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  13.11.2017 ונשים תשתיות פרוטוקול אגף

  להלן סיכום ההחלטות:

 מחנה אימונים צעירים התעמלות מכשירים בנים : .1

 יתקיים שלושה ימים בחופשת החנוכה בעמק הירדן. 

 בשיתוף אתנה ואיגוד ההתעמלות: מחנה אימונים צעירות התעמלות מכשירים בנות .2

  כרמיאל.  -בגילגולים  29-30/12/2017יתקיים יומיים בין התאריכים 

  במסלול האולימפי בלבד!  2007-2008מתעמלות מאגודה בשנתונים  4למחנה יוזמנו עד 

 טופ טים: .3

את השיתוף פעולה המוצלח עם מדיקס  2018במסגרת פרויקט אתנה טופ טים אנו נמשיך שנת 

  לטיפולי פיזיותרפיה. לבקשת הספורט ההישגי האיגוד צריך להמליץ על הספוטראיות לפרויקט.

יש להדגיש, מדובר בהמלצה בלבד, הספורט ההישגי הוא זה שייקבע מי המתעמלות שייכללו 

   .בפרויקט

  תעמלות יעביר את המלצתו לספורט ההישגי.איגוד הה

 השתלמות פס אקרובטי: .4

  הסכום שהוקצה בגין ההשתלמות הנו עבור מרצה מחו"ל (כפי שנרשם בפרוטוקול האחרון). 

דיקה נוספת סוכם: חברות הועדה יגישו תקציב חדש להשתלמות בסיועה של שלי, ושלי תבצע ב

  לגבי מתקן.

 :קול קורא מכשירים בנים לתשתיות .5

אילן גזית היה המועמד היחיד שניגש לקול קורא. לפיכך, הועדה מאשרת את המשך מינויו וזאת 

בתנאי שתנאי והיקף העסקתו יהיו מקובלים עליו ועל האיגוד. לאחר מינויו, יוזמן אילן להציג את 

  התכנית באגף תשתיות.

 השתלמות בינלאומית אקרובטיקה: .6

  ענף האקרובטיקה מעוניין לקיים השתלמות עם מאמן בינלאומי בארץ. 

  בטיפול של שלי וקרן גרשגורן (סגירת מתקן וקבלת תקציב).

 התעמלות אמנותית: 2018תכנית אתנה  .7

הוחלט להשאיר את  מתעמלות עד דרגת ג'וניור (לא כולל).ואילך, אתנה תתמוך ב 2018בשנת 

לא מועמדות לאליפות אירופה וע"פ התכנית המקצועית בארץ  תחת אתנה כיוון שהן 2005שנתון 

 הן אינן ג'וניור.
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  סגלים:

  ראשי  2006-2005 

  משני: 2007-2005

  (לאחר אליפות ישראל). 2005-2006מתעמלות שנתונים  4תמיכה בתחרויות בחו"ל: עד           

  בנושא החוקה החדשה.מרצה להשתלמות , אנו נזמין 2018 בשל שינוי החוקה הצפוי במרץ

  ראשי 2006-2005יום חוויה סגל 

  יום חוויה מאמנות סגלי אתנה

 פס אקרובטי:  .8

מטר, לשימוש האגודות  25מיכאלה: מבקשת כי האיגוד יבצע רכישה של פס איר פלור 

 התחרותיות ברמות ארציות.

  פס זה יאפשר הכנה טובה לכל מי שמעוניין,

  מיקומו ינוע בין האגודות המעוניינות ושיש להם נציגים בדרגות עד בי"ל.

  

  

  

  אושר בסבב מיילים

   2018: מחנה אימונים בקרואטיה בינואר אתנה התעמלות מכשירים בנות 

  ).2005-2006(ע"פ תחרות מבחן לשנתונים 

  מאמנים/ות. 3מתעמלות ראשונות + עד  3 

  ראשי:  2006-2004לסגל אתנה  2018בוינה בינואר : תחרות אתנה התעמלות אמנותית  

  . 2004,2005,2006בשנתונים:  2017שני מקומות ראשונים מאליפות ישראל 

  ע"פ הצורך. ותמתעמלות+ מאמנ 6סה"כ 

  

  


