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 :6/1/2016 הנהלה אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד

 

 מחשוב  .2

 על טיפולו המסור בנושא מערכת המחשוב החדשה.אבן . הנהלת האיגוד מודה לאופיר 1

 המחשוב במקום אופיר אבן. בנושאתטפל כהן הדס .2 

 אושר פה אחד

 

 :אישור פרוטוקולים וועדות משנה. 3

 מאושר פה אחד – 20/1/2016פרוטוקול ועדה מקצועית מכשירים בנים  .א

 מאושר פה אחד – 28/1/2016, 18/1/2016, 11/1/2016פרוטוקול ועדת שיפוט אומנותית  .ב

 מאושר פה אחד  - 14/1/2016פרוטוקול ועדת מלגות  .ג

 

 בחירת מ"מ חבר הנהלת האיגוד, יו"ר ועדת כספים, חבר ועדת מכרזים .4

  – )במקום איילת דיין שהתפטרה( מ"מ חברת איגוד

 .פה אחד האושר -אורית רז 

  – )במקום מוטי שלו שהתפטר( יו"ר ועדת כספים    

 .פה אחד האושר - אורית רז    

 )במקום איילת דיין שהתפטרה(  חברי ועדת כספים    

 .פה אחד ןאושר -כהן ויואב מזרחי  הדס    

  – )במקום איילת דיין ומוטי שלו שהתפטרו( ועדת מכרזים    

 .פה אחד ואושר -קרמר  אהרון ליטוין ואיצ'ה    

 

 ראש משלחת אקרובטיקה לאליפות העולם בסין. 5

 .אושר פה אחד -ציון דהאן     

 

 נסיעות לחו"לאישור . 6

 .בתוספת אליפות אירופה ותחרות הכנה בטרמפולינה כל הנסיעות אושרו פה אחד    

 

 מינוי חבר ועדה מקצועית טרמפולינה במקום הילה שבתאי. 7

 .פה אחד האושר - שבתאי שלי מתתיהו מחליפתה של הילה    
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 UEGדרך ה  –ממחיר השוק  %20רכישת משטח לאליפות אירופה ב . 8

 ודיע לאיגוד האירופאי על נכונות לרכוש במחיר המוזל. ועדת מכרזים תכין "קול קורא" בנדון.הוחלט כי נ    

 

 מכשירים בנים, מכשירים בנות, אומנותית –קריטריונים לאליפויות אירופה . 9

 הוחלט כי בקביעת הקריטריונים לפעם הבאה, ייקבעו קריטריונים מספריים.    

 

 ועדת שיפוט אומנותית –צמון ואופיר אבן ערעור ורד ע. 10

 להלן סיכום הנושא:

 . נטע בשנה האולימפית מעל כל יתר המתעמלות האישיות.1 

 נא להגיע להסכמות או שיגיע להגרלה. למרות זאת, בשתי התחרויות בהן גם  טורי משתתפת . 2 

 בפזארו יציאה ללא שופטת. המלצה לוועדת השיפוט: לשקול. 3 

 

 אחר החלטות: מעקב. 11

 תוספת ללוח תחרויות האיגוד –אישור תחרויות בארץ א. 

 ושר פה אחדאולוח המעודכן הוצג בפני הנהלה ה

 

 

 


