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 7.12.72ישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

 
 

 אירוח קורס שיפוט בינלאומי:  .1

יוני -בהמשך לאישור ועדת שיפוט, קוזמינה הוזמנה להעביר קורס שיפוט בינלאומי בארץ בחודשים מאי

 במסגרת פרויקט "אתנה" אמנותית.

 

 אפריל(-אישור נסיעות לחו"ל )מרץ .2

 גביע עולם באקו -שטילוב

 גראד פרי + טורניר בינלאומי קייב -אמנותית

 צרפת -אירובי

 גרנד פרי טייה -אמנותית

 צרפת -מכשירים בנות

 גרנד פרי מרבל -אמנותית

 אוקראינה -מכשירים בנים ובנות

 מחנה אימונים גרמניה/אוקראינה -שטילוב

 נד פרי + טורניר בינלאומיפזארו גר -אמנותית

 גביע עולם בלגיה -אקרובטיקה

 טרם אישור הנהלה.כל הנסיעות אושרו פה אחד, הנסיעות הבאות יאושרו בוועדת נבחרות 

 

 נהלים: .3

 עדכון-( 3.6נוהל תשלום לשופטים בארץ ) 3.1

מתעמלים פעילים אשר עדכון נוהל קיים, לבקשת מכשירים בנים )וקיים גם באקרובטיקה(, להוסיף סוג שופט: 

 פחות משופט לאומי.₪  50שופטים דרגות צעירות. המתעמלים עוברים השתלמות שיפוט, והתעריף לתשלום 

 אושר ברב קולות.

 

 עדכון - (2.1נוהל העסקת עובדים חדשים ) 3.2

מנכ"לית האיגוד תנהל. מינויים של  אדמיניסטרטיביתהוחלט פה אחד כי כל הקשור לוועדת איתור 

 מאמני נבחרות ועדת איתור מטעם ההנהלה.

 

 חדש -נוהל אישור תחרויות בארץ 3.3

תחרויות בהתאם לנוהל המוצע ותאשר לאגודות, במקום תרכז את אישור ה ,ןרכזת התחרויות, רוני דינמ הצעה:

 ועדות מקצועיות.

 אושר פה אחד
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 :3( דיון בסעיף 1.1מטעם האיגוד ) אימונים בחו"לנוהל הרשמה לתחרויות /מחנה  3.3

לא תאושר יציאת מתעמל/ת מטעם אגודה ו/או נספחים לנסיעת נבחרת הסעיף המופיע נכון להיות בספר: 

 )תחרות/מחנה אימונים( אלא באישור הנהלה במקרים חריגים בלבד.

 ההנהלה ובהמלצת ועדת נבחרות:: לפתוח את כל התחרויות לכל מתעמלת בהתאם לאישור הצבעההצעה ל

 אושר ברוב קטן.

 

באופן חד פעמי להחליט בנושא קייב, הועדה תיתן את החלטתה עד סוף  ההנהלה תסמיך את ועד הנבחרות

 השבוע.

 .אושר פה אחד

 

 כל הנהלים יעודכנו בספר הנהלים באתר האיגוד.

 

 )מכשירים בנים, מכשירים בנות, אמנותית סניור( העסקת מאמנים .3

 להלן המלצות ועדת האיתור:

 מכשירים בנים:

 .2017ממליצים על הסכם עד חודש אחרי אליפות עולם  -מכשירים בנים בוגרים  -סרגי וייסבורג      

 )בהתאם להסכם קיים(. 2017עד סוף יולי  -עוזר מאמן מכשירים בנים בוגרים  -אנדרי גריבנוב

 .2017ם על הסכם עד חודש אחרי אליפות עולם ממליצי. אולג ירובינסקיביקש את  -אלכס שטילוב

 .2017ממליצים על הסכם עד חודש אחרי אליפות עולם ג'וניור בנים.  -בוריס קנייב

 מכשירם בנות:

 .2017ממליצים על הסכם עד חודש אחרי אליפות עולם  -זהבה זיסמן ומיה שני

 אמנותית:

 .2020חודש אחרי המשחקים האולימפיים ממליצים על הסכם עד  -יק'אירה ויגדורצ -סניור קבוצתי 

 : מנהל נבחרות -קובי רוזן      

ישנו קוד אתי  המקצועיים. נושאיםמנהל הנבחרת עוסק בכל הנושאים המנהלתיים, מאמנת הנבחרת בכל ה

 שעליו יחתמו כל המאמנים.

 ברוב קולות. ואושר לעיל העסקתם של המאמנים

 

 שינוי מבנה ארגוני: .5

 מס' הועדות ולעשות עבודה יותר יעילה. האגפים יעבדו ע"פ תקציבים. להקטין אתהמטרה 

 לא משתנה -כספים

 לא משתנה -התקשרויות

צריך לטפל בנושא בניית מתקנים חדשים. מכיוון שהמכבייה תתקיים בהדר יוסף אגף  -אגף מתקנים

 מתקנים יצטרך לטפל בנושא שיפוץ הדר יוסף, בראש ובראשונה.

שהוכיח את עצמו בחודשים האחרונים והועדה עשתה עבודה מצוינת. נושא השיפוט אגף  -אגף שיפוט

 באמנותית מאוד סובייקטיבי. בתחרות הראשונה ניסינו להתגבר על זה והאמצעים שנקטנו הוכיחו עצמם.

 מבקש לאפשר לאגף שיפוט לקחת קבוצה של שופטים בכל הענפים שיהיו עובדי האיגוד. 

תעסוק בכל מתעמלי האיגוד עד גיל ג'וניור כולל פרויקט אתנה, כשהמטרות: להגדיל  -ונשים אגף תשתיות

מס' ספורטאים, לפתח מסלולים, לאפשר לנציגי האיגוד לרכוש ידע מקצועי בחו"ל. מדובר במתעמלים 

 במסלול התחרותי והלא תחרותי. יהיה תקציב מוגדר לאגף.

ומעלה, גם מתעמלים אישיים וגם קבוצתי. יהיה לאגף יטפל בכל הנבחרות מגילאי ג'וניור  -אגף נבחרות

 תקציב משלו. לכל נבחרת יהיה סעיף תקציבי משלה.

 בכל ענף יהיה צוות מקצועי שייתן המלצות לוועדת תשתיות וועדת נבחרות. -צוותי עבודה ענפיים

 נהלה.אישור הה, והוועדה תדון במחליף לאהרון ותביא להוחלט: אהרון לא ימשיך בוועדת שיפוט
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יו"ר, מורן בוזובסקי, גניה מורגובסקי, אורנה שי, דנית שדה, משה  –עודד אברמסון  – ועדת נבחרות

 .יצחק, ציון דהאן

נון, שלומית טפירו, טל פז, מירב -יו"ר, נטלי מלכה, אוקסנה בן –כנרת גנצ'רסקי  – ועדת תשתיות

 גרינספן, מיכאלה מילוא, קרן גרשגורן.

 אושר ברוב קולות.

 

 הנושא יעלה לדיון בשינויים, בישיבת ההנהלה הבאה.

 

 נבחרות ישראל: .6

אושר פה אחד שכל מתעמלת שתזומן למבחנים תצטרך לכבד את המעמד ולהגיע, מקרים חריגים 

 .ידונו בוועדת נבחרות

 

 קול קורא איגוד ההתעמלות בישראל –משטח אמנותית  .7

בתנאי שתוך שנה תעביר מסמך ניהול , ועמנואליועבר לאגודת מכבי בית המשטח  פה אחד הוחלט

 תקין.

 


