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  6.101.06 מתאריךישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

 

 

 :2/12/2015 הנהלה אישור פרוטוקול .1

 אושר פה אחד

 

 :אישור פרוטוקולים וועדות משנה .2

 .29.12.2015, 1.12.2015פרוטוקול ועדה מקצועית אומנותית  .א

ביקש להעלות את נושא אגרת  אהרון ליטוין – 22.12.2015פרוטוקול ועדה מקצועית מכשירים בנות  .ב

₪  250אגרת שיפוט ע"ס תשלם אגודה שאין לה שופטת מהאגודה  השיפוט,ועדת  שיפוט. ע"פ המלצת

 לדרגה. 

 .המדיניות: מציע לקבוע ועדה שתקבע את עודד

 ושרית.ורד , כנרת , איצ'ה ,ברוך: נקבעה ועדה

 אושר פה אחד

 .3.12.2015פרוטוקול ועדה מקצועית אקרובטיקה  .ג

 .27.12.2015פרוטוקול ועדת שיפוט מכשירים בנות  .ד

 . 16.12.2015פרוטוקול ועדת שיפוט אומנותית  .ה

 .14.12.2015פרוטוקול ועדת מלגות  .ו

 27.12.2015.פרוטוקול ועדת מכרזים  .ז

 יפוט מכשירים בנות בנושא שהוזכר לעיל.הפרוטוקולים אושרו, פרט לפרוטוקול ועדת שכל 

 

 :בחירת מ"מ חבר הנהלת האיגוד .3

בהתעמלות מכשירים נוער אלופת ישראל ואלופת אירופה ל בעברההדס כהן, הצעה לצרף את עלתה 

 מוטי שלו. לכמחליפה 

 אושר פה אחד

 

 :אישור ספר נהלים .4

 בהתאם להערות. פה אחד אושרהספר 

 

 :ישור נסיעות לחו"לא .5

 27-31/01ישיבה של אורנה , 22-23/01תאריכים: ישיבה של ג'קי:  תיקון

 פה אחד אושרוכל הנסיעות 
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 :מאמן זר התעמלות מכשירים בנות –ערעור אופיר פינס  .6

 .המלצותהבאה להנהלה החלטה: ועדת נשים תביא 

 

 :מכבי שדרות + מכבי אקרובטים –אישור אגודות חדשות  .7

 אושר פה אחד. –הצבעה רק על מכבי שדרות 

 עם קבלת אישור עמותה מרשם העמותות.תאושר מכבי אקרובטים 

  ה אחדאושר פ

 

 :2016בחירות להנהלת האיגוד   .8

. בשלב מאוחר יותר ניר ואריה אברמסון, עודד גנצ'רסקי, כנרת פליקר, ברוךעו"ד  נקבע צוות בהרכב

 נבחר וועדת בחירות. אותה עדיין לא בחרנו.

 אושר פה אחד

 

 :המתעמלים בפעילויות האיגוד ביטוח .9

תאונות אישיות של ספורטאי האגודות הנוטלים חלק בפעילות הנהלת האיגוד דנה בביטוח  נוסח ההחלטה:

  בפעילות האיגוד.והאגודות 

 הנהלת האיגוד החליטה כדלקמן:

 הספורטחוק פי ות על שיאגודות האיגוד יבטחו את הספורטאים הרשומים במסגרתם בביטוח תאונות אי 

 והאיגוד. האגודה בכל פעילות המאורגנת במסגרתותקנותיו 

  ל."בארץ ובחו הנבחרותהאיגוד יבטח בביטוח כנ"ל את ספורטאי הנבחרות בפעילותם במסגרת 

 המאמת את  קיום ביטוחיםאחת לשנה, לצרף לטופס הרישום אישור  ,כל אגודה תידרש בעת רישומה

 .לעיהאמור ל

 תצורף הצהרת האגודה על קיום הביטוחים הנדרשים. השנתי לטופס הרישום 

 אין באמור כדי לגרוע מביטוחים נדרשים נוספים, באגודות ובאיגוד. לביצוע מזכירות האיגוד.

 אושר פה אחד.      

 

 :ינוי יו"ר ועדה מקצועית טרמפולינהמ .10

  חדש. אנו צריכים לבחור יו"ר. בתפקידו כיו"ר ועדה מקצועית קובי לוי התפטר: אופיר

 מציע את יואב מזרחי כיו"ר ועדה מקצועית.

 אושר פה אחד.
 

 

 

 מעקב אחר החלטות: .11

 תוספת ללוח תחרויות האיגוד – אישור תחרויות בארץא. 

 , בכפוף לשליחת עדכון.אושר פה אחד
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