
 

 

 24.4.17ישיבת הנהלה מ סיכום החלטות

 

 לות הטובות לנבחרת סניור קבוצתי.מחויבות לשלוח את המתעמהתעמלות אומנותית אגודות . כל 1

 .הוחלט פה אחד

 

 התקבלה תביעה מאורן בן ארצי מנכ"ל האיגוד לשעבר על סך של כחצי מיליון שקלים. . 2

לומית טפירו והדס כהן, בנוסף לאישור עקרוני עד הוחלט על צוות לליווי המקרה: כנרת גנצ'רסקי, ש

 לטיפול בנושא.₪  30,000

 

  שבוע ההתעמלות של ישראל בירושלים. 3

  .2018-2019אליפות ישראל בהתעמלות תתקיים בירושלים בשנים 

 הוחלט פה אחד.

 

 אישור נסיעות לחו"ל.. 4

 אושרו פה אחד. )כולל מחנה אימונים שטילוב( הנסיעות  כל

 ים ישיבה בפורום אותו הציע יו"ר האיגוד לבדיקת נושא הנסיעות לחו"ל.תתקי

 

 .26/6/17סדר יום לאסיפה הכללית . 5

 .שר פה אחד סדר יום לאסיפה הכלליתאו

 :ראשי משלחות. 5

: במידה וקובי רוזן )מנהל הנבחרת הקבוצתית( נוסע הוא 26/8-4/9/17. אליפות עולם אומנותית, פזארו 4.1

 במידה ולא, ייצא עודד אברמסון. ראש משלחת,

 : הדס כהן27/9-9/10/17. אליפות עולם מכשירים בנים ובנות, קנדה 4.2

 ההחלטות התקבלו פה אחד

 

 :נהלים. 6

 עדכון.    –חריגים  –. נוהל רישום והשתתפות בתחרויות 5.1    

 אושר פה אחד בכפוף לתיקון.    

 עדכון.   –. קבלת קהל 5.2    

 .ה אחד בכפוף לתיקוןאושר פ    

 חדש.   –. נוהל תלונות עובדים 5.3    

 .אושר פה אחד בכפוף לתיקון    

 

 עדכון. – איוש ועדות משנה, אגפים וצוותי עבודה ענפיים. 7

 אושר פה אחד.אורית רז )יו"ר(, ורד עצמון, רונה עמיצור, דוד נטיס.  ועדת כספים:

 אושר פה אחד.  ח יזהר קנה )יו"ר(+ רו" דת כספיםחברי וע ועדת התקשרויות:

תפורק, תוצאות הקול הקורא המפורסם מעת לעת באיגוד יועברו לאישור הנהלת האיגוד. החלטות   :ועדת מלגות

אושר פה   ( ובכפוף לתקציב האיגוד.3.9בנוגע למלגות יתקבלו ע"י צוות המשרד בהתאם לנוהל ועדת מלגות )

 .אחד

 .אושר פה אחד: רז פלד.  אגף מתקנים

 בקשות לשינוי יוגשו להנהלה ויידונו בישיבת ההנהלה הקרובה.מאושר בהרכבו הקיים. : אגף תשתיות



 

 

 . : מאושר בהרכבו הקייםאגף נבחרות

 בקשות לשינוי יוגשו להנהלה ויידונו בישיבת ההנהלה הקרובה.

 : באופן זמני ועד להנהלה הבאה ההרכב יישאר כשהיה.הצעה וועדת שיפוט:

 .תקבל ברוב קולותה

 

 (.יות שיופנו אליהם מהאגפים השוניםתפקידם לייעץ ולתת מענה שאלות מקצוע): ענפיים עבודה צוותי

 

אושר פה משה יצחק )מרכז(, אהרון ליטווין, אילן גזית, עמרי זכאי, ג'קי וישניה, סרגי וייסבורג.  -מכשירים בנים

 .אחד

 .אושר פה אחדורביץ, כרמית להט, מיכאלה מילוא. עמנואל שדכן )מרכז(, בני ג -הקיאקרובט פס

: אורנה שי )מרכזת(, דנית שדה, מיה שני, מעיין מירקין, כרמית גיאת, נופר אנידם, מיכל מכשירים בנות

 בקשות נוספות יעלו לדיון.  אושר ברוב קולות. .קוסטרינסקי

 .אושר פה אחד, קרן גרשגורן, ענת ליבוביץ. ה מילר, מיה גנות': ציון דהן )מרכז(, חגית דיסקין, שרהלאקרובטיקה

  בקשות נוספות יעלו לדיון.

אושר איילת זוסמן. , וזובסקי, ג'ניה מורגובסקי, לנה ויינבלטבנטלי מלכה )מרכזת(, אוקסנה בן נון, מורן   אמנותית:

 .נוספות יעלו לדיון בקשות. ברוב קולות

 אושר פה אחד. – : ללא שינויטרמפולינה ואירובי

 

  ראשי משלחות. 8

פות אירופה, אליפות יראש משלחת מטעם האיגוד יוחלט אד הוק כפי שנקבע: אליו"ר האיגוד העלה הצעה לפיה 

 עולם ולפי צורך.

 .אושרה ברוב קולות הצעת היו"ר

 

 סיום קול קורא. – משטח אמנותית. 9

 סביון ואס"א ת"א. ע"י בקשות הוגשו 

 .אושרה פה אחד העברת התשתית לסביון

 ת,ית לאס"א ת"א ע"ח איגוד ההתעמלולשטיח התעמלות אמנות)בכפוף להגשה של קרן מתקנים( מימון 

 פה אחד. אושר

 


