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 8.3.2016ועדה מקצועית אומנותית סיכום החלטות מישיבת 

 אישור תחרויות בארץ .1

 16.4מכבי חיפה 

 TLV 6.5מכבי 

 26.5עירוני נתניה 

 28.5אסא ת"א 

 3.6שוהם 

 TLV 24.6מכבי 

 15.7או  TLV 8.7מכבי 

 אושרו פה אחדכל התחרויות 

 

 (אישי )ליגה א ותחרותי –מתעמלות בתחרויות האיגוד  5-הגבלה ל .2

, בעקבות פניות רבות של אגודות נטלי מציעה לבטל את הגבלת המתעמלות בתחרויות הנ"ל

בתחרויות האיגוד, אנו מרוויחים  מתעמלותלהגדלת מספר המתעמלות, מה גם שככל שיש יותר 

 מכך ברמה המקצועית.

 אושר פה אחד

 פה אחד אושר –בתחרויות הנ"ל בנות בדרגה  5 -כל האגודות שביקשו אישור ליותר מבנוסף, 

 

 שומרות שבת מתעמלות  .3

התקבלה בקשה עבור המתעמלות הבאות, לעבור ממרכז שפלה למרכז דרום, מאחר והתחרות 

 בשבת:בדרום לא מתקיימת 

 ורשיצקי נעומי )נערות(

 ארם לירז )בוגרות(

 ה פה אחדאושרבקשתן 

 

 תחרויות בחו"ל אישור  .4

 19/03אסא ת"א  לסרביה 

 10/06מכבי אריאל + מכבי דרום לספרד  

 23/06מכבי אריאל + מכבי דרום הולנד 

 10/07נתניה לבולגריה 

 23/04אס"א ת"א לבלגרד, סרביה  

 10/07הפועל ראשל"צ לבולגריה 

 26/03הפועל חולון לבודפשט 

 03/06מכבי קרית יובל ירושלים  ללטביה 
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 18/06מכבי קרית ירושלים  קרלוברי ווארי 

 06/05קרית ביאליק  לצרפת 

 08/04שוהם לסרביה 

 09/04הפועל גלבוע עפולה לוורשה פולין 

 02/04מכבי דרום לסרביה 

 05/05קרית ביאליק ללוקסמבורג 

 22/04עקיבא למולדובה מכבי אור 

 09/07מכבי אריאל לצ'כיה 

 28/04מכבי אריאל למונטונגרו 

  לא מאושר –מכבי אריאל ליפן 

  18/06כרמיאל ומכבי חיפה לקרלובי ווארי )צ'כיה( 

 22/05כרמיאל ומכבי חיפה ללוקסמבורגג 

 10/06כרמיאל ומכבי חיפה להולנד 

 ליפןמלבד מכבי אריאל  כל התחרויות אושרו פה אחד

 

אגודה שקיבלה אישור ליציאה לתחרות לחו"ל ולא נסעה )מבלי ליידע בזמן(, לא תקבל אישור 

 לתחרות הבאה בחו"ל

 אושר פה אחד

 

 ניתן לבדוק באתר האיגוד שכן סיכומישתתפות בתחרויות, דכון על אישור או אי אישור הע לגבי 

לאיגוד בצורה עצמאית גם לפנות  כן ניתן-, כמולאחר קיום הישיבות הישיבות מועלות לאתר

 לבירור נושאים כאלו.

 

 פזארו -תחרות מבחן סניור אישי  .5

כמה על תחרות ולא ניתן להגיע להס) 15.3-15.4אין תחרות בין ומאחר ובהמשך להחלטת ההנהלה, 

 אחרת(, פזארו נשארת תחרות המבחן

 

 ים:שה בדיקה עבור בעלי התפקידים הבאתיע -לגבי אקרדיטציות נוספות 

 )בהתאם להחלטת הנהלה( כנרת גנצ'רסקי .א

)ששוהה במחנה אימונים יחד עם אלה סמופלוב מאמנת הקבוצתי אשר נמצאת  נטע ריבקין  .ב

 בפזארו לטובת גביע העולם(

 נטשה קורולובה, סיוון פישלר –צוות מקצועי פ"ת  .ג

 גלינה ברסקי –צוות מקצועי ראשל"צ  .ד

 פסיכולוג קבוצתי –ישי צור  .ה

 .אושר פה אחד בדיקה בנושא האקרדיטציות הנוספות
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 תוכנית אתנה .6

 .2016והתוכנית המקצועית לשנת  סקרה את פעילות הסגליםשלי, רכזת אתנה, 

 :סגל הישגי

 מתעמלות + מחליפה 4

מתעמלות  3ועוד  אשר לא תשתתף באליפות אירופה יצאו המחליפהגימנסיאדה: לתחרות זו 

 ועדה המקצועית בעבר.וכפי שנקבע ב 7.4.2016ראשונות באליפות ישראל 

 :(2003( וסגל ארצי )2004-2006סגל אזורי )

אחר אליפות ישראל, לקראת הופעתן שבתות רצופות מיד ל 5יתאמנו  הנ"להמתעמלות בשנתונים 

. המתעמלות מחויבות להגיע לכל האימונים ע"מ להתכונן 2016אליפות אירופה שתיערך ביוני ב

 אליפות זו. הופעתן בכראוי ל

 האימונים יתקיימו בחולון. 

 לאגודות הרלבנטיות.הזמנה שלי תוציא מכתב 

 ז בנושא ישלח לאחר אליפות אירופה. "לאחר אליפות אירופה יתקיימו אימונים מרוכזים, לו

 מחנות אימונים תלויים תקציב.

 


