
 

 

 6.5.20171תאריך מ סיכום וועדת נבחרת
 

 : עודד אברמסון יו"ר, ג'ניה מורגובסקי, ציון דאהן, אורנה שי, משה יצחק, מורן בוזובסקי, נוכחים
 קובי רוזן . 

 
 : רז פלד, שרית שנער.מוזמנים

 
 אישור יציאות לחו"ל .1

 
 אומנותית 

 ליק שצריכות לשלוח מכתב נסיעות לחו"ל אגודות אושרו חוץ ממכבי דרום וג'ים קריית ביא
 הבהרה לאיזו תחרות הם מתכוונים לצאת בוודאות.

  המתעמלות הנוסעות ייקבעו לאחר  –צאלנג' קאפ גוודלחרה ותחרויות נוספות ע"ח האיגוד
 אליפות אירופה.

 
 אקרובטיקה 

  בהתאם לתוצאות הקריטריון לקראת אליפות אירופהשהוצגו אושרו שתי הנסיעות 

  סניור רק  -גביע עולם 
 

 מכשירים בנים + בנות

  אושרו כל הנסיעות לחו"ל, קביעת המתעמלים היוצאים נתונה להחלטת מאמני הנבחרות
 ותחרויות מבחן שיקבעו למתעמלי הנבחרות.

 
 

 כל הנסיעות אושרו בהתאם לתקציב הענפים השונים
 

 תקציב אגף נבחרות .2
 

התקיים דיון ו הנהלת האיגוד אמשב 2017מסגרת עדכון תקציב שאושר באגף נבחרות  הוצג תקציב
 .בנושא

 .לישיבה הבאה יוצגו תקציבי כל ענף בהתאם לתוכניות מקצועיות -הוחלט פה אחד 
 
 . מכשירים בנים2
 

 2017קריטריון לאליפות עולם 
 קריטריון באופן עקרוני צריך להיקבע בתחילת שנת פעילות.

 לצאת לאליפות עולם.מי שעשה גמר באליפות אירופה צריך באופן אוטומטי 
 שליש עליון באליפות אירופה גם צריך להספיק.

 גם גמר בגביע עולם מצביע על רמת מתעמל טובה, אך צריך לבחון את רמת גביעי העולם.
, 2017: מתעמלים שהגיעו לגמר אליפות אירופה ולגמר גביעי העולם בשנת הפעילות הוחלט

 השיגו את הקריטריון לאליפות העולם.
 .4.9.2017 מבחן נוספת בארץ תיקבע לפני תום המועד השמי לאליפות העולםתחרות 

 .אושר הקריטריון פה אחד
 
 
 
 



 

 

 אנדרי גריבנוב
משה סיפר על תרומתו הרבה של עוזר המאמן של סרגי וייסבורג. הוא תורם רבות ויש גם רצון 

 לשלבו במסגרת תשתיות ופיתוח. ממליץ לאשר המשך העסקה.
 אושר פה אחד 

 
 נטין פוטפנקוול

 3בעשור האחרון נעזרת נבחרת המכשירים בנים במאמן אקרובטיקה מומחה. הוא מגיע לארץ ל
 שבועות ועובד עם מתעמלי נבחרת הבוגרים והנוער )וגם עוזר לבנות כשהוא פנוי(.

אחת לשנה עושים אצלו מחנה אימונים בחו"ל. ממליץ להמשיך להביא אותו במסגרת ההתקשרות 
 הקיימת.

 ר פה אחדאוש
 
 . מכשירים בנות3
 

 2017קריטריון לאליפות העולם 
מתעמלות  4המאמנת הלאומית, זהבה זיסמן, ביקשה להשתתף באליפות העולם בקנדה עם 

 .2018)נבחרת מלאה(. מתעמלות הסניור יהוו בסיס לנבחרת לשנת 
מנצחת מתעמלות על פי תוצאות מאליפות ישראל: ה 3לאליפות עולם יצאו : הצעה להחלטה

. הדירוג הגבוהה ביותר בשני מכשיריםהמתעמלות בעלות  2 המיקום של תוצאותורב, -בקרב
    .מיד לאחר סיום המוקדמות למתעמלות והמאמנים כירטוס חזרה

            
    

 אושר פה אחד.
 

 תחרות בבלגיה
ו מחנה מתעמלות ג'וניור בהתאם לתוצאות תחרות מבחן שהתקיימה. הם ישלב 5לתחרות יצאו 

 אימונים לפני ואחרי התחרות.
 

 בעקבות שיפוץ אולם 8.6-30.5מחנה אימונים בין 
 ייבדק מול משה יצחק אפשרות למחנה אימונים בעמק הירדן.

)מתעמלות שלא משתתפות במכבייה או  ובמכביהת שישתתפו באליפות ישראל למתעמלו קדימות
הוצאות מחנה שאו בייואינן משתתפות באימוני נבחרת ישראל סניור וג'וניור באליפות ישראל 

 האימונים(.
 המשך טיפול ע"י אורנה שי דנית שדה ושרית שנער

 
 2004תחרות בינלאומית לילדות 

 יילקח בחשבון במסגרת הכנת התקציב ויועלה בישיבה הבאה במסגרת הצגת התוכנית הענפית.
 

 שיילי וייס
 יסה לשיילי וייס. התקיים דיון בנושא.מימון כרטיס ט

דולר ובתנאי שתגיע שבוע לפני המכביה  500כרטיס טיסה ועד  50%האיגוד ישתתף בעלות של 
 לאימוני הנבחרת.

 .אושר פה אחד
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 . אמנותית4
 

 AEON CUPקריטריון ל
 –הן הגישו מתעמלות יחידות ממספר אגודות. המועדונים היחידים שהגישו בקשות מלאות 

 .TLVראשל"צ, מכבי 
 הראשונה, לשנה הבאה הגעת האגודה ע"ח הועדה המארגנת. 5אגודה שתדורג ב

 ג'וניור. 1סניור +  2: נבחרת מלאה
להרכב כאמור, ולו כל  בהתאם שכל המתעמלות שייכות לאותו המועדון(כ)נבחרת מלאה מועדון עם 

-12הן באליפות ישראל )הראשונות בקטגוריה של 6אחת מהמתעמלות ידורגו במסגרת 
 ( יצא לייצג את המדינה.13.7.2017

 אם אין מועדון שעמד בקריטריון, לא ישתתף מועדון מישראל.
 היציאה לתחרות על חשבון האגודה בלבד.

 אושר פה אחד
 
 מתעמלות אישיות בלבד 2 –. אליפות עולם סניור אישי 5

 פטות בשדה( וגביעי עולם.שו 2שילוב של אליפות ישראל, גרנד פרי חולון ) –גניה 
מהקריטריון. גרנד פרי חולון לא צריך להוות  40%מסכימה עם גניה אליפות ישראל תהווה  –מורן 

חלק בקריטריון, היא לא תחרות נייטרלית. אין תחרות במסגרת גביע העולם/צ'אלנג'/מאסטרס בו 
 יכולות.

 התקיים דיון מעמיק בנושא והוצעו מגוון קריטריונים.
 

 לקריטריון הצעה
מכשירים בתחרות המוקדמות באליפות אירופה  4. המתעמלת בעלת הדירוג הגבוה ביותר לפי 1

 תצא לאליפות העולם אוטומטית. לא תהיה התייחסות לגמר או מדליה למכשיר. – 2017
( היא המתעמלת 12-13.7.2017. המתעמלת הטובה ביותר בתוצאות קרב רב באליפות ישראל )2

  השנייה שתצא.
. במידה ותהיה אותה מתעמלת שתעשה את הקריטריון באליפות אירופה ובאליפות ישראל, תצא 3

 סגניתה מאליפות ישראל.
 

 אושר ברוב קולות מלבד מורן בוזובסקי
 
 2005-2003שנתונים  – 2018. אליפות אירופה ג'וניור אישי 6
 

 הצעה לקביעת סגל רחב:
על פי שלושת המכשירים הטובים ביותר במסגרת  2005-2003המתעמלות הראשונות בשנתונים  6

 (.12-13.7.2017אליפות ישראל )
עקב פציעה )ותציג אישור רפואי( תעלה  באליפותמתעמלת נבחרת ג'וניור קבוצתי שלא תשתתף 

 לדיון במסגרת ועדת חריגים )עודד אברמסון, ג'ניה מורגובסקי, מורן בוזובסקי(.
 על הקריטריון, שיקבע על ידי ועדת נבחרות.   מתעמלות אלו יכנסו בהמשך לתחרות

 אושר פה אחד
 
 . פס אקרובטיקה7

 ציון הציג את מכתבו של רכז צוות הפס, עמנואל שדכן.



 

 

 .ימים שלושה תוך להעיר נא לפרוטוקול הערות ויש במידה, הפרוטוקול למקבלי

 .יאושר הפרוטוקול, הערות יתקבלו ולא במידה

 

 בישיבה הבאה יוזמנו נציגי הפס להציג תוכנית מקצועית לענף.
 

 .11:00בשעה  20.6.2017 נקבעה ליום ועדה הבאההישיבת 
 

 רשמה: שרית שנער
 

 
 

 


