
 

 
 30.1.2017ישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

  
 

 ואירוח ועדה טכנית אקרובטיקה 2019אליפות אירופה אקרובטיקה  .1
 , חולון.13/3/2017-10

לאירוח אליפות אירופה באקרובטיקה ולשלם את עקרונית מועמדות  תשהג האושר
 דמי הרישום בכפוף לקבלת התחייבות של מוטי ששון. 

 
 ₪ ( 10,000)עלות משוערת של עד  2017, מרץ ה הטכניתאושר בנוסף לארח את הועד

  
 .FIG 2018ואקזקוטיבה  Councilאירוח  .2

 . 2017במרץ  31מועמדות על  שניתן להגי
לפנות לגופים רלוונטיים ולבדוק את ההיענות. במידה ותהיה היענות יש לשקול  הצעה:
 בחיוב. 

  
 סיום כהונת חבר הנהלה ובחירת מחליף. .3

 ן התפטר מההנהלה.אהרון ליטווי
הילה שבתאי, שקיבלה מספר קולות הרב ביותר מבין אלו שלא נבחרו, תתקבל הצעה: 

 להנהלה.
 הילה שבתאי תמונה כחברת הנהלה.  :הוחלט ברוב קולות

 
 :עדכון נהלים .4

 .בכפוף להערות אחדאושר פה  – נוהל קיום תחרויותעדכון  1.1
 אושר פה אחד – נוהל העברותעדכון  1.2
 אושר פה אחד – ישום לאיגודנוהל רעדכון  1.3
במסגרת  75%החלטה ברוב של  קבלת אושר ברב קולות – נוהל סבב טלפוני 1.1

 ועדות המשנה של האיגוד.
 בכפוף להערות. אושר פה אחד–נוהל השתלמויות  4.4
 אושר פה אחד –נוהל רישום לתחרויות  1.4

 באתר האיגוד. יעודכנו בספר הנהליםכל הנהלים החדשים והמעודכנים 
 

 נסיעות לחו"לאישור  .4
, גביע עולם אקרובטיקה מרץ, פברואר )קרואטיה וצרפת( מחנה אימונים בנים+ בנות

, מחנה אימונים )כולל מחנה אימונים בבאקו( + בנות בבאקו גביע עולם בנים
 אלכס שטילוב. -באוקראינה  פברואר 

 הנסיעות אושרו פה אחד. 
 

 הצעה לפשרה. –ולריה מקסיוטה  .6
 אושר פה אחד. ₪  6,700 של  סךבהסכם הפשרה 

 
 חולון ואילת – 2017כה בגרנד פרי תמי .7

 . ₪ 40,000 של בסךבלבד נד פרי חולון אושר פה אחד לתמוך בגר
 
 
 
 



 

 
 

 מכשירים בנים, מכשירים בנות, אומנותית –קריטריונים לאליפות אירופה  .8
 הוחלט על קריטריון מספרי.: טרם בנים
  ., בהתאם למסמך שהוצגון מינימום בכל מכשירוציבקרב רב  18קריטריון של  :בנות

אף  לרגע זה נכוןהמאמנות יצטרכו למצוא את הפתרונות בינן לבין עצמן ואומנותית: 
 .בחו"ל תחרותמתעמלת לא תצא ל

 
 אומנותית מנהל נבחרת –אישור העסקה  .9

כמנהל  לקבל את המלצת ועדת האיתור ולהעסיק את קובי רוזןאושר ברוב קולות 
 . ומנותיתנבחרת א

 
 ענישה וקנסותהצעה ל –ועדת שיפוט  .10

 .םהחלטת ועדת שיפוט בנוגע לאגרות שיפוט לאגודות ללא שופטיאושררה 
 

 שינוי מבנה אירגוני  .11
מאחר ולא היו הסכמות בנושא מבנה הארגון, כרגע, מבנה ועדות המשנה של ההנהלה 

 נשאר בעינו.
 

 ערעור תמי קובץ' –מימון קורס שיפוט בינ"ל   .12
 לקבל את החלטת ועדת השיפוט ולדחות את הערעור. שר פה אחד או
 

 
 
 

 


