
  

 

 

 

 סטודנטים וסטודנטיות,

פעלה לאורך השנים, להביא לקידומן של הטבות עבור סטודנטים אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב 

בשילוב החיים רואה של האגודה יחידת הספורט . ולעיגונן ברמה האוניברסיטאית לטובת הספורט נםהמקדישים מזמ

לתגמל בהתאם את הספורטאים המיצגים את ערך חשוב מאין כמוהו ושמה לה למטרה הספורטיביים באקדמיה 

 האוניברסיטה בטורנירים ותחרויות ארציות.

להוביל הצלחנו  בשיתוף פעולה מבורך עם הגורמים הרלבנטיים באוניברסיטה ועם מרכז הספורט של אוניברסיטת ת"א,

 . תוכר אקדמית ותומר בנקודות זכות בכלים שלובים סטודנטים/ות ספורטאים/ותפעילות של בו ש מהלך

 היוזמה לקידום הטבות עבור סטודנטים ספורטאים, התקבלו ההחלטות הבאות:במסגרת 

אישור  /העל פי הגדרות יחידת הספורט וקיבל /הבכל חובויותיו /העמדבמהלך השנה האקדמית אשר  /תספורטאי .א

  נקודות זכות המהוות קורס אחד מתכנית כלים שלובים.  2תוכר עבור פעילותו/ה נהל נבחרות אס"א תל אביב, של מ

נקודות זכות נוספות המהוות  2תוכר עבור פעילותו/ה בתום השנה השנייה בה עמד/ה ספורטאי/ת בכל חובותיו/ה,  .ב

  כלים שלובים. קורס אחד מתכנית

 . "קורס מערבכ" ויוכרשנה השנייה וב "קורס מזרחכ" יוכרשנה הראשונה יוכרו ב נקודות הזכות .ג

 לא תתאפשר הכרה של יותר משני קורסי כלים שלובים. .ד

 (.1880-0105או  1880-0106קורסי גוף האדם )ב ליטול חלקלספורטאי/ת לא יתאפשר  .ה

 

 

קריטריונים לקבלת 

 נק"ז

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א אופני שטח

 75% –נוכחות בתחרויות ליגה  אתלטיקה / ריצה

* רצים מקצועיים אשר ישתתפו במסגרות תחרותיות 

 מקצועיות אחרות יידרשו את אישורו של ראש יחידת הספורט 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א ג'ודו 

 ונוכחות מלאה במשחקי אס"אהשתתפות פעילה  גלישת רוח 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א סקווש 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה  חתירה 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א טאקוונדו 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א טניס 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א טניס שולחן 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70% –נוכחות באימונים  כדוריד בנים 

 השתתפות בטורניר הכדוריד של אס"א

 70% –נוכחות באימונים  כדורסל בנות 

 נוכחות מלאה בכל הטורנירים של אס"א

 70% –נוכחות באימונים  כדורסל בנים 

 80% -א"אס של ובטורנירים נוכחות במשחקים

 אס"אהגעה לכל הטורנירים של  כדורעף בנות 

 70% –נוכחות באימונים 

* למעט שחקני נבחרת ישראל ומסגרות תחרותיות מקצועיות 

 אחרות באישור ראש יחידת הספורט

 הגעה לכל הטורנירים של אס"א כדורעף בנים 

 70% –נוכחות באימונים 

* למעט שחקני נבחרת ישראל ומסגרות תחרותיות מקצועיות 

 אחרות באישור ראש יחידת הספורט

 הגעה לכל הטורנירים של אס"א כדורגל בנות 

 70% –נוכחות באימונים 

* למעט שחקני נבחרת ישראל ומסגרות תחרותיות מקצועיות 

 אחרות באישור ראש יחידת הספורט

 80% –למשחקים וטורנירים של אס"א הגעה  כדורגל בנים 

 70% –נוכחות באימונים 

 אס"א השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי קארטה 

 הגעה לכל הטורנירים של אס"א שחיה 

 70% –נוכחות באימונים 

* למעט שחקני נבחרת ישראל ומסגרות תחרותיות מקצועיות 

 אחרות באישור ראש יחידת הספורט

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א שחמט 

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א שייט 

 הטורנירים של אס"אהגעה לכל  כדור מים 

 70% –נוכחות באימונים 

* למעט שחקני נבחרת ישראל ומסגרות תחרותיות מקצועיות 

 אחרות באישור ראש יחידת הספורט

 השתתפות פעילה ונוכחות מלאה במשחקי אס"א באולינג 



  

 

 

 

 

 

 ההטבה תחל כבר משנת הלימודים הנוכחית, תשע"ז.

 

 

 עומר גרינמן                 ענר שרמן            שי צ'רני                      

 מנהל מחלקות הספורט                     מנהל יחידת הספורט                יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

 מרכז עלית לספורט                                                                     אוניברסיטת תל אביב             

 

הערות ותוספות 

התקפות לכלל 

 הענפים:

בהתחייבות לנוכחות בכל טורנירי אס"א * ספורטאי נבחרת ישראל זכאי לקבלת נק"ז 

 ובהשתתפות באימון אחד לפני התחרות

 

 צורך יש, הספורט ומועדון האגודה ידי על שהוסדרו אימונים מתקיימים לא בהם בענפים*

מאמן/  והמצאת אישור 'ב וסמסטר' א סמסטר במהלך לפחות אחד שבועי אימון בקיום

 .מועדון ספורט בו הספורטאי מתאמן

 

נדרשת מכלל הספורטאים נוכחות בשני ערבי שיא של היחידה: אירוע פתיחת שנה  **

 ואירוע סיכום.

 *** אישורים חריגים יינתנו על פי שיקול מנהל נבחרות אס"א. 


