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 16.01.02פרוטוקול אסיפה כללית  

 )פירוט בנספח א'( 2745נקודות מתוך  1152: סה"כ נוכחים

 פליקרברוך ע"י עו"ד  –פתיחת אסיפה כללית 

מאחל אסיפה עניינית של איגוד ההתעמלות. שלא מן המניין עו"ד פליקר: מבקשים להתחיל את האסיפה הכללית 

ממספר  25%ו נוכחים בה חברות המחזיקות לפחות יפה עוכבה בחצי שעה על מנת שיהיויעילה. האס

 עפ"י תקנון האיגוד. קולות ההצבעה

 נבחר את יו"ר האסיפה. 

 מר אופיר פז פינס –אני מציע את יו"ר האיגוד 

 יש נמנעים? מתנגדים?

 נבחר פה אחד, אופיר פז פינס –ו"ר האסיפה , ינמנעיםואין  אין מתנגדים

 מציע את שרית שנער, מנכ"לית איגוד ההתעמלות כמזכירת האסיפה.

 )משה יצחק( מתנגד בודדמתנגדים? יש 

 , נבחרה ברוב קולותשרית שנער –מזכירת האסיפה 

 פתיחת האסיפה הכללית ע"י יו"ר האסיפה:

 ערב טוב לכולם. יש צורך לשנות את התפיסה של האסיפה הכללית בעיני האגודות. אופיר פינס: 

 , וחשוב מאד שכמה שיותר נציגי אגודות יהיו נוכחים2016ותחילת  2015שנת  סיום האסיפה מתכנסת לציין את

 באסיפה, זו אסיפה שלכם.

 2015סיכום שנת  .א

הישגי המתעמלים הבכירים באליפויות אירופה, האסיפה בפני . הוצגו 2015אופיר פינס: היו הישגים רבים בשנת 

  .ומשחקי אירופה

במשחקים  FIGכשופטת מטעם ה נבחרה לשופטת מצטיינת, והוזמנה אורנה שי עשתה הישג גדול באליפות עולם

 האולימפיים.

 אשרור הרכב ועדת ביקורת .ב

שרים קו. ועדת הביקורת תמשיך את אנו מיי, עדת הביקורת נבחר בזמנים שוניםכל אחד מחברי ו – עו"ד פליקר

את החברים: עודד  ללית לאשררכהאסיפה המבקשים משל ההנהלה הנוכחית. אנו  עד סוף הקדנציה הכהונת

 .הכט, וונדי אריה ואלכס קליין כחברי ועדת הביקורת

 אושר פה אחד.

 2016הצגת תקציב  .ג

 ההנהלה.שאושר ע"י  2016תקציב הציגה את  , גזברית האיגוד,ורד עצמון
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 בהתעמלות אומנותית שנארח בחולון. מלבד תוספת עבור אליפות אירופה ,התקציב דומה לשנה שעברה

 לאליפות אירופה.המתוכננות הוצאות בתוספת ה הוצאות, גם יש דמיון לשנה שעברהמבחינת 

 קיימת רזרבה לארגון האליפות? בתקציב המתוכנןהאם  :וונדי אריה

 עם חולון וגם דאגנו להשאיר חצי מיליון רזרבה לטובת בלתי צפוי של האליפות.חצי  הכול נקבע חציעצמון:  ורד

 ?אלף 185אלף כשבפועל יש  315באקרובטיקה תקציב של איך רשום : חגית דיסקין

כולל הסכום שנגבה מהאגודות. אנו מחויבים לרשום זאת מבחינה תקציבית הסכום המצוין בתקציב עצמון:  ורד

 הוצאה.וגם כהכנסה גם כ

 ופרחי ספורט פרויקט אתנה .ד

ים בהתעמלות אומנותית והתעמלות גלשכללה עבודה בס, בשנה החולפת הציגה את פעילות אתנה שבתאי הילה

 מכשירים בנות. בנוסף התקיימו השתלמויות עם מאמנים מחו"ל.

את ה ולא רק שאר שכבות הפירמידבמסגרת הפרויקט ניתנת לאיגוד הזדמנות לתמוך גם בתשתית הכוללת את 

 טופ. יש התייחסות לגילאים הצעירים.ה

 .2016בשנה החולפת והיעדים לשנת  לה הציגה את פרויקט  פרחי ספורטהי

 עדכון גמול יו"ר .ה

 הזה. הדיון בנושאאופיר יצא מהחדר בזמן  – עו"ד פליקר

גמול ישיבות עבור ע"פ מה שנראה בשטח, פעילותו והשקעתו של אופיר היא מעל ומעבר. אנו חושבים שיש לתת 

בשנה ישיבות  18בור אופיר, גמול עבור . אנו מבקשים עישיבות פעילותו. לא מדובר על משכורת אלא גמול

 המתקיימות בפועל.

)צפוי(, דהיינו גמול  וגם לשנה הקרובה 2015גם עבור שנת  ,סיפה הכללית מה שכבר אושר בהנהלהמבקש מהא

 .ישיבות בשנה ליו"ר 18של 

 ?ענפיםציב זה יורד? האם יפגע בתקציב המאיזה תק ן:חגית דיסקי

 לא, זה יורד מהנהלה וכלליות. – עו"ד פליקר

 כולם –בעד 

 לא –מתנגדים 

 כאמור. לעדכן את גמול ישיבות היו"רהוחלט פה אחד 

 

 2016שנת 

מלאה אתגרים. תתקיים אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית. יש לא  ,שנה חשובה מתחילה היוםאופיר פינס: 

 וכדומה. מתנדבים ,עזרה גדולה מהאגודותל. נזדקק נושאים על הפרקמעט 

לכל משלחת  היעד שהציג הוועד האולימפי היה מדלייה אחת .2016יערכו בריו באוגוסט  משחקים אולימפייםה

ל מה שאנו יכולים כדי להשיג הישגים מצוינים באליפות אירופה פתיע. אנו עושים כלה. אנחנו מקוים ישראל

 ובמשחקיים האולימפיים. גם אירוח אליפות אירופה יכול לתרום להשיג את המטרה הזו.

 ערך לכך.יהבסוף שנה יתקיימו בחירות. נא ל

על מנת ה וטובאיגוד ההתעמלות הוא אחד האיגודים הגדולים בישראל. שרית וכל הצוות עושים עבודה קשה 

לתת מענה לאגודות ולקדם את האיגוד קדימה. הקמנו קרן מלגות, עוזרים למתעמלים להיכנס לקורסי מאמנים 

 .ת ההתעמלות קדימהבמחשבה על דור העתיד. אנו עושים את כל שביכולתנו לקדם א
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 פרידות

 פרידה משובל סופר, חלק מנבחרת ישראל באקרובטיקה.

 

 :שהצביעואגודות נוכחות  -נספח א 

 ניקוד         אגודה

 176                     מכבי ת"א

 114        מכבי אריאל

 68        ע.ל.ה רעננה

 TLV        133מכבי 

 80        הפועל ת"א

 91        מכבי צפון

 93        הפועל חולון

 55        מכבי דן

 40      מכבי אקרוג'ים תל מונד

 59      ביאליקמכבי ג'ים קריית 

 24       הפועל עמק הירדן

 36              מעופפי חיפה

 11       מכבי ירושלים

 33        סנונית

 22         מכבי בני עייש

  16      הפועל קריית אונו סביון

 16       הפועל אור יהודה

 15                    מכבי עירוני אשקלון

 19                    הפועל גל אולימפי

 22         מכבי הדר יוסף

 13       מכבי באר שבע

 11       מכבי בית עמנואל

 5       מכבי הוד השרון

 

 1152       סה"כ
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