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  5.11.2017 אגף נבחרותפרוטוקול ישיבת 

  
 הדס כהן –מכשירים בנות בנחרות סניור וג'וניור  –תוכנית השבחה  .1

ראש ידי הדס כהן באליפות העולם בקנדה בה שהתה כ- לאחר עבודת מחקר שנעשה על
. בשורה התחתונה, הסבירה הדס, כי היום הציגה הדס מצגת לתוכנית השבחה משלחת

משאבים רבים יותר מבעבר (מגורים, שכר, תמריצים שונים משקיעים במתעמלות 
בינואר  1. נכון לת למקצועלהביא אותן להישגים ולמחויבומנת -וסיקור תקשורתי) על

, 2, מכבי צפון 7(הפועל ת"א  2002מתעמלות משנתון  12, יהיו בנבחרת הסניור 2018
מתעמלות ובג'וניור  13, 2003-2004). בג'וניור, שנתונים 1, פ"ת 1, עמק הירדן 1רעננה 

, שהיא 2או  1מתעמלת  2020מנת להביא לטוקיו -על מתעמלות. 14, 2005הצעיר, שנתון 
מטרת העל, יש לתת למתעמלות הכנה רחבה וניסיון בינ"ל כמו גם מעטפת מקצועית 

  ומעטפת רפואית רחבת היקף.
  לטווח הארוך.עודד הודה בשם חברי האגף להדס כהן על העבודה היסודית והראייה 

  התקיים דיון ער לגבי התועלות שבהשקעה בדור המתעמלות הקיים.
  

 YOGקריטריון ל  – התעמלות אמנותית .2
באליפות ישראל יצאו  הראשוניםאשר סיימו במקומות  2003שתי המתעמלות משנתון 

  שני קטייב).ו גרנד פרי מוסקבה (ולריה סוצקובהמסגרת לתחרות הקריטריון שתתקיים ב
לייצג את ישראל אבל  YOGמתעמלות שתזכה בקריטריון במוסקבה, תצא למי מה

  . 2018תצטרך לבצע הוכחת יכולת באליפות אירופה 
ייקבעו בישיבת  2018אושר פה אחד, הקריטריון להוכחת היכולת ואליפות אירופה 

 האגף הבאה.
 

 בקשת גלגולים כרמיאל: .3
  אום אורנה שי ומשה יצחק.אחת לחודש מדרגה ד' בתיבוקר אימון  פה אחד,אושר 

  
 פס אקרובטיקה .4

לטובת  פס ע"י האיגוד מטר 15ה של דפנה סיבוני לרכישת תבקשפה אחד, נדחתה 
במידה ויהיה אולם שאפשר יהיה להרכיב בו פס שלם, יחזור הנושא לדיון  .נבחרת הפס

  באגף.
  

 אקרובטיקה .5
מום משתתפים ב', תנאי סף למיני 3.9ממליצים להנהלת האיגוד לעדכן את נוהל 

מדליסטים ( , לטובת כניסתם של מתעמלי האקרובטיקה הבוגרים8במקום  6לקטגוריה 
  איגוד ההתעמלות.לסגל  )2017מאליפות אירופה 

  אושר פה אחד
  

   מכשירים בנות .6
הבקשה תיבחן  –בקשה לסיוע בעלות כרטיס טיסה לגביע העולם בפריז  –שיילי וייס   .א

 .2017בשנית לקראת סיום שנת התקציב 
 .2018תנוסח הצעה לקראת שנת  –ניהול תקציב ענפי בצורה עצמאית   .ב
 , תיבחן הצעה.2018לקראת שנת התקציב  –קרן מאמנים ותיקים   .ג
 מתעמלות). 2מתעמלות) ובבלגיה ( 6תחרות בסרביה (פה אחד אושרה   .ד

  
 

 
 מכשירים בנים .7
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יסתו לסגל או עד כנ 2018מבקשים סיוע בדיור עד לאליפות אירופה  – אלכס מקינין  .א
 עולים.

אייל מדליסט בגביע העולם, מישה השתתף באליפות  –אייל גלזר ומישה סורוקין   .ב
. 2018העולם ועשה תחרות סבירה. שניהם מועמדים להיות חלק מקבוצה בשנת 

כחריגים  2018עד לאליפות אירופה  ₪ 1,500מבקשים לאשר מלגה חודשים בסך 
 ב'. 3.9 לנוהל

טיפולים  5אושרו  – טיפולים רפואיים לאיציק גורדצקי, אורי זיידל, דניאל פרז'ין  .ג
 .2017לכל אחד בהתאם לתקציב 

נעשים מאמצים להביא עוזר מאמן לנבחרת, אנדרי גריבנוב. עד  – עוזר מאמן בנים  .ד
מתאימים לטובת העסקה בתנאי שכר חוקיים אך סבירים, אושר לקבלת אישורים 

 .2018אלכס פרומישלאנסקי עד אליפות אירופה המשך העסקתו של 
המשך העסקתו של סרגיי וייסבורג, יתקיים מו"מ  מאשרים את –מאמן נבחרת בנים   .ה

  בין סרגי למנכ"לית האיגוד.
  פה אחד מכשירים בנים אושרו כל הבקשות

  
 תוכנית מקצועית מכשירים בנים .8

כולל בקשה להשתתפות המקצועית לבוגרים ולנוער בהרחבה,  משה הציג את התוכנית
  בוורנין קאפ.

  שופט. 1מאמן ו 1מתעמלים,  4אושרה פה אחד השתתפות בוורנין קאפ, 
  .2018אושרה פה אחד תוכנית של מכשירים בנים (בוגרים ונוער) בכפוף לאישור תקציב 

  
 מאמן השנה, ספורטאי השנה, מאמן השנה הצעיר –בחירת ספורטאי השנה  .9

  ספורטאי השנה:
  גופיאט + סרגי וייסבורגארטיום דול

  אשרם + איילת זוסמן ולנה קופילנקו לינוי
  :הספורטאי הצעיר

נבחרת הג'וניור הקבוצתי (יוליאנה טילגין, יאנה קרמרנקו, שי בן רובי, מישל סגל, ליזי 
  אלעד, שני קטייב) + נטלי מלכה ולנה קופילנקו

  ההמלצות התקבלו פה אחד
 

 טים-אישור סגל טופ .10
  יחד עם רכזת אתנה בנושא הנ"ל.ים ישיבה תתקי

  
 אגודות –אישור נסיעות לחו"ל  .11

  כל הנסיעות שהוגשו לאגף. אושרו פה אחד
  
 

 שונות .12
 יש לדאוג לביגוד ייצוגי לנבחרות ישראל. –ביגוד   .א
למצוא פתרון רחב לכל מתעמלי הנבחרות, יחד  2018צריך לקראת  –מעטפת רפואית   .ב

 יקבל ליווי רפואי וסגל רחב שלא.עם זאת יש לכתוב קריטריונים לסגל אשר 
למצוא פתרון רחב לכל מתעמלי הנבחרות, יחד עם  2018צריך לקראת  –א. צהריים   .ג

 זאת יש לכתוב קריטריונים לסגל אשר יקבל א. צהריים וסגל רחב שלא.
אושרה למתעמלת תחרות אחת בחו"ל במימון האיגוד במקום  –ניקול וורנקוב   .ד

  תתפות עקב יום כיפור.שבוטלה ההש AEON CUPתחרות ה
  


