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 1612.12.ישיבת הנהלה סיכום החלטות מ

 27.11.2016אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  .1

  אושר פה אחד.הפרוטוקול 

 איגוד ההתעמלות -וועדות משנה  .2

שירכז את הנושא(,  צריך רק בן אדם אחד)-בחו"ל, וועדה לקשרים בינלאומייםוועדת שיווק, וועדת אסטרטגיה, וועדת אבטחה 

 , וועדת נהלים. (מתאם הדרכה אחד רק צריך להיותוועדת הדרכה )

  .ביטול הוועדות הנ"ל אושר פה אחד

מחלוקות פנימיות בין אגודות או בין פעילים, יובא הנושא )עם קבלת תלונה בכתב( לבירור : במקרה של סכסוכים או הוחלט

מקדים בפני היועמ"ש אלא אם מדובר בעבירה שהיועמ"ש מחליט כי יש להעבירה ישירות לוועדת המשמעת. בעקבות הבירור 

 המקדים ואם הנושא לא ייפתר, יוחלט אם להעביר התלונה לוועדת המשמעת.

 נטרי הטעון תלונה בכתב.וולוהמקדים הוא הליך  הבירור

 

 כנרת, עודד, צינה ואהרון.יו"ר,   -כי תהיה ועדת שיפוט משותפת לכל הענפים וכי הרכבה יהיה הדס כהןפה אחד  אושר

 כרגע נשארות בהרכב נוכחי )ללא משקיפים חיצוניים בכלל(, עד החלטה בנושא.  -נושא ועדות מקצועיות

 ( בהרכבן הנוכחי לחודשיים הקרובים. וועדות שפורקווה אושר פה אחד להשאיר את הרכב הועדות )למעט ועדת שיפוט

 סגל המאמנים .3

 ת.וקול קורא למאמני נבחר ייצא

 יו"ר ועדת מקצועית טרמפולינה -יואב מזרחי .4

 ., יואב מזרחיבהתאם להסכם חבר הנהלה מטעם הטרמפולינהאושר פה אחד תוספת 

 תיקון טעות סופר -אישור מורשי חתימה .5

 זכויות חתימה יהיו כדלקמן:

 מורשי החתימה בשם האיגוד הם חמישה )לכל דבר ועניין(: 

 רז פלד.       .1

 ורד עצמון.       .2

 שרית שנער.       .3

 אורית רז.       .4

 כנרת גינצ'רסקי.       .5
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 : לעניין הבנקים

  

 ₪   50,000עד       .1

  

 מחייבת ומזכה לפי העניין.  –חתימת שניים מבין החמישה הנ"ל בצירוף חותמת האיגוד 

  

  ₪  50,000מעל       .2

  

חתימת יו"ר ההנהלה, רז פלד, בתוספת חתימת אחד מבין חמשת מורשי החתימה הנ"ל, בצירוף חותמת 

 לפי העניין. מחייבת ומזכה  –האיגוד 

  

 :לעניינים שאינם בנקים )חוזים, התקשרויות וכו'(

  

לאחר שהחוזים אושרו ע"י היועמ"ש, חתימת יו"ר ההנהלה, רז פלד, בתוספת חתימת אחד מבין חמשת 

 מחייבת ומזכה לפי העניין.  -מורשי החתימה הנ"ל, בצירוף חותמת האיגוד 

  


