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 02.12.15ישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

 

 .אושר פה אחד  - 13/10/15פרוטוקול מתאריך . 1

 

         

 ועדת האיתור הוסמכה למצוא מחליפה להילה שבתאי. – רכזת "אתנה" ותשתיות. ג

 

 .רוני דינמן התחרויותשל רכזת  מחליפה לתקופת חופשת הלידה האיגוד מחפש  - רכזת תחרויות. ד

 

ים מנגנון מציע ואנ בעוד גלובליחודשי תשלום  יו"ר ועדת שיפוט, מבקשת, עו"ד דליה בושינסקי - דת שיפוטוע. ה

 גמול ישיבות. יש ניסיונות גישור מולה. אם לא יצליח ,נאלץ למצוא יו"ר אחר. פי-על

 

יות ע לרשויות מקומלהציאליפות אירופה. אנו מנסים  עקב גרנד פרי חולון בוטל השנה -  גרנד פרי אומנותית. ו

 נעדכן בהמשך.באילת.  ייתכן. מהלך נוסף . אופיר אבן יזם בראשון לציוןגרנד פרי במקום לקיים

 

מזרחי ההנהלה, שונה המאזן בין  בעקבות האיחוד עם איגוד הטרמפולינה והצטרפותו של יואב  - הרכב ההנהלה. ז

נו דחייה ביקש (.30%ן של ייצוג הולם בהנהלה )קיבלנו פניה ממנהל הספורט לעמוד בקריטריונשים לגברים. 

 עד לאחר הבחירות הקרובות שיתקיימו לאחר המשחקים האולימפיים. 

 בנושא.בהתאם לתשובת מנהל הספורט ונפעל ם, שיבה הבאה נושא זה יעלה לסדר היובי

 

 ועדת מלגות. ח

 תצטרף כחברת ועדה. ואתי ארנון)שביקשה להתפטר מוועדה זו( את איילת דיין אריה ניר יחליף 

 

  רכזת תחרויותע"י  –הצגת לוח תחרויות ישראלי ובינ"ל . ט

די תוך כ ,בסיסתחרויות רשמיות ככ כל הבקשות לקיום תחרויות באגודות אשר הוגשו עד היום, יוכרו

 התחרויות הנוספות.ר ושיאל התייחסות שיהיו שינויים בהמשך

 

 :אותהב וועדות משנהשל פרוטוקולים ה שרווא  .3

 11/11/15, 14/10/15עית אומנותית ועדה מקצו פרוטוקול .א

 10/11/1, 15/10/15מכשירים בנות ה מקצועית פרוטוקול ועד .ב

 16/10/15ועדה מקצועית טרמפולינה פרוטוקול  .ג

 20/10/15ובטיקה פרוטוקול ועדה מקצועית אקר .ד

 21/10/15עדת שיפוט מכשירים בנות פרוטוקול ו .ה

 7/10/15עית התעמלות אירובית מקצופרוטוקול ועדה        .ו

 

 



2 

 

 
 

 25/11/15, 3/11/15, 28/10/15תית יפוט אומנות שפרוטוקול ועד        .ז

 12/11/15ה מקצועית מכשירים בנים פרוטוקול ועד .ח

 25/11/15, 19/11/15פרוטוקול ועדת כספים  .ט

 

 יוצג בפני האסיפה הכללית. – 2016ר תקציב אוש. 4

 

  ג'וניור אומנותית – ערעור אריה ניר. 5

 .ברוב קולותהערעור נדחה     

 

 אושרו פה אחד. ,אשר הוצגו בפני ההנהלההנסיעות כל  – נסיעות לחו"לאישור . 6

 

אישרה את הטבלה שנשלחה לחברי ההנהלה  ועדת המנדטים - לת המנדטים לאסיפה הכללית הקרובהאישור טב. 7

 יום. 14עד עור ערלאגודות, ותינתן זכות  הטבלה תישלח. במייל

       

 אסיפה כללית וסדר יום לאסיפה . 8

  2.1.2016 -אושר פה אחד לקיים אסיפה שלא מן המניין ב 

 .סדר היום לאסיפה אושר פה אחד 

 

 עדכון – גמול יו"ר והחזר הוצאות הנהלה . 9

מדובר בעדכון.  גמול ישיבות ליו"ר האיגוד.בשנית האסיפה הכללית לאשר וקבלה החלטה במסגרת ההנהלה הת

ישיבות  18-אנו מגבילים את הגמול ל אין שינוי מהותי ביחס לשנה שעברה.לבקשת היו"ר נקבעה תקרה לפיה 

 קבועות וישיבות הנהלה.בלבד, ועדות שנתיות 

 

  קורס מאמני הישג –העסקה עתידית  . 10

 .האולימפי החלטה בנושא תתקבל רק לאחר קבלת תוצאות מועדת האיתור של הועד          

 

  המלצת ועדת כספים –שינוי תעריפי תחרויות  . 11

 .בתחרויות האיגוד₪  60-ל₪  50-העלאה בתעריפים מהוחלט על 

 

 אשדודמכבי ערעור . 12

 .לא תצא שופטת לסלובניה –הערעור נדחה ברוב קולות, ההחלטה נשארת בעינה  

      לא יצאו מלווים נוספים מלבד המאמנות  – זו יצא מכתב לכל האגודות שמפאת הרגישות בתחרות מעבר לכך, 

 ע"י האיגוד. והמתעמלות הרשומות בטופס, והממומנות  

 

 שונות. 13

                לחודש₪  500עד הוצאות של יו"ר בפגישות עבודה עם חברי האיגוד )שתיה וכיבוד קל( אושר החזר   

 קבלות.כנגד 

 


