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  קרן תחרותי נוער שוטף של הטוטו. 1

תלוי  Matching-האגודות והאיגוד יכולים להגיש בקשות לקרן, כאשר ה ,הקרן נפתחת השבוע    

 למ"ס של המבקש. ב

 הצרכים של האיגוד הם כרגע:   

  – אקרובטיקהענף ה .א

 המטרה היא להחזיק את הפסים ₪.  40,000 -אייר פלור, כל אחד בסכום של כ

 יוסף למטרת תחרויות.-מגולגלים בהדר

 פלקסירולים X 6 (5,000  ₪.צריך להיות פתוח, או דורש מקום אחסנה גדול ,)לאחד 

  – בנים ובנות מכשיריםענף ב. 

 50,000סדר גודל של  –+ בדים למקבילים  נחיתה מזרני .₪ 

   יוסף אחראים על השלמת -גית של הוועד האולימפי, כאשר הדרהוגש כרגע לקרן היש

 הסכום. 

  יש  ,יוסף. כרגע-עבור תחרויות בהדר₪  200,000בסדר גודל של עלות  - משטח קרקע

באולם  –בארץ שני משטחים עם קפיצים שאיתם אפשר להתחרות ברמה גבוהה 

, אנחנו מובילים ברגע שיש תחרות ברמה גבוהההאימונים בהדר יוסף ובירושלים. 

שגית של הועד יההקרן ה בקשה במסגרת ה. הוגשהבעלות די גבוה מירושלים משטח

 , בסיכוי נמוך שיתקבל.האולימפי

כרגע יש אגודות בב"ש ואשקלון, ₪.  60,000 -עולה כ טרמפולינה – טרמפולינהענף ה .ג

החליט טרמפולינה צריך ל האיגוד ירכושאם  ירושלים )אקרובטים(, נהריה )מכבי צפון(.

 שים אותה. לאיפה 

דוידוב שאגודתה, מכבי אריאל, לא מסוגלת לאכסן את  התקבל מייל מרגינה – אומנותית .ד

התשתית. יש להוציא קול קורא לאגודות לחלוקת תשתית ללא עלות )תנאי סף בהתאם לקול 

 קורא שיצא בנושא(.

 

 נושא בישיבת הנהלה, ולקבל אישור לרכישת ציוד.האת צריך להעלות 

 ם.מימתאי יםלאחר אישור תקציבי, נקיים ועדת התקשרויות לבחירת ספק 

 

 קרן מכביה. 2

    מתוך קרן המכביה, עם השלמה של בהדר יוסף אושר באופן עקרוני לשפץ את הבורות 

 יוסף.-הדר
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 הרחבת תשתיות מתקנים. 3

 התקיים דיון ראשוני בנושא.

 

 מתקנים ייעודיים. 4

תיק מוצר )אומנותית בינוני וגדול, מכשירים בינוני וגדול  הוגשו חומרים לטובת בניית    

 ברמת עדיפות גבוהה לפעימה השניה של הטוטו.  . לדברי נציגי הטוטו, ההתעמלות(ומשולב

 לא מתקדם. לכן אישור תיק המוצר ו במשרה חלקיתהאדריכל של הטוטו עובד 

, מה אנחנו מותאת האוללמקם  האיגוד היה רוצהים היכן הוועדה צריכה לבנות קריטריונ

 רוצים להציע ולבקש מהרשויות וכו'. 

 כרגע יש כמה רשויות שמתכוונות לבנות בלי לחכות לטוטו: גלגולים כרמיאל, פ"ת     

  וקריית אונו.    

רשויות הביעו התענינות בבנית מתקן להתעמלות: נהריה, עמק הירדן, נתניה,  מספר

, הטוטו בנושא ע"מ להפעיל לחץ לקידום הנושאיגי נצגישה עם מה פאתו ירושלים, סביון.

 .לאחר חג הפסחמיד 

 


