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 . 2018אושר פה אחד לשלוח מכתב התחייבות לקיום שבוע ההתעמלות בירושלים בשנת 

 

 :ראשי משלחות .2

 

 ורד עצמון.  -, רומניהנאפוקה-'קלוז, 19-23/4/17אליפות אירופה מכשירים בנים ובנות 

 רונה עמיצור.  -בודפשט, הונגריה , 19-21/5/2017ות אירופה התעמלות אומנותית אליפ

 ציון דהן -נאפוקה, רומניה-, קלוז'20-30/7/2017משחקי העולם פולין ורצולב 

 צינה הריס.  -, אקרובטיקה 2017אליפות אירופה ספטמבר/ אוקטובר 

 

ל אחד מהאירועים הנ"ל אושרה יציאתו של רז פלד לכראשי המשלחות, בנוסף אושרו פה אחד 

 גם היא. 

 

 נהלים: .3

 

  .ותקציב כולל איוש –ועדת מלגות נוהל . 3.1

 טפירו רונה עמיצור ואיצ'ה קרמר. , שלומיתעצמון הוחלט כי את הועדה יאיישו: ורד

 הנוהל אושר פה אחד.

 

 דיווח לטוטו.. נוהל 3.2

  הוחלט פה אחד כי לישיבה הקרובה יוצג מודל חלופי. 

 

 נוהל נסיעות לחו"ל 3.3

 עדכון תעריפי אש"ל.

 . שתכריע בנושא הנושא יעלה לדיון בועדת כספיםאושר פה אחד כי 

 

 נוהל תשלום לשופטים. 3.4

 . פה אחד אושר -הנוהל  תיקון ניסוח

 

 ספר הנהלים יעודכן בהתאם להחלטות.

 

 נסיעות לחו"ל.אישור  .4

 כל הנסיעות המקצועיות אושרו פה אחד.

  שנתי.₪  15,000עד תקציב של אושרו פה אחד נסיעות אורנה שי וג'קי וישניה 

 

 א.ל.ו.פ.ה. –אישור אגודה חדשה  .5

  אושר פה אחד.
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 נציג טרמפולינה בהנהלה. .6

הנהלת האיגוד קיבלה את בקשת יואב מזרחי, להשעות את עצמו מכל פעילות בהנהלה עד לקיום 

 האסיפה הכללית הקרובה.

  פה אחד. אושר
 

 עדכון בנושא העסקת מאמנים. 7

לתפקידים  תמנה )בתיאום על מנהל הנבחרת(לאשר את הצוות שאירה ברוב קולות הוחלט 

 בנבחרת סניור קבוצתי. 

 

 קביעת תאריך לאסיפה הכללית. 8

 . אושר פה אחד -26/6/2017 התאריך לאסיפה

 

 שיבוץ שופטת לתחרות אומנותית.. 9

 וד לינוי פצועה, ניקול תצא לתחרויות במקומה.כל ע -החלטה ראשונה

 אושר פה אחד.

 

 נושא שיבוץ שופטים.  -החלטה שנייה

ההנהלה  .)כי תצא שופטת מטעם ניקול( החלטת הועדה לשינוילא התקבל רב  לאחר הצבעה,

מציעה כי ועדת שיפוט תתכנס לנושא שוב ותכריע בנושא שיבוץ שופטת שאינה מאמנת מטעם 

 יקול. אגודתה של נ

 

 טובת הרחבת התשתיות )מסלול עממי(כולל הוספת תקן ל –שינוי מבנה ארגוני . 10

 התקיים דיון בנושא והסתיים ללא החלטות.

     

 

 


