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 18.9.2017 נבחרותישיבת אגף החלטות מסיכום 

 התעמלות אמנותית

 נבחרת התעמלות אמנותית קבוצתית .1
 פעילות ותוכנית כולל עמידה ביעדים, דיווח מאמנת ומנהל נבחרת

 דיון של חברי האגף על התוכנית ועתיד הנבחרת

 אירה ויגדורצ'יק הציגה את סיכום הפעילות של הנבחרת עד כה, כולל תוכניות לעתיד.

 .בנושאחברי האגף שאלו את אירה שאלות והתקיים דיון 

 ם הפעילות של הנבחרת מנקודת מבטו, והדיון בנושא נמשך.קובי רוזן הציג את סיכו

  - להלן ההצעותהתקיימה הצבעה כש

)לא תאושר חריגה תקציבית ללא הגדלה  2017השארת הצוות הקיים בהתאם לתקציב שנקבע ל .1
 .שהוצגה ע"י אירה( המקצועיתתוכנית בהתאם ל

 בחירת צוות אימון חדש. .2
 הוחלט ברוב קולות על המלצה להנהלת האיגוד לבחירת צוות אימון חדש.

 

 מכשירים בנות

 ושיקום בחו"ל ניתוח –צוף פלדון  .1
 אושר פה אחד - ₪ 10,000 –סיוע בטיפולים רפואיים בארץ 

 . ע"ח המתעמלת ישולמומלון והטיסה ניתוח )אושר ע"ח ביטוח פרטי(, העלות ה

 מעטפת רפואית למתעמלת ג'וניור .2
 רפואית לסגל.לא אושרה מעטפת 

 לכל מתעמלת, ₪ 1,500 –ליהי רז ו ויה חקלאימעטפת רפואית חריגה לטובת נ אושרה פה אחד

 .YOGאשר מתכוננות ל מתעמלות

 2004-2002 –תחרות בינ"ל לנבחרת הג'וניור  .3
הטובות המתעמלות  6תחרויות ואו מחנה אימון ל תיבחן השתתפות בלקראת הישיבה הבאה, 

 נבחרת הג'וניור. ביותר

 שיילי וייס –סיוע בתשלום הוצאות טיסה וביטוח לגביע העולם בפריז  .4
 סיוע לגביע העולם. לא אושר

 שונות 

 אושרו כל התחרויות בחו"ל בהתאם לקריטריון האגף. – מטעם האגודות ל"חובת יותחרו .1

2. AEON CUP על יום כיפור והתחרות נופלתמאחר  ה ההשתתפותבוטל. 

 בספרד בכפוף לאישור משלטונות הצבא. 26.11-25אושרה השתתפות ב – לינוי אשרם .3

באליפות  10 עד 7מקום  נקבע כי יחד עם זאת התקיים דיון בנושא, הערעור נדחה. – ערעור אנה וינר .4
 יוסף/חולון לבחירתן.-, ויוכל להתאמן בהדר2018סגל העתודה לאליפות אירופה  יהיוישראל 
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להתאמן  2017אושר למתעמלות הסגלים ע"פ תוצאות אליפות ישראל  – /חולוןיוסף אמנותית-אולם הדר .5
 וקר או בחולון בכל שעות האיגוד.ית בהדר יוסף בשעות אימוני הבבאולם האומנות

  מטעם סגל מקבלת מעטפת רפואית המתעמלת, נוספים םו טיפוליאושרלא  – בקשה נטשה אסמולוב .6
 .טים –טופ 

ייקבע סגל שרשאי להתאמן בהמשך להחלטת ההנהלה בנושא,  – מכשירים בנים/בנות -אולם הדר יוסף  .7
 .נים הלאומייםואחה"צ בתיאום עם המאמר באולם בשעות הבוק

 


