעל גיל  בוגרים
     

36 
 

36 
   

 83נשים מעל גיל  בוגרות
 

36 36 
    

36 
 

36 
   

    61  61     61 61  05גברים מעל גיל  מאסטרים
    61 61     61 61   05נשים מעל גיל  מאסטריות

 83גברים עד גיל  דרג א'
 

36 36 
    

36 
 

36 
   

 דרג ב'
 81גברים עד גיל 

  
36 36 

    
36 36 

 83נשים עד גיל    

 דרג ג'
 81גברים עד גיל 

   
36 36 

    
36 36 

 81נשים עד גיל   

 דרג ד'
 87גברים עד גיל 

    
36 36 

    
36 

 
36 

 81נשים עד גיל 
 87נשים עד גיל  דרג ה'

     
36 36 

    
36 36 

 

 0447סבב 
 א(”)פיט

 קשת עירומה סוג קשת
 ס״מ 08 ס״מ 211 פייס

 10 15 20 30 40 50 20 30 40 50 60 70 90 )מטרים( מרחק

 83גברים מעל גיל  בוגרים
  

61 61 
    

61 36 
   

 83נשים מעל גיל  בוגרות
  

61 61 
    

61 36 
   

   61 61     61 61    05גברים מעל גיל  מאסטרים
 61  61     61 61     05נשים מעל גיל  מאסטריות

 דרג א'
 83גברים עד גיל 

   
61 61 

    
61 61 

 83נשים עד גיל   

 דרג ב'
 81גברים עד גיל 

    
61 61 

    
61 

 
61 

 81נשים עד גיל 

 דרג ג'
 81גברים עד גיל 

     
61 61 

    
61 61 

 81נשים עד גיל 

 

ות תחרוי נוהלמוגדר בלבהתאם  שהן נכון לעכשיו, כפי ויישאר ,החורף קטגוריות הילדים והנוער בתחרויות

 הליגה.

 התמודדות קבוצתית בתחרויות ילדים ונוער

, במידה שתתקייםקבוצתית  התמודדותמנת להוסיף עניין בתחרויות הילדים והנוער, תתוסף לתחרויות אלו -על

 .סיום שלב המוקדמותמיד לאחר  ספר המשתתפים בתחרות תאפשר זאת,מו

שהשיגו , שיורכבו מהקשתים שלושה קשתים מאותו מועדוןקבוצות של הקבוצתית תתקיים בין ההתמודדות 

הקשתות, למעט כל סוג ובמעורב מ ללא הפרדה מגדרית , התוצאות הגבוהות ביותר בשלב המוקדמות את

 .קומפאונד

 – שניות 20במקום  חץלשניות  30 פי-שמחושב עלתזמון עם אך , WAפורמט התחרות הוא בהתאם לחוקי 

נק'  2נק' למפסיד,  0. הניקוד יהיה לפי שיטת המערכות )מערכהלכל שניות  180מערכות של  4 דהיינו,

 .למנצח, נק' אחת לכל קבוצה במקרה של שיוויון(
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 הפרדת אליפות ישראל לנוער מאליפות ישראל לבוגרים

אנו מלא מעבר לקיבולת המגרשים והאולמות. ענף, הגענו למצב שבו האליפויות מתחילות להתהגידול בעקב 

 .חרות הנוער מתחרות הבוגרים וקיומה במועד נפרדת תהזדמנות להפרד מזהים כאן

שתחרות הילדים מלאה  וזה אינו חריג, ובענפים אחריםקיימת במדינות רבות, בענף הקשתות  כזוהפרדה 

 פות ג'מייקה לבתי ספר באתלטיקה(.ונחשבת יוקרתית יותר )למשל אלי ם )בעיקר משפחות(בהרבה יותר צופי

שתאפשר גם חישול  –צבעונית ומעניינת ישראל לנוער לחגיגה רבת משתתפים, ננצל זאת להפיכת אליפות 

 של הקשתים הצעירים.

 –י מפאת ההשפעה הפוטנציאלית של פיצול התחרויות על הרכב הנהלת האיגוד לפי תקנון האיגוד הנוכח

הקשתים הצעירים לא יוכלו להשתתף בשתי התחרויות. אם קשת צעיר בוחר לירות באליפות הנוער הוא לא 

 יורשה להשתתף באליפות הבוגרים המקבילה, וההפך.

 

 קשתות בבתי הספר

נושא זה נמצא בשלבי תקינה אחרונים. כאשר נושא זה יוכשר סופית האיגוד יפעל להקמת מסגרות בבתי 

יהיו מספיק מסגרות כאלו תערך אליפות ישראל לבתי הספר אשר תורכב כש בארה"ב. NASPספר, כדוגמת 

 מתחרות אישית ותחרות קבוצתית.

 

 סיכות הישג לנוער

 ,מוטיבציה להתאמןיתנו סיכות אלו  טרות של הסיכות לבוגרים,ם למזה יורחב בפרק הבא. בהתאנושא 

 לא משנה מהי הרמה הנוכחית של הקשת. –להשתפר ולהגיע להישגים 

כאמור קודם, סיכות ההישג עבור "חיצים  בערב הגאלה השנתי של האיגוד.סיכות אלו יוענקו פעם בשנה 

 ונוצות" למעט חץ מוזהב מוענקות מיד לאחר מבחן השלב הרלוונטי.

 

 הכשרת קשתים צעירים בתפקידים מקצועיים

שלא כל קשת יגיע לגדולה. עם  בעובדהעם כל הרצון הטוב לעזור לקשתים הצעירים להצליח, אנו מכירים 

לשלב אותם בענף בתפקידים  הפתרון: .חוסר הצלחהו את הענף רק בגלל ים טובים יעזבזאת, אין סיבה שאנש

 . להתפתחותו ולהפיק הנאה מהיותם שותפים לכךאחרים שבהם יוכלו לתרום 

כיום בענף פחות נמצאים למעשה . מוחלטיםכמעט אחוזי הנשירה של קשתים בין גילאי הנוער לגילאי הבוגרים 

 ים בענף והמשיכו לגילאי הבוגרים.חילו כנערמחמישה קשתים/מאמנים/אנשי מנהלה שהת

יש להתחיל לדחוף )בעדינות!!( את הקשתים הצעירים שמראים התלהבות ונשארים בענף משך זמן רב 

להכשרות ותפקידים שונים שבהם יוכלו לתרום ולהנות מהם: מדריכים, מאמנים, שופטים, אנשי מנהלה ואנשי 

IT  "להפוך את הפירמידה לסוג  היא , אבל השאיפהתמיד תהיה קיימתבתור דוגמאות. ה"פירמידה ההישגית

 .טרפזשל 
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במסגרת קורסי שיפוט עתידיים ינתן דגש מיוחד על הכשרת שופטים צעירים, ושילובם העתידי במערך 

 .באיגודהשיפוט וניהול התחרויות 

 

  

 סופרסטארים

 קשתים תחרותיים

 קשתים "עממיים"

 סופרסטארים

תחרותייםקשתים   

 קשתים "עממיים"

 המצב הרצוי המצב הקיים
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 שינויים ענפיים –חלק ב' 

 

להבשלתו התפתחות לקשת הצעיר מכניסתו לענף ועד  נועדו להעניק מתווההשינויים שנדונו בפרק הקודם 

מוטיבציה ותמיכה מקצועית, בנוסף על הגדלת כמות . המסגרות נותנות להשתתפות בתחרויות בינלאומיות

בכלל המערכת שנועדו לשדרג את נוספים שינויים  יציג זהפרק  הקשתים הצעירים והעלת הרמה המקצועית.

הישגים גדול יותר ולהכניס , היצע תחרויות וגדולה יותר העניק חשיפהל מנת-עלהענף עבור כלל חברי האיגוד, 

 ניין נוסף לענף.ע

 

 יים בקטגוריית קשת עירומהשינו

להפוך את קטגוריית ו הנהוגות בעולםו למנת ליישר קו בין הדרישות מקטגוריית הקשת העירומה בארץ לא-על

 הקשת העירומה למאתגרת יותר, יבוצעו בה השינויים הבאים:

 מטר( ומעבר לשימוש  30מטר )כרגע  50-הגדלת הטווח בקטגוריית הבוגרים של תחרויות הקיץ ל

 .מ )פייס ריקרב(”ס 122בפייס 

  מ חלקי(.”ס 80מ מלא )במקום פייס ”ס 40שינוי הפייס בתחרויות החורף לפייס 

 

 שיאים

. ידיעת השיאים ומיים בכלל הקטגוריות הרלוונטיותנכון להיום אין רישום מדויק וחשוף של השיאים הלא

פשוט, הוא חשוב ביותר. השיאים  ענפים קדימה. עד כמה שזה קונספטספורטאים ווהשאיפה לשפרם דוחף 

 יהיו נגישים באתר האיגוד, וכאשר שיא ישראלי ישבר הוא יזכה להכרה באתר, בדף הפייסבוק ובערב הגאלה.

יתווסף  שיאים אישיים ועונתיים כנהוג בענפים אחרים. מעקב זה אחרבנוסף לשיאים הלאומיים יתווסף מעקב 

 .ים בענף וידחוף את הקשתים להישגיותם לגורמים המקצועיידע וכלי למעקב אחר נבחרות הנוער, יקנה

 

 דירוג ארצי

ענפים רבים ולא רק בקשתות, לפרסם דירוג ארצי אשר מתעדכן במהלך העונה בהתאם בבמדינות רבות נהוג, 

, או מיקום סופיבתחרות )למשל, מדליית כסף(  אינו מתבסס על הישג הדירוגלהישגים מהתחרויות. הדירוג 

יתקיים  מעקב הדירוג הארציהקשת במהלך העונה.  ביותר שהשיגהתוצאות הטובות מקבץ אלא מממוצע 

שיותר  להשתתפות בכמהלהישגים קיימים )ובראשם אליפות ישראל(, וייתן לקשתים מוטיבציה  במקביל

מנת -להתחרויות שמעמידים האיגוד והמועדון, אלא בעיקר ע 4מנת לעמוד בדרישת -לא רק על, תחרויות

 .להגדיל את הסיכוי לשיפור הדירוג הארצי שלהם

  חורףעונת דירוג (Indoor) – שהשיג הקשת  ביותרהגבוהות התוצאות  שלוש מממוצע פי-על יחושב

 מטר(. 18בתחרויות חורף )

  קיץעונת דירוג (Outdoor) – שהשיג הקשת הגבוהות ביותר תוצאות ה שלוש מממוצעפי -על יחושב

 .720 בתחרויות סבב

 הערות לדירוג הארצי:

  תחרויות לצורך הדירוג הארצי לא יכלל בדירוג 3קשת שלא יעמוד בסף הנדרש של. 

 לא יוכרו  ובכללן תחרויות ליגת מועדונים או ליגה למקומות עבודה תחרויות ליגהתוצאות שהושגו ב

 דירוג!לצורך ה
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 :הארצי, במידה ותעמוד בתנאים הבאים השתתפות של הקשת בתחרויות בינלאומיות תוכל להיכלל בדירוג

 .התחרות הינה תחרות רשמית אשר ההרשמה אליה יכולה לעשות רק דרך האיגוד הישראלי 

  עם תחרויות בינ"ל.מועדי התחרויות המקומיות תוצאות מתחרויות בארץ עקב התנגשות  3לקשת אין 

הגאלה השנתי. המדורגים בראש כל ינעל שבוע קודם לקיום ערב  (Outdoor) דירוג תחרויות עונת הקיץ

 .קטגוריה יוכרזו בערב הגאלה

 

 סיכות הישג

האלמותיות, תתווסף מערכת של  1440-סיכות ההישג של תוכנית "חיצים ונוצות" וסיכות סבב ה עלבנוסף 

הרמות ולדחוף אותם להשתפר ולהצליח. על מנת להשיג רמה  בכלסיכות הישג שנועדה לתגמל קשתים 

במסגרת עונת תחרויות  שלוש תוצאות הגבוהות מהרף לאותו שלב לפחותמסוימת של סיכה על הקשת לירות 

תוצאות ברמה נמוכה יותר הוא עדיין  4-תוצאות ברמה גבוהה ו 3אם הקשת משיג לדוגמה,  –. הבהרה אחת

 גבוהה יותר.יקבל את הסיכה של הרמה ה

בשנה הראשונה נאמץ את התוצאות והקריטריונים הבריטיים, ולאחר העונה הראשונה נבדוק את התאמת 

 התוצאות לרמה בארץ והקריטריונים יעודכנו במידת הצורך. 

סיכות הישג לקדטים )לבן עד  5-סיכות הישג לבוגרים )בצבעי לבן, שחור, כחול, אדום, צהוב וסגול( ו 6יהיו 

 רים.לאלו של הבוג הקטגוריות לג'וניורים זהות צהוב(.

להלן פירוט הקריטריונים עבור כלל סבבי הקדטים )התוצאות זהות בשכבות הגיל השונות והסבבים השונים( 

 והבוגרים בכל קטגוריות הירי:

 ריקרב, קומפאונד וקשת עירומה

 קדטים
 ומטה( 83)

 2008סבב  018סבב 

 דרג א' דרג ב' דרג ג'
נוער 
 מבטיח

נוער 
 מומחה

 דרג א' דרג ב' דרג ג'
נוער 
 מבטיח

נוער 
 מומחה

 8814 8551 281 138 711 579 508 351 235 114 ריקרב נערים

 8562 326 157 648 832 477 383 242 147 67 ריקרב נערות

 8713 8861 8571 221 063 600 532 468 322 203 קומפאונד נערים

 8775 8547 310 161 663 547 526 299 196 89 קומפאונד נערות

 281 054 620 711 818 362 249 179 115 74 נערים ק.עירומה

 142 064 648 711 832 290 212 147 97 66 נערות ק.עירומה
 

 2008סבב  018סבב  בוגרים

קשת  קשת דרג א' דרג ב' דרג ג'
 בכיר

קשת 
 מומחה

 קשת דרג א' דרג ב' דרג ג'
קשת 
 בכיר

קשת 
 מומחה

 8704 8845 8510 330 281 138 173 047 073 434 341 213 גבריםריקרב 

 8717 8814 8562 382 157 611 041 007 121 349 234 128 נשיםריקרב 

 8607 8688 8713 8861 8571 221 120 654 622 563 509 374 גבריםקומפאונד 

 8617 8743 8775 8547 310 161 100 628 582 506 362 249 נשיםקומפאונד 

 437 303 210 063 673 848 131 420 358 243 134 74 גברים ק.עירומה

 310 233 157 648 771 881 611 331 234 139 74 43 נשים ק.עירומה
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 ירי אינסטינקטיבי

תתבסס על חלוקה לשתי קטגוריות מעורבות מגדרית,  טיביקהאינסטינ הירית וקטגוריחלוקת סיכות ההישג ב

 בוגרים ונוער.

 כל שנה יוענקו סיכות לפי הפירוט הבא:ב

 נוער בוגרים 

קשת  קשת דרג א' דרג ב' דרג ג'
 בכיר

קשת 
 מומחה

 דרג א' דרג ב' דרג ג'
נוער 
 מבטיח

נוער 
 מומחה

 8 6 0 0 0 8 7 1 1 1 1 מספר סיכות
 

למיקום הדירוג בהתאם יוענק י דירוג נקודות מצטבר, שפ-קו עליוענבקטגוריית הירי האינסטינקטיבי הסיכות 

, (Fieldשדה )-ירי תחרויות הןהנכללות לצורך הדירוג  . התחרויותבתחרויות המטרה במהלך השנה של הקשת

 . בעונת התחרויותשייערכו  (3Dותלת מימד ) יאינסטינקטיבירי 

 לחה .הרטמ תויורחת 4 ךותמבוהים של הקשת ההישגים הג 3-יורכב מ הדירוג 2017/8 תויורחתה תנשב

, לפי הרטמ תויורחת 6 ךותמ תשקה לש םיהובגה םיגשיהה 4-מ בכרוי גורידה 2018/9 תויורחתה תנשמ

 הניקוד הבא:

 11 7מקום   15 4מקום   25 זהבמדליית 

 10 8מקום   13 5מקום   21 מדליית כסף

 5 9-16מקומות   12 6מקום   18 מדליית ארד

 1 17-32מקומות       

 

בנקודות הדירוג אשר מוביל לחריגה בכמות הסיכות המוענקת לאותה קטגוריה תוגדל כמות  שוויוןשל  במקרה

 .והסיכות המוענקת בקטגוריה ז

וההבדל ביניהן יהיה בצבע הרקע של הסיכה. הבדלה בין סיכות  אחידכל סיכות ההישג יעשו שימוש בעיצוב 

סיכות הבוגרים  שלפיה, FITA-בסיכות ה World Archeryידי -הבוגרים והנוער, נאמץ את השיטה הנהוגה על

 מוטבעות בחומר מוזהב וסיכות הנוער בחומר כסוף.

 סיכות ההישג שיחולקו:עיצוב ראשוני של להלן 
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 ערב גאלה

הקיץ ערב הגאלה יקבע כל שנה לסוף עונת התחרויות הרשמית )ספטמבר( ודירוג עונת  קודם, כמוזכר

(Outdoor)  ינעל בסוף השבוע הקודם לערב הגאלה. הערב נועד לגבש את הענף, להגביר את הקשר הישיר

בערב ינאמו  כבוד לכלל הקשתים על הישגיהם במהלך השנה. בין הנהלת הענף לבין הקשתים עצמם ולהעניק

 , ויוצגו הישגי הענף בשנה החולפת.האיגוד מנכ"ליו"ר ו

 –קשת השיג במהלך השנה  שכלהקטגוריית הישג ועבור  1440, סבבי יוענקו סיכות עבור חץ מוזהבבערב 

אשר יקבל סרט קפטן, תעודה  החל מדרג ג' ועד המומחה. כמו כן יוצג קפטן הנוער החדש )במידה והתחלף(

 ויוצג לו גביע הקפטן כששמו חרוט עליו.

הגאלה ירכשו גביעים מכובדים שיחרטו עליהם שמות הזוכים בכל שנה וישמרו אצל האיגוד עד  לכבוד ערב

תעודה שתציין הישג זה. הקטגוריות הן: קשת השנה, קשתת קבלו יוהזוכים בקטגוריות  ,הטקס בשנה הבאה

 מנהלתי(.יותר השנה, מאמן השנה, פריצת השנה, מועדון השנה ותרומת השנה לענף שאינה קשורה לירי )

ש את י המועדונים עד חודש לפני ערב הגאלה, הוועדה המקצועית תדון בבקשות ותגייד-המועמדויות יוגשו על

 י הנהלת האיגוד שתקבע את הזוכים.יד-או דחייה על המלצותיה לאישור

 

 ותקשורת מדיה

עד היום שולי עד כמעט ולא קיים להגדיל את החשיפה והנגישות לענף, כאשר תחום המדיה היה היא המטרה 

תרומה( של ציוד בסיסי הדרוש על מנת ב מולטימדיה שיכלול רכישה )או השגה . יוקם מערךבענף בארץ

למשל דרך ת קשתות. בנוסף לכך יוקם מערך שיאפשר שידור ישיר של תחרויות )יותחרולהפיק שידור של 

יוקם ויהיה פעיל התחרויות פייסבוק לייב( ושליחת סרטוני תחרויות ערוכים לערוצי הספורט. כאשר המערך 

מנת להפיק על , (Alternate Shootingירי לסירוגין )תחרות יערכו בפורמט של  בכלכך שגמרים מסוימים ישתנו 

 הקשתים הבכירים לירי על מדליות בתחרויות בינ"ל. שידור מעניין ותירגול

 

 גביע ישראל

גביע העולם  הנהוגיםיום. גביע ישראל יאמץ את החוקים תווסף לאליפות ישראל שקיימת כגביע ישראל י

כשלבים של גביע ישראל, כאשר  שיוגדרוארציות קיץ תחרויות  4לשם כך, יבחרו מבעוד מועד  בקשתות.

התחרויות הטובות של אותו  3יחשבו צורך הדירוג הדירוג הסופי בכל תחרות מקנה ניקוד לדירוג הגביע. ל

 אירוע יוקרתי שיערך בנפרד. –המדורגים הגבוהים בכל קטגורייה יעלו לגמר גביע ישראל  4-הקשת, ו

 יע ישראל:להלן פירוט הניקוד עבור כל דירוג סופי בתחרות גב

 11 7מקום   15 4מקום   25 מדליית זהב

 10 8מקום   13 5מקום   21 מדליית כסף

 5 9-16מקומות   12 6מקום   18 מדליית ארד

 1 17-32מקומות       

 


