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 התעמלות אומנותית –קבוצתי  תוכנית מקצועית ליגה ב' .1
לעיתים רגינה דוידוב הוזמנה להציג את הנושא. הטענה היא שיש קושי בשטח להחליף תוכנית מקצועית 

קרובות, ומכיוון שבשנה שעברה, באמצע שנה כבר הוחלפה התוכנית קיימת התנגדות לתוכנית החדשה. 
 לכן, הוצגה תוכנית רב שנתית )תוכנית חורף וקיץ(.

באם לעבוד לפי התוכנית הישנה או החדשה. תינתן בחירה לאגודות  31.01.2018עד  כי הוחלט
  שנתית. -עד לישיבה הבאה תיבנה תוכנית תלת נית החדשה בלבד.האגודות יעבדו לפי התוכ 01.02.2018ב

 תשתיות מכשירים בנים .2
יצא קול קורא להקמת סגלים לתשתיות. אנשי שטח ומקצוע אשר יבחרו יצטרכו להגיש תוכנית מקצועית 

עד  1.11.2017+תקציב לטובת בניית תשתיות. התקציב לפרוייקט מתאריך שומה )עד גילאי ג'וניור( יוי
 כולל שכר טרחה לאנשי המקצוע. ₪ 100,000הינו  31.10.2018

להציג את  יוזמן ועדת התשתיות, וכמו כןואשר יבחר יומלץ להיות הנציג ב המאמן הראשי של הפרויקט
 עדה הבאה.והתוכנית בו

  בענף מכשירים בנות  מחנה אימונים -מרכזי מצויינות .3
ות רצון לפתוח את מחנה האימונים לכל האגוד כיום קיימות שתי אגודות במרכזי מצויינות. קיים

מתעמלות + מדריכה.  6רשאית לשלוח תהיה כל אגודה . 2006-2008מפי, שנתונים יהאולבמסלול 
 את המחנה מבחינה מקצועית.שיקבעו את התוכנית המקצועית ויובילו מאמנות סגל אתנה הן 

יתקיים מחנה  ניינות בשטחם תמצא התעהתעניינות ראשוני לאגודות בנושא, ואיועבר טופס הוחלט כי 
לתמיכה  בתיאום עם יורם כהן, מנהל היחידה לפיתוח ספורטאים צעירים, אימונים. תיבדק אפשרות

 במחנה במסגרת מרכזי מצויינות.

 עם אפשרות לצירוף ענף הטרמפולינה, אקרובטיקה פס ופרמידות במקביל -מחנה אימונים .4
  ענף אקרובטיקה פס. ₪ 20,000פירמידות. עד  -ענף אקרובטיקה 30,000התקציב: עד 

 קרן גרשגורן ומירב גרינשפן יציגו תוכנית בישיבת האגף הבאה.

 מכשירים בנות  -אתנה .5
ולכן  4מתוך  עונות על התנאים, אחת חריגה 3, יצא קול קורא להשתלמות בצרפת, לפי דירוג קול קורא

 נבחרו: 
תקבל אישור  , יעל קפלן,אחת מהן לא תוכל לצאת, החריגה.טל פז. במידה ו3.טל חבה 2. נופר אנידם 1

 חריג להשתלמות.
על ידי  ויבחר המועמדים ,27.09.2017 עד לתאריךקול קורא להשתלמות בארצות הברית, רישום  יצא

 שרית ואמילי.כנרת, 

 התעמלות אומנותית -קורס שיפוט בינלאומי בישראל .6
מישראל לקורס. כמו כן, מאמנות  30נרשמו , עד כה 2-6.11.2017יתקיים בתאריך  FIG-הקורס  מטעם ה

מנהלת  לעוזרת ₪ 2,500בנוסף,  ,₪ 5,000: נרשמו שופטות מפדרציות בעולם. השכר למנהלת הקורס הינו
 כמנהלת קורס. הועדה המליצה על רגינה דוידוב . הקורס

  GYM FOR ALL-מסלול יסודות ההתעמלות ו .7
האיגוד אינו מתיר לקיים תחרויות באופן רשמי, תחרויות מקומיות בהמשך לכנס שהתקיים אתמול, 

 .שלא על ידי האיגוד
 

 


