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 30.8.2016 אומנותית ועדה מקצועית סיכום החלטות מישיבת

 26.7.2016אישור פרוטוקול מיום  .1
 אושר פה אחד

 24.9.2016-23גרנד פרי אילת ספטמבר  .2
 על קיום התחרות. FIG -אישור מה התקבל

מקומות  4 יש בספרד, אצלנו יערך גמר הגרנד פרי. לישראלבגלל שהתבטלה התחרות 

מתעמלות ראשונות ממומנות ע"י  12חוקי הגרנד פרי לפי אישי. הסניור בתחרות ה

. הראשונות היא על חשבונה 12מדורגת בין הועדה המארגנת. כל מתעמלת שלא 

. ת אחתכולל מאמנ מארגנתהועדה ה חבישראל, טורי ולינוי נמצאות מדורגות והן ע"

 .מתעמלות הנוספות הן על חשבונןה 2

 הטובות ממדינה. 2בטורניר הבינ"ל יכנסו 

מתעמלות בכל  4עד  2 –תרגילים  TEAM COMPETITION 8בג'וניור יש תחרות 

קבוצה, כמו בפורמט של אליפות אירופה שנערכה בחולון. אפשר לשתף כמובן כמה 

 שנשלחו. DIRECTIVESקבוצות שתרצו. המימון הוא פרטי ובהתאם 

לינוי וטורי בגרנד פרי ע"ח ועדה מארגנת, אלי טולדו ועינב כץ בגרנד פרי  – סניור

 ע"ח האגודה.

לאגודות, סניור וג'וניור חופשי כל אגודה על  DIRECTIVES-יצא מכתב עם ה

 .לא יאוחר מיום א' איגודחשבונה, יש לשלוח הרשמה ל

 נכון להיום נרשמו בג'וניור:

 1קבוצה  –נטלי רייץ 

 1קבוצה  –קרינה קנטרוביץ 

 2קבוצה  –ניקול שימנסקי 

  2קבוצה  –נקוב וניקול וור

 3קבוצה  –ולריה סוצקובה 

 3קבוצה  –ניקול אדילוב 

 *החלוקה עלולה להשתנות בהתאם להרשמה של מתעמלות נוספות

 אושר פה אחד
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 קריטריונים לנבחרות ישראל .3
היא אליפות ישראל אישי. נושא  ,ובחירתן לסגליםמתעמלות את דירוג ה מה שקובע

 תובא לדיון פרטני.  ,מתעמלת שלא השתתפה במקרה חריג

 אליפות ישראל אישי תחרותי הינה תחרות קריטריון לבחירת סגלים.

קריטריון של ג'וניור וסניור אישי, גם הוא יתבסס על חלק של אליפות ישראל אישי, 

תחרויות בחו"ל  –שנה מראש לפי ההנחיות( אך הוא יקבע כל שנה מראש )חצי 

 וכדומה.

 אושר פה אחד

 

 עדכון נבחרת ג'וניור קבוצתי .4
להגיע למבחן הגיעו לאימונים  יכלוהתקיים אימון מבחן באוגוסט. מתעמלות שלא 

מתעמלות  10. לאחר ניפוי נשארו מתעמלות 16באימון הראשון נבחרו  הסדירים.

 לן הסגל:שכעת ממשיכות בבניית התרגיל. לה

 אשדוד -יאנה קרמרנקו 

 ת"א –יוליאנה טילגין 

 ת"א –שני קטייב 

 ת"א –שי בן רובי 

 ת"א –מריה אנוחין 

 ניקה ב"ש –אליס נזרנקה 

 עלה רעננה –מישל סגל 

 קרית ביאליק –עדי כץ 

 חולון –אלכסנדרה גרישוק 

 חיפה -ליזי אלעד 

 הנבחרת תרוץ בסגל הנוכחי בתקופה הקרובה.

 

 בנושא אולמותעדכון  .5
יוסף בימי שני אחה"צ, -יש בעיה גדולה של מתקנים. כרגע הנבחרת מתאמנת בהדר

. בנוסף תתאמן הנבחרת בראשל"צ ובני עייש, עד 10-15בימי רביעי בוקר, שבת 

 .הצליחלא  נכון להיוםשיהיה פתרון. המו"מ בחולון 

 יד הנבחרתמתעמלות נבחרת שרוצות להתאמן ל בעיה שכלהנבחרת אין למאמנות 

שזה יהיה ללא מאמנות כי  הבקשה היאפך. ישום התנגדות, להאין יעשו זאת. 

 הנבחרת צריכה להתאמן בשקט.
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 בלבד( 2016בארץ )שנת אישור תחרויות  .6
 תחרות השלמה –( 28.8.2016אשדוד )במקום  30.8.2016

 חיפה 12.11.2016

 בינ"ל –ת ביאליק יקרי 9-10.12.2016

 עפולה 27.12.2016

 אושרו פה אחדכל התחרויות  

 

 (בלבד 2016עד סוף ) אישור תחרויות בחו"ל .7
 פ"ת בולגריה 6.9.2016

 פ"ת ליטא 21.10.2016

 פ"ת לונדון 11.12.2016

 כפ"ס בודפשט 7.10.2016

 כפ"ס בודפשט 21.10.2016

 ושרו פה אחדאכל התחרויות 

 

 שונות .8
 

 קול קורא 8.1
ל הקורא וקמוזלת ע"י האיגוד. השנקנה בעלות קול קורא לרכישת משטח  יצא

ישלח לאגודות ויפורסם באתר האיגוד. אחד מתנאי הסף הוא אגודה שלא קיבלה 

חלוקה שנעשתה לאחר אליפות אירופה בהתאם להחלטת שטיח או תשתית ב

 ועדה מקצועית והנהלה שאושרו בעבר.

 אושר פה אחד

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

ISRAEL GYMNASTICS ASSOCIATION  

TEL-AVIV NATIONAL SPORT’S CENTER  

2 SHITRIT ST. TEL-AVIV  

TEL: 972-3-6491476/7   FAX 972-3-6491478  

E-mail: office@gymnastics.org.il  

 איגוד ההתעמלות בישראל
 אביב-לאומי תלהמרכז הספורט 

  69482 אביב-תל 2 רח' שיטרית

  03-6491478 פקס  03-6491476/7 טל'

Web Site: www.gym.org.il  

 
 

 2017 - 2016 תוכנית מקצועית 8.2
 .התקיים דיון בנושא

 :החלטות

נשארת זהה לתוכנית של השנה  הקבוצתי בלבדהתוכנית המקצועית של  .1
 .4שייכנס לדרגת הכנה  2010החולפת, בתוספת שנתון 

עדיפות  14.1.2017עדיפות ראשונה.  28.1.2017תיבדק אפשרות לקיום תחרות  .2
 שניה. לבדיקה של רוני דינמן.

. לבדיקה של רוני 2017יקבע בהתאם ללוז הבינ"ל, בתחילת מרץ  –ליגה ב'  .3
 דינמן.

לתוכנית השנה החולפת  דומהנשארת  האישי בלבדהתוכנית המקצועית של  .4
 שינויים: 2 -בהתייחס ל

 4שייכנס לדרגת הכנה  2010שנתון  4.1
מכשירים לבחירה )הכנה לג'וניור  3סרט + ב יתחרו 2005 - 2004שנתון  4.2

 בעוד שנתיים(

 אושר פה אחד

 אתנה 8.3
מאחר והוקצב סכום מפרויקט "אתנה" להשתלמות עלה רעיון של הזמנת נטליה 

 קוזמינה שתבוא להשתלמות מאמנים ותסביר בנושא החוקה החדשה.

 אושר פה אחד

 

 (2006-2004מרכזי מצוינות )שנתונים  8.4
במסגרת מרכזי מצוינות אנו מחויבים לערוך אליפות מרכזי מצוינות ומחנה 

 100. יש 20-21.10.2016לערוך מחנה אימונים בוינגייט אימונים. ישנה אפשרות 

בתהליך של  2-מרכזי מצוינות מאושרים ו 11מיטות בוינגייט. יש נכון להיום 

 אישור.

מתעמלות פלוס מאמנת מכל אגודה, במידה ויהיה מקום  7 -ל תישלח הזמנה

ננה, חולון, רע –המאמנות שיובילו את המחנה  3. פנוי נוסף, יעודכנו האגודות

 פ"ת.

 אושר פה אחד

 

 


