
 
 

   26.10.16ישיבת הנהלה  סיכום החלטות
  

.  
  נושאים על סדר היום:

 7/9/16אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך  .1

  אושר פה אחד

 אישור פרוטוקולים: .2

      אושר פה אחד – .4.9.16א. ועדת שיפוט אומנותית 

    אושר פה אחד - .4.9.16ב. ועדה מקצועית מכשירים בנים 

      אושר פה אחד -  .13.9.16 ג. ועדה מקצועית מכשירים בנות

  אושר פה אחד - .11.9.16ד. ועדת שיפוט מכשירים בנות 

  אושר פה אחד - .7.9.16ה. ועדת כספים 

   21.10.16ו. ועדה מקצועית אומנותית 

  אושר המתווה המופיע בפרוטוקול ועדה מקצועית אומנותית –הוחלט ברוב ברור 

  פה אחד אושר -  20.9.16ז. ועדה מקצועית אקרובטיקה 

  

 2017-2016אישור לוח תחרויות לשנת הפעילות  .3

  אושר פה אחד

 

 בטוקיו.  FIGדיווח מקונגרס ה  .4

  במייל.אשר נשלח מסכם הדוח וה ג'קי הציג את הנושא

 

 יו"ר האיגוד. - הצגת טיוטת דו"ח סיכום קדנציה  .5

לקדנציה  מועמדותולהגיש את לא הולך הציג את הדוח שיציג לאסיפה כללית דוח סיום קדנציה ועידכן כי  אופיר

  הבאה.

 

 .שלנו מרכז קהילתי כפר תבור, מתנ"ס כפר יונה, עמותת באר יעקב –אישור אגודות חדשות  .6

  כפר יונה ובאר יעקב אושרו פה אחד

 

 סיכום תקציבי  –אליפות אירופה  .7

  ורד הציגה את הנושא. 

  



 
 

 

 הצעה לשינוי. –דירוג לטוטו  .8

  עיקרי ההצבעה:

  .בכל ענף) הבכיר(המסלול  ר מסלול תחרותי. נקודות רק עבו1

  .. אליפות ישראל אחת לכל דרגה 2

  .. נקודות על זכיה באליפות ישראל גם במסלול אישי וגם במסלול קבוצתי3

  .. נקודות על זכיה בכל מכשיר וגם בקרב רב4

  אושר פה אחד.

 

 ועדה ציבורית אומנותית. .9

  ההנהלה קיבלה את החלטת הועדה.

 

 אישור נסיעות לחו"ל. .10

  פה אחד ואושר

  

 הצעת אופיר אבן. –השלמת בגרויות  .11

: מתעמלים שמשתתפים במשחקים האולימפיים לא מצליחים להשלים בגרויות. אני חושב שהאיגוד צריך אופיר אבן

  לתמוך בנושא. 

  אושר פה אחד

 

 :עדכון ספר נהלים .12

  חדש. -נוהל דירוג לטוטו   .א

  ויופץ בספר הנהלים. 8בסעיף הנוהל תואם להחלטה שהתקבלה 

  עדכון.  –בתחרות נוהל ערעורים   .ב

  ועדת ערעורים היא השופט הראשי. -הנוהל הוצג ויופץ בספר הנהלים, הבהרה 

  עדכון.   –התקשרויות   .ג

  בשנה למקרה. ₪ 5,000אושר עדכון של פטור מועדת התקשרויות לעד 

  

 הסכם. -אולם בחולון .13

לנהל משא ומתן מול וינגייט. במקביל לחולון.אם ספק יחיד מתנהל בבריונות  להסמיך את שרית וורדאושר פה אחד 

  אז צריך לחפש ספק אחר.

 



 
 

 אומנותית. -הליך בחירת מאמנת/ צוות מאמנות לנבחרת הקבוצתית .14

: עודד, חברי הצוות. צוות מחברי ההנהלה יבדוק את הקול הקורא וההצעות שמגיעות. למאמנות "קול קורא" יצא

  ר שיצטרף בתחילת הקדנציה. יש כל מיני חוקים ודברים פרוצדורליים שכדאי לברר כבר עכשיו.כנרת והיו"

  אושר פה אחד.

 

  :עדכון בנושא הבחירות    

  נשלחו טפסים לאגודות.  - ועדת בחירות התכנסה

  הכול יפורסם על פי הנהלים. כל האגודות ידעו מי רשימת המועמדים. 

  ן להגשה.אחרוהמועד ה הינו 8.11.2016 - ה

ביום הבחירות, הואיל וההצבעה חשאית, אנו נכין טופס מועמדים. כל טופס שווה ניקוד מסוים. לכל אגודה תחכה 

  מעטפה עם מספר הניקוד שיש לה, ע"פ דרוג האגודה.

  


