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 2017727/0/מתאריך תשתיות ונשים  אגף ישיבתהחלטות סיכום 

 
 ומנותיתא -)ג'וניור אישי(  2003-2002 אתנהסגל  .1

נים למתעמלת לתחרות בחו"ל/ מחנה אימו₪  6,000עד סיוע של  – 2002-2003סגל אתנה גוניור אישי 
 . רשימת המתעמלות:בחו"ל לפי דירוג אליפות ישראל

  (TLVמכבי נטלי רייץ )אס"א ת"א(, יוליאנה טלגין ) -2002
 (TLVולריה סוסטוקוב )מקפת פ"ת(, שני קטייב )מכבי  -2003

 2017דצמבר  -תאריך אחרון למימוש 
 

 אמנותית –קבוצתי( )הכנה לג'וניור  2006-2004סגל  )ג'וניור קבוצתי( + 2003-2002סגל אתנה  .2
השתתפו במסלול קבוצתי תחרותי או תחרותי  מתעמלות אשרנקבע הסגל הסופי לאחר ימי מיונים. 

 ולפני תחילת הפעילות אישי, לא כולל ליגה א' רשאיות לקחת חלק בסגל. לקראת שנת הפעילות הבאה
 טריון מחדש.ייוגדר ויופץ קר

המתאימה  מיונים ואינן בתחרותי, ישנן חריגות, לדוגמא אופיר שחםקיימות מתעמלות אשר הגיעו ל
 למסלול התחרותי. 

 לא תתקבל לסגלי אתנה מתעמלת שלא משתתפת במסלול תחרותי. –החלטה 
 להגיע למיונים בשנה הבאה. מוזמנת

 
 מכשירים בנות -אתנה .3

 ₪  70,000בחו"ל למאמנות ענף מכשירים בנות,  השתלמות
 ,, לדוגמא:קריטריוניםיש לקבוע 

 .מי שנסע לטירניה לא יכול להצטרף לקורס בחו"לא. 
 .אחד מאגודה נ/תמאמ .א
 לא יצא מאמן שנה אחר שנה. .ב

ולמדריכים שלא יצאו  יחויבו להעביר השתלמות למאמניםלצאת להשתלמות, המאמנים אשר יבחרו 
 להשתלמות.

 ₪. 30,000 בתקציב של עד תוני הסגלהשתלמות בארץ למתעמלות בשנבנוסף להשתלמות בחו"ל נקיים 

  השתלמות באקרובטיקה .4
הצוות הענפי של  .5.08.2017 בתאריך השתלמות בשיתוף עם וינגיט, מרצה מחו"ל, מר סרגיי טרטיאקוב

 הענף הסכים פה אחד כי מדובר במאמן מהשורה הראשונה ויש מה ללמוד מהשתלמות שלו.
 השתלמות הנ"ל.לטובת ה₪  4,000 ההשתלמות תתוקצב מתקציב תשתיות אקרובטיקה

 .מאגף נבחרות 50%מאגף תשתיות,  50% יצא פרסום בנושא עוד היום.
 

 תשתיות בנים  .5
 בענף מכשירים בנים. יטריונים, לנסות ולקדם את התשתיתקרלקבוע חוקה, יש צורך לרענן את ה

 בנוסף, יש להכניס לועדת תשתיות נציג מטעם התעמלות מכשירים בנים.
 .נית מקצועית בענף מכשירים בניםוכקול קורא לבניית ת לבנותיש 

 

  2018-2017הצעות לייעול שיטת לוח תחרויות  .6
)התעמלות  בהם יש מספר גדול של מתעמלותמעבר לשיטת מוקדמות וגמרים בענפים ישנה הצעה ל

תחרויות  . חן אברם, רכזת התחרויות החדשה באיגוד, תפעל לבניית לוחאומנותית, מכשירים בנות(
 בשיתוף פעולה עם הצוותים הענפיים. תוכנית התחרויות תובא לאישור אגף תשתיות ואגף נבחרות.
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  טופטים מעטפת רפואית -אתנה .7
בנות עפ"י תוצאות אליפות ישראל  וניור מכשירים'מתעמלות ג 6וניור אומנותית, 'מתעמלות ג 6

 .2017שהתקיימו במסגרת המכביה ביולי 
הזכות הזכאיות למעטפת רפואית תוותר על טיפול,  המתעמלות 6במידה ומתעמלת מתוך הוחלט כי 

 תעבור למדורגת הבאה לפי תוצאות אליפות ישראל.
גם אם  )במידה ואינן מדורגות בהתאם לקריטריון( מתעמלות נוספותלא תתאפשר מעטפת רפואית ל

 לקחו חלק בתוכנית בעבר.
 

 Gym For All- ההתעמלות והצגת מסלול יסודות  .8
 בקרוב.יתקיים  כנס חשיפה ראשונילוט, יפיהתוכנית רוני דינמן הציגה את 

 פעילות באיגוד ההתעמלות.התמקדות באגודות הראשונה תהיה שנה ב
רוני תבדוק יחד עם כנרת את נושא ההכרה בתוכנית מהטוטו ואת המשמעויות של צמיחה מתוכננת 

 .התוכנית אושרה במספר המתעמלות.
 

 תכנית אנך הישגית במסגרת איתור ראשוני .9
התקבלה פניה מספורט הישגי לבניית מרכזי אימון אזוריים ותוכנית איתור ומיום לספורטאים בגילאים 

 :מתקציב תשתיותהצעירים. יש לפעול לבניית תוכניות 
טל פז )יש  – בחודשפעם בניית תוכנית עבודה למפגש איזורי  – + בנות סגלים מכשירים בנים .א

 אורנה שי ודנית שדה מאגף נבחרות(. –להתייעץ עם אנשי המקצוע לבניית תוכנית מקצועית 
למפגש איזורי פעם בחודש )כדאי  עבודה בניית תוכנית -ונטלי מלכה  אומנותית: אוקסנה בן נוןסגלי  .ב

 להתבסס על חלוקה לאיזורים כפי שקיימת בליגה א'(.
 

 בנותמכשירים  פרוייקטורית .10
 .תשתיות אגףהענף, כפוף ל הגדרת תפקיד: פרויקט לשיקום ושיפור

 את הגדרת התפקיד. יכתבוכמתאימה לתפקיד, כנרת וטל  נמצאההדס כהן 
יאום ציפיות יחד עם משנתה ותוכנית העבודה. בישיבה זו יתבצע תהבאה להציג את  לישיבה תזומןהדס 

 הדס תהיה כפופה לאגף תשתיות ותוכנית העבודה שתציג תידון ותאושר במסגרת האגף. חברי האגף.
 

 מחנה אימונים  – מצוינותמרכזי  .11
בנות +  6מרכזי מצוינות( מקסימום  אגודות של 11כל אגודה )מתוך  -התעמלות אומנותית

 .ימי מחנה( 3. )תהוחלט כי מאמנות סגלי אתנה הן שיובלי את המחנה מבחינה מקצועימדריכה/מאמנת. 
 יעלה לדיון בישיבה הבאה. –מכשירים בנות 

 
 

 קורס מדריכים מכשירים בנים –שונות  .12
מפאת מחסור חמור בכח אדם מקצועי בענף מכשירים בנים, אושר סיוע ייחודי בקורס מדריכים בסכום 

 . מאגף נבחרות 50%מאגף תשתיות,  50%למכללה האקדמית וינגיט, ₪  20,000של עד 
הקורס יחל ביום א הקרוב, יש לקבל הצהרה מהמשתתפים כי מאחר והאיגוד מממן חלק ניכר מהקורס, 

הם מתחייבים לעבוד באגודה הרשומה באיגוד ההתעמלות למשך שנה מיום סיום הקרייריה הפעילה 
 יועבר ליועצת המשפטית לטובת הכנה הצהרה מתאימה. –שלהם או לחילופין מיום תחילת עבודתם בענף 

 
 


