
 

 1.12.15סיכום החלטות מישיבת ועדה מקצועית אומנותית 

 

 תחרויות בחו"ל .1

 קרית ביאליק 9.12מינסק 

 מכבי חיפה 10.4סלוניקי 

 אושר פה אחד

 

 מרכזים .2

 :אושרה פה אחדאשר  להלן חלוקת המרכזים החדשה

 

 :דרום

 אילת

 ניקה ב"ש

 ב"ש דרום

 קרית גת

 כוכב דוד

 אגודות 2 –אשקלון 

 שדרות 

 מכבי ת"א 

 ראש העין

 אגודות 10סה"כ 

 

 דרום שפלה:

 מכבי אשדוד

 סחלבים אשדוד

 גל אולימפיה אשדוד

 מיטב אשדוד

 גן יבנה

 בני עייש

 רחובות

 ראשלצ

 אגודות 8סה"כ 

 

 



 

 

 :1מרכז 

 פ"ת

 סבא-כפר

 אריאל

 נתניה

 רעננה

 בית שמש

 מעלה אדומים

 גבעתיים

 גן-רמת

 :2מרכז 

 חולון

 אסא ת"א

 סביון

 שוהם

 שוהם עתידים

 ים דגן-בת

 ISים -בת

 ירושלים

 אגודות 8סה"כ 

 

 צפון:

 קרית שמונה

 כרמיאל

 עפולה

 אור עקיבא

 חיפה

 זכרון יעקב

 אגודות 2 –קרית ביאליק 

 יקנעם

 קרית מוצקין

 נשר

 חדרה

 נהריה

 מגדל העמק

 אגודות 14סה"כ 

 



 

 

 

 

 2016יולי  –גימנסיאדה טורקיה  .3

ייסעו באליפות ישראל ולא ישתתפו באליפות אירופה, המתעמלות שיסיימו במקומות הראשונים  3

ובהתאם להחלטת )לייצג את המדינה בגימנסיאדה, ע"ח האיגוד. בנוסף תצא שופטת ע"ח האיגוד 

המאמנת של המתעמלת במקום הראשון תמומן ע"י האיגוד, מאמנות נוספות במידת (. ועדת שיפוט

 ע"ח האגודה. ,התקנון עפ"יוהאפשר 

 אושר פה אחד.

 

 2016לשנת  2020המלצה לסגל  .4

 וקטנות יותר 1998קריטריון הגיל הוא שנתונים 

 2015השתתפה באליפות עולם  – (1999לינוי אשרם )

, להלן המתעמלות שיומלצו בעקבות הישג מדלית ארד באליפות אירופה 2015ב זכו וניור קבוצתי'ג

 זה:

 ניקול זליקמן

 ניקול וורונקוב

 אופיר דיין

 בנוסף יש

 :2015מדליסטיות באליפות ישראל  3

 ניקול זליקמן

 קסניה אוסוקין

 יוליאנה טילגין

)ניקול  2016לשנת הפעילות  2020לסגל  שייכנסוהנ"ל  מתעמלותה 6סה"כ על פה אחד מומלץ 

 .זליקמן מופיעה פעמיים(

 

 

 יוסף-אולם הדר .5

 באופן קבוע 9-15שלישי וחמישי אימוני ג'וניור 

 מראש שבתות יוזמנו באופן פרטני, פעמיים בחודש ובתאום

 .ימים מראש במידה והן לא מגיעות 3כל מאמנות הג'וניור מתחייבות להודיע לפחות 

 אושר פה אחד.

 

 קריטריון סניור –אליפות אירופה  .6

נטע ריבקין  2015כרטיסים להשתתפות באליפות אירופה עפ"י מדינה, אותם השיגו במינסק  2יש 

 וטורי פילנובסקי.

 .2016נטע ריבקין שהשיגה את הקריטריון למשחקים האולימפיים בריו תשתתף באליפות אירופה 

 טורניר(ל )תחרות גביע עולם או גרנד פרי ולא "בחו 1בארץ ו 1תחרויות מבחן.  2 הוחלט על

 תלוי בנטע, ע"פ תחרות שהיא מותרת.  –)גרנד פרי או גביע העולם( ל "תחרות בחו

 אושר ברב קולות.



 


