
 

 

1 

 

 13.4.2016ועדה מקצועית אומנותית  סיכום החלטות מישיבת
 

 סגלי אתנה .1

 טופ טים .א
המאמנות  5על מנת לקבל את תמיכת הפרויקט בבנות הג'וניור, אנחנו צריכים לקיים יום גיבש ל

בשעות הבוקר.  4.5.2016בשעות הבוקר. תאריך חלופי  21.4.2016והמתעמלות. התאריך שנקבע 
 עה מסודרת ע"י שלי מתתיהונוכחות חובה, תצא הוד

 
 אושר פה אחד

 
 חלק מסגל הישגי –סגל לגימנסיאדה: .ב

 להלן הסגל שיצא לגימנסיאדה 7.4.2016 -בהתאם לתוצאות אליפות ישראל מ
 אסא ת"א –נטלי רייץ  .1

 מכבי מקפ"ת –ניקול שימנסקי  .2

 קרית ביאליק –ניקול וורונקוב  .3

 וןעירוני חול –קרינה קנטרוביץ  .4

 סגל המתעמלות יקבל מימון למאמנת ומתעמלת בתחרות הכנה אחת, מימון השופטות ע"ח האגודה.
 סגל לגימנסיאדה: –להלן תוכנית מקצועית 

 מחנה אימונים ברוסיה, סופיה –ניקול וורנקוב  .1

 רומניה ומינסק –קרינה קנטרוביץ  .2

 קורביי –נטלי רייץ  .3

 מינסק –ניקול שימנסקי  .4

 כלה ורישום לתחרויות במזכירות האיגוד*יש לתאם טיסות, כל
 

 אושר פה אחד
 

 תוכנית מקצועית ג'וניור עד אליפות אירופה -סגל הישגי  .ג
 טשקנט, סופיה –יוליאנה טילגין, ניקול זליקמן  .1

 רומניה, ברנו )צ'כיה( –קסניה אוסוקין  .2

 טשקנט, מחנה אימונים רוסיה –יאנה קרמרנקו  .3

 אושר פה אחד
 

 (3200סגל ארצי )שנתון  .ד
 

 המתעמלות שבסגל: 12 יצורפו ל 10.4.2016בהמשך לתוצאות אליפות ישראל מתאריך 
 מכבי אשדוד –טל דיאצ'נקו 

 בני עייש –מריה רדיאונוב 
 הראשונות( 10ונכנסו )עפ"י ציון ל 7.4.2016שהשתתפו בתחרות ג'וניור  2003מתעמלות שנתון 

 מכבי אשדוד –ליאור ריבקין 
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 :להלן הסגל המלא

 שם אגודה משפחה שם פרטי 

 ע.ל.ה רעננה סגל מישל 

 TLVמכבי  קטייב  שני 

 מכבי לאו בק חיפה עד-אל ליזי

 מכבי אשדוד מלכה נטלי 

 מכבי חיפה קלאדים קטיה

 מכבי חיפה גולדהשלוגר אביטל

 מכבי באר שבע בורק סטפני

 עירוני חולון גרישצ'וק אלכסנדרה

 לההפועל גלבוע עפו נחלן קמי

 אס"א ת"א קגנוביץ אאליטה 

 קרית ביאליק כץ עדי

 הפועל ע.אשקלון זילבר מישל 

 מקפ"ת פ"ת סוטסקובה ולריה

 מכבי אשדוד דיאצ'נקו טל

 מכבי בני עייש רדיאונוב מריה

 מכבי אשדוד רבקין ליאור 

 
 הסגל אושר פה אחד

 
 (2004-2006)שנתונים  סגל איזורי .ה

 תחרותי הבמסלול  כל המתעמלותבסגל משתתפות 
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 להלן הסגל המלא:

 2004 ילידות
 שם אגודה משפחה שם פרטי   

 TLVמכבי  כץ עדי 

 מכבי דרום בלוק נגה

 ע. חולון לייפמן סוניה 

 ע. חולון דודזין אילונה 

 הפ' ראשל"צ חדוות עמית

 הפ' ראשל"צ מיכלאליץ מישל 

 TLVמכבי  סברצוב דיאנה 

 ע. חולון נוביקוב דנה 

 אס"א ת"א לנדסברג שי 

 מכבי בני ע"ש סוסנובסקי ג'סיקה

 מכבי גי'ם ק. ביאליק מילר נועה 

 מכבי מקפ"ת טיכונוב ליה 

 אס"א ת"א וסרמן אלמה

 ע. חולון פיינברג שלי 

 מכבי גי'ם ק. ביאליק אסידו שחר 

 קידום הספורט גבעתיים מורד סתיו

 עלה רעננה בראל הדר 

 ע. חולון רבינוביץ' אליזה 

 מכבי גי'ם ק. ביאליק וייצמן ליאל 

 ע. נתניה פריצקי רומי 

 מכבי אשדוד בלנק רוני 

 בת ים IS גריגורייב ולריה  

 ילדי אילת ירמקוב אלכסנדרה 

 אס"א ת"א אהחן מעיין
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 2005ילידות 
 שם אגודה משפחה שם פרטי   

 ראשל"צהפ' אטמנוב דריה

 הפ'ראשל"צ וייס עלמה

 ע. חולון סלבני ניקול 

 מכבי אשדוד ברקוביץ אירית 

 מכבי דרום רשקובן דנה

 העמותה לקידום הת כפר סבא קירג'נר אליסה 

 ילדי אילת קאלינר יסניה 

 אס"א ת"א רוזין סשה

 TLVמכבי  טטור  ליהיא 

 אס"א ת"א גורוחובסקי קארינה

 ביה"ס לספורט הישגי כרמיאל שני אליסה

 מכבי מקפ"ת גליקמן טלי 

 הפ' אשדוד גל אולימפי בלן אמילי

 ביה"ס לספורט הישגי כרמיאל בנדיק טלטול

 הפ'. ק.גת מדל שי 

 ביה"ס לספורט הישגי כרמיאל רודצקי טל

 ביה"ס לספורט הישגי כרמיאל הראל מיכל
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     2006ילידות 

 שם אגודה משפחה שם פרטי 

 בי בני ע"שמכ מלכה אמילי

 ע. נתניה פריצקי  אלינור

 מכבי לאו בק חיפה בקנוב שני

 מכבי אשדוד סקידנוב שלי 

 מכבי מקפ"ת פז'וליס שיינה 

 הפ' ק. גת אלכסה  אושרנקו

 בת ים IS סטרלין מייה

 ע. נתניה קישינבסקי מישל 

 עלה רעננה אגמי בר 

 הפ' ראשל"צ ארלנדס בלה

 TLVמכבי  ולטמן מיקה

 אס"א ת"א מורזאחנוב ילבזבט

 ע. חולון פרידמן הדר 

 אס"א ת"א ברכץ אנאל

 העמותה לקידום הת כפר סבא קלומל סונייה 

 ע. נתניה קרייצמן נגה 

 אס"א ת"א פלג מאיה

 מכבי ג'ים ק. ביאליק פחימה מיה

 אס"א ת"א ברכץ אנאיס

 הפ' סחלבים אשדוד ה  מריח נטלי

 ע. חולון לוגינוב יוליה 

 הפ' סחלבים אשדוד קובטון  שירה

 הפ' אשדוד גל אולימפי פקייב אליאנורה

 מיטב אשדוד פנור  קרן

 ע. חולון אלעיס מריה 

 
 

 אושר פה אחדהסגל 
 

 עדכון 
 י מתתיהועדכון יישלח ע"י של –סגל ארצי ואזורי ישתתפו במופע הפתיחה לאליפות ישראל 

 ע"י שלי מתתיהו –תישלח הזמנה למתעמלות עבר שמעוניינות להשתתף במופע הפתיחה 
 אושר פה אחד
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 אישור תחרויות בחו"ל .2

מטעם כל  אגודות לכל תחרות )עם התייחסות לכמות המתעמלות 3בעקבות פנייה של אגודות, יאושרו עד 
 (אגודה

 וני(ציונה )אושר בסבב טלפ-נס -פולין  10.4.2016
 סחלבים אשדוד, ניקה ב"ש, אור עקיבא -מולדובה  24.4.2016
 מכבי מקפ"ת –ברנו  – 6.5.2016

 מכבי בית עמנואל -טשקנט  - 28-29.5.2016
 אסא ת"א –יוון  – 3.6.2016

 עפולה –הולנד  – 10.6.2016
 הפועל ראשל"צ  -פורטוגל  – 7.7.2016
 קרית ביאליק -איטליה  – 8.7.2016

10.9.2016 AEON CUP – לא אושר 
 

 חודשים. 6במידה וניתן אישור, ואגודה לא תודיע מראש על ביטול, לא תקבל אישור לתחרויות בחו"ל למשך 
 

 (AEON CUPכל התחרויות אושרו פה אחד )מלבד 
 

 תוכנית מקצועית בוגרות אישי .3

 בסקי:וטורי פילנ
 5.5.2016ברנו 

 13.5.2016רומניה 
 אימונים( )כולל מחנה 20.5.2016מינסק 
 27.5.2016סופיה 
 3.6.2016ספרד 

 
 לינוי אשרם

 13.5.2016טשקנט 
 

 פה אחד ואושרהתוכניות 
 
 אישור תחרויות בארץ. 5

 יקנעם 13.5.2016
 מיטב אשדוד 14.5.2016
 דהאור יהו 27.5.2016
 כרמיאל 28.5.2016
 קרית ביאליק 24.6.2016
 גת-קרית 1.7.2016
 בת ים 1.7.2016
 אריאל 8.7.2016

 סביון 15.7.2016
 

 אושרו פה אחדהתחרויות 
 
 שונות. 6

 )גיל ביולוגי( 6כיום מדובר על גיל  – גיל כניסהא. 
 .2010לפחות, השנה שנתון  5הועדה ממליצה לקבוע גיל כניסה עפ"י שנתון, גיל 

 
 ללא שינוי בתאריך. – 20-21.7.2016תי אליפות ישראל קבוצ ב.


