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 15.7.2016 ,26.7.2016אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  .1

 פה אחד. ואושרהפרוטוקולים  2

 

 אישור פרוטוקולים: .2

 אושר פה אחד – 19.7.2016ועדה מקצועית מכשירים בנות  2.1

 אושר פה אחד -  30.8.2016, 26.7.2016ועדה מקצועית אומנותית  2.2

 אושר פה אחד – 20.7.2016 ועדת נשים  2.2

 אושר פה אחד – 1.8.2016 אומנותית ועדת שיפוט 2.2

 חייבים לעלות לדיון., בנוגע לאליפות ישראל תקבלוהשהערעורים  כל

 אושר פה אחד - 9.8.2016, 5.6.2016ועדת הדרכה  2.2

 אושר פה אחד - 26.7.2016ועדת כספים  2.2

בין הקורס לכך שהחלטה לגבי הרכב השופטות בבכפוף הפרוטוקול מאושר  – 31.7.2016ועדת שיפוט מכשירים בנות  2.2

 תתקבל בוועדה המקצועית.יבשתי )ערעור אופיר פינס( 

 אושר פה אחד - 29.7.2016 ועדה מקצועית טרמפולינה 2.2

 28.8.2016ועדת התקשרויות  2.2

 .למשטח אומנותיתקול קורא יצא 

 בפרוטוקול הבא. וויתבהראה, יופנו לוועדת התקשרויות לקראת ישיבתם הבשל היועץ המשפטי ההערות 

 

 בחירות להנהלת האיגוד: .2

 היה.ם שכש ריישא הבחירות שמנגנוןהוחלט ברוב קולות 

 

  ועדת בחירות 2.1

 .גנצ'רסקי, ועודד אברמסוןברוך פליקר כיו"ר, כנרת 

 הרכב הועדה אושר פה אחד

 ועדת מנדטים 2.2

 קרמר. איצ'הדהאן,  כיו"ר , ציוןעצמון ורד 

 אחדהרכב הועדה אושר פה 

 

 ועדת ערעורים 2.2

 אריה ניר כיו"ר, חיים מועלם, אתי ארנון.

 הרכב הועדה אושר פה אחד

 

  מועד הבחירות 2.2

 .אושר פה אחד 15:00-20:00בין השעות  17/11/2016הבחירות לקיום תאריך 

 כמו שהיו. ויישארהוחלט ברוב קולות שהבחירות 

 

 הדס כהן - נוהל רישום לאיגוד  2.1 .2

 הנושא מול ההנהלה. דיגיטליזציה של הרישום לאיגוד.הוצג 

 אושר פה אחד.

 

 

 



 
 

 

 

  עדכון תעריפים 22.

 עדכון של התעריפים.צורך ביש  בעקבות השינויים שמשפרים ומייעלים את תהליך הרישום לאיגוד ולתחרויות האיגוד,

 הצעת ועדת כספים לשינוי התעריפים. הוצגה

 מאוחר. רישום תעריף ל₪  ₪120 .  20ל שמחדש את הרישום שלו דמי ההרשמה של מתעמל חדש ומתעמל

 התעריפים נשארים בהתאם להצעת ועדת כספים. שארל כ

 טבלת התעריפים המלאה תפורסם באתר האיגוד.

 אושר פה אחד. 

 

 

 יפו-, הפועל ג'ימנסטיק ת"אכפר תבור מרכז קהילתי – ותחדשות אישור אגוד .2

 מול האגודה. ייבדק נושא ה  -ורט ולא אגודת ספ ס"כפר תבור זה מתנ

 פה אחד אושר –ת"א יפו ימנסטיק 'הפועל ג

 

 ספונסר נבחרת ישראל התעמלות אומנותית .2

 .הקודמתבהמשך לדיון שהוצג בישיבה אנו מנהלים מו"מ מול ספונסר, 

ל פעילות ע (2020 ארבע שנים )עד טוקיותקופה של בשנה ל₪  100מדובר על עו"ד פליקר הציג את פרטי המו"מ, 

 הנבחרת האומנותית בלבד.

 אושר פה אחד

 

 

 

 


