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 5.9.2017סיכום ישיבת אגף נבחרות 

 רב באליפות העולם.-ולצוות על המדליות בקרבברכות ללינוי אשרם 

 פואייםנהלים ר. 1

 הכרות עם אדם בדיר נדחתה לישיבה הבאה מאחר וחלק מהמאמנים הלאומיים בחו"ל. 

 מלי נבחרת חוזר המסביר את ההתנהלות המצופה מהם בנושא זה.מתעויצא לכל מאמני לאחר הפגישה, 

 .תמאמן שלא יעמוד בנהלים יטופל משמעתי: הצעה

 .אושר פה אחד

 

 מכשירים בנים. 2

יש צורך בעוזר מאמן. בהתאם  2017מאז עזיבתו של אנדרי גריבנוב בסוף חודש יולי  – עוזר מאמן נבחרת בנים

)שמקבל מלגת קליטה( ימלא את תפקיד עוזר המאמן  להמלצת הצוות הענפי, מבקשים כי אלכס פרומישלאנסקי

 אגודת מכבי ת"א.  אצל. המאמן עובד בשעות אחה"צ 2017עד לסיום אליפות העולם בקנדה 

 .31.10.2017לחודשיים הקרובים עד  ₪ 3,000לאשר שכר של  :הצעה

 .אושר פה אחד

 

 מכשירים בנות. 3

 ניתוח ושיקום. –צוף פלדון  3.1

 רפואית למתעמלות ג'וניור.מעטפת  3.1

 .2002-2004 –תחרות בינ"ל לנבחרת הג'וניור  3.3

 שיילי וייס. –סיוע בתשלום הוצאות טיסה וביטוח לגביע העולם בפריז  3.4

 ויעלו לדיון בישיבה הבאה לאחר בדיקת מצב תקציב הענף.ל מכשירים בנות יורדים מסדר היום הנושאים ש

 

 אקרובטיקה. 4

 חולון –בקשה לסיוע לשלשת בנות סניור  4.1

הוגשה בקשה ע"י צינה הריס למימון גביע העולם בליסבון לשלשת בנות סניור, אשר לא ישתתפו באליפות העולם 

 מפאת חריגת גיל.
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 .2016מימון גביע העולם בליסבון במקום אליפות אירופה בזכות מדלית הארד מאליפות העולם בפה אחד אושר 

 ן טרנינגים לאליפות אירופה.מימו 4.2

 הענף. אושר פה אחד בכפוף לעמידה בתקציב

 

 פס אקרובטיקה. 5

פר"ש(, מימון אבטחה, מימון  2,000סיוע במימון קנס בגין העדר שופט לאליפות העולם ) –אליפות העולם 

 טרנינגים אחידים.

 של אגף נבחרות. יף בלתי צפויעלות הקנס על השופט ומימון אבטחה מלא מסע 50%ב השתתפות אושר פה אחד

 

 אמנותית. 6

 אושררו החלטות במיילים ובסבב וואטסאפ. –מחנה אימונים ניקול וורנקוב, לינוי אשרם ליווי רפואי  6.1

 אושרו פה אחד

 ליווי רפואי –ניקול זליקמן  6.2

 .אושרה פה אחד –מימון של זריקות של חומצה הילרונית 

, בהתאם לליווי רפואי מיוחד בנוסף לטיפולים קבועים ₪ 3,000עד  נוספת של אושרה פה אחד מעטפת רפואית

 לתוכנית השיקום.

לא יינתן  , נכון לעכשיומתקיים גביע האיגוד 20.1.2018מאחר ונטלי עוברת לדרגת סניור ובתאריך  –נטלי רייץ  6.3

סה לסגל בוגרות אישי ולפיכך גם שנקבע באתנה. לקראת גביע האיגוד יקבעו קריטריונים לכני סיוע מלבד הסיוע

 לסיוע במימוש תוכנית מקצועית.

 

  אישור נסיעות לחו"ל אגודות. 7

 אישור נסיעות לחו"ל 7.1

 אושרו פה אחד כל הנסיעות ע"ח האגודות

AEON CUP 7.2 - .ההרכב: לינוי אשרם, ניקול וורנקוב, יוליאנה טילגין, אלה סמופלוב )שופטת(, לנה קופילנקו 

 AEON CUPאשרם ולנה קופילנקו ימומנו כחלק מהלינוי 

 .)אגף תשתיות( מימון דרך פרויקט אתנה –יוליאנה טילגין 

 .אלה סמופלובו קשה למימון מלא של ניקול וורנקובהוגשה ב
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האיגוד יממן יובילו לאפשרות לשלוח משלחת ע"ח המארגנים בשנה הבא,  5-1מאחר וזכיה במקומות : הצעה

 לסיוע זה:. מעבר ₪ 10,000

 , במידה והקבוצה תדורג בחמשת המקומות הראשונים תממן את ההוצאה כולה .א

  תתחלק שווה בשווה בין אגודות ראשל"צ לת"א. ₪ 10,000במידה ולא, ההוצאה מעל  .ב

 הוחלט פה אחד

 30.9.2017הרשמה ראשונה  –( 9.5.2018-2גימנסיאדה עולמית לנוער ). 8

ובנוסף צפי לעלויות אבטחה גבוהות מאחר והתחרות נערכת  ות משמעותיתמאחר ומשרד החינוך לא נותן השתתפ

 במרוקו, לא תצא משלחת מטעם איגוד ההתעמלות.

 הוחלט פה אחד

 2018חוזים לקראת שנת הפעילות . 9

 הנושא יעלה לדיון בישיבה הבאה.

 שונות

 .יוסף-ייבדק מול הדר –אימון בראש השנה לפני אליפות העולם מכשירים בנים ובנות  .א

 בהתעמלות אמנותית. המשך פעילות בהדר יוסף למתעמלות סגל נבחרות ישראל בוגרות ונערות האושר .ב

ארטיום דולגופיאט, אנדרי מדבדב, מישה סורוקין, סרגי  –יצאו לאליפות העולם  –מכשירים בנים עדכון  .ג

 .FIG)וייסבורג )מאמן(, יעקב לוי )שופט(, אילן גזית )מוזמן 

עד  לנבחרת ישראל קבוצתי תוכנית מקצועית תלקבלכי תיעשה פנייה  אגף נבחרות מבקשים –אמנותית  .ד

 ימים. 10תוך  2018אליפות אירופה ל


