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 1605.09.ישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

 

 .7/3/16אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה . 1

 פה אחד מאושר להפרוטוקו

 

 :אישור פרוטוקולים וועדות משנה. 2

  .2/5/16, 13/4/16, 8/3/16פרוטוקול ועדה מקצועית אומנותית  .א

ועית מפרוטוקול ועדה מקצ אושרו פה אחד בכפוף להסתייגות אריה ניר יםהפרוטוקול

 2.5.2016מתאריך 

 פה אחד ואושר .4/5/16, 29/3/16דה מקצועית מכשירים בנים פרוטוקול וע .ב

  .12/4/16, 8/3/16פרוטוקול ועדה מקצועית מכשירים בנות  .ג

 . נקודות 44אליפות אירופה לעדה מקצועית את הקריטריון לג'וניור לוהוחלט להוריד בו

 וקוליםהקריטריון החדש אושר פה אחד וכך גם הפרוט

  4/5/2016, 3/5/2016, 6/4/2016פרוטוקול ועדת שיפוט אומנותית  .ד

 הפרוטוקולים אושרו פה אחד

 אושר פה אחד .27/3/16פרוטוקול ועדת מכרזים  .ה

 אושרו פה אחד 3/5/16, 31/3/16ועדת כספי שיפוט  לפרוטוקו .ו

 

 2016עדכון בנושא אליפות אירופה חולון  .3

 ועדת ערעורים של אליפות אירופה.וה כחברה בלאשר את אורנ ביקשפינס  אופיר

 .אושר פה אחד

 

 דיווחים לטוטו. 4

 עדה.ול ועדה מקצועית תמנה נציג לושתדון בעניין ותבחן אותו לעומק, כ להקים ועדהיש 

 אושר פה אחד

 

 ביעת מועד וסדר יום לאסיפה כלליתק. 5

 , אסיפה כללית.18:00בשעה  ריה, ומיד לאח16:00תתקיים ישיבת הנהלה בשעה  21.6.2016בתאריך 

 סדר היום והמועד לאסיפה הכללית אושרו פה אחד

 

 אקרובטיקה ומכשירים –אישור אגודה חדשה שוחרי הספורט גבעת זאב . 6

 פה אחד אושר

 

 אישור נסיעות לחו"ל. 7

 פה אחד אושרוכל הנסיעות 

 

 מינוי ראש משלחת לאליפות אירופה מכשירים בנים ובנות. 8

 תיסע כראש משלחת של הבנים ושל הבנות. וןורד עצמ

 אושר פה אחד
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 מינוי מבקר פנים. 9

ועדת מכרזים בחרה את רו"ח טובה הילמן לתפקיד מבקר הפנים של האיגוד. ועדת ביקורת אישרה את 

 המינוי. 

 .כנית העבודה בוועדת הביקורתלאשר את ת, יש את המינוי ההנהלה מאשרת

 אושר פה אחד

 

 (4.2הישגים אליפות העולם )עדכון נוהל  –פרסים לאקרובטיקה . 01

 השוואת פרסים לענף אולימפי, בוגרים בלבד. פה אחד מאושר

 

 (5.7עדכון נוהל ועדה מקצועית )נוהל . 11

 , כך ש: ועדה מקצועית היא הסמכות לאשר נסיעות לתחרויות/מחנות5.7נוהל ועדה מקצועית  עדכון

 ממומנות ע"י האיגוד ובין לאו.אימונים בחו"ל בין אם 

 מאושר פה אחד רק בנושא תחרויות

 

 אופיר פינס –הפרדת שיפוט מאימון . 12

אחרי הרבה מאד מחשבה וניסיון, הגעתי למסקנה שאנו צריכים לחשוב ברצינות להפריד לגמרי בין : אופיר

 מאמן לבין שופט. מדובר בעיקר בהתעמלות אומנותית. 

 הנושא להגיש אתצריך . בינ"לצריך להכשיר את השופטות כולל הכשרה  אחד, וםזה לא תהליך שקורה בי

תוך כדי  חשוב לעלות את הרעיון הזהמאמין שקונגרס בברן. ב להציגובכדי שנוכל  17/05עד ה FIGל

 כנית מודולרית ולהציגה. שתסמיכו אותי ואת ג'קי לבניית ת מבקש. אני הבינ"למאמצים גם במישור 

 בניית תוכנית.לאופיר פינס והסמכת ג'קי וישניה  אושר פה אחד

 

 ועדת שיפוט אומנותית. 13

יו"ר, עודד אברמסון, כנרת  –הוחלט על הרכב הועדה ברוב קולות כדלקמן: דליה בושינסקי 

 גנצ'רסקי, ג'קי וישניה, הדס כהן.

 

 

 

 עדכון מורשי חתימה לטובת אליפות אירופה. 14

יוצאות  ליפותשל הא הפטור ממע"מ באליפות אירופה שהאיגוד קיבל, הרבה מההוצאות : בעקבותאופיר

כל שניים ממורשי החתימה יוכלו לחתום זכויות מורשי החתימה, באופן שבו מציע להגדיל את   מהאיגוד.

 בנושאי אליפות אירופה בלבד.   בלא התנאי של חתימת היו"ר,₪  50,000על כל סכום גם מעל 

 .פה אחד האושרהצעת אופיר 

 

 :מעקב אחרי החלטות. 15

 א. עדכון לוח תחרויות

 ושר פה אחדא

       

 

 


