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 27.11.16סיכום החלטות מישיבת הנהלה 

 .אושר פה אחד. 17/11/16אישור פרוטוקולים ישיבות הנהלה מתאריך  .1

 

 :אישור פרוטוקולים .2

 .13/10/16ועדה מקצועית התעמלות אירובית  .א

 .14/10/16ועדה מקצועית טרמפולינה  .ב

   10/11/16, 25/10/16ועדת שיפוט אומנותית  .ג

: יו"ר ועדת שיפוט התפטרה, מבקש שאחד מחברי הועדה ייקח על עצמו את תפקיד היו"ר עד שנחליט על פלד

 מבנה ואיוש הועדות.

 : אני מציע שהדס תהיה יו"ר הועדה.אברמסון

 : מישהו מתנגד?פלד

 אושר פה אחד הדס כהן יו"ר ועדת שיפוט אומנותית

 .25/10/16ועדה מקצועית מכשירים בנות  .ד

 .3/11/16ועדת מלגות  .ה

 .8/11/16ועדה מקצועית אקרובטיקה  .ו

 .8/11/16ועדת נשים  .ז

 9/11/16ועדת התקשרויות  .ח

 23/11/16ועדה מקצועית מכשירים בנים  .ט

 

 לא היו ערעורים, כל הפרוטוקולים מאושרים פה אחד.

 

 אומנותית אשקלון, פנאי העיר חדרה.העמותה להתעמלות  –אישור אגודות חדשות  .3

 מאושר בכפוף להמצאת מסמך בהתאם, ע"פ הניסוח של היועץ המשפטי. -העמותה להתעמלות אומנותית אשקלון 

 תימשך הבדיקה בנושא, כרגע לא מאושר. –פנאי העיר חדרה 

 

 אישור נסיעות לחו"ל. .4

      בכפוף לחתימה על הצהרה, ע"פ ניסוח של ו הנסיעות לחו"ל. יציאה לקורסי שיפוט בין יבשתיים/בינ"ל, אושר

 .היועץ המשפטי     

 

 ייצוג איגוד ההתעמלות בוועד האולימפי. .5

 הצעה: רז פלד ואורית רז במליאה, ורז פלד גם בהנהלה. 

 .אושר פה אחד

 

 אולם התעמלות אומנותית .6

 אושר ע"י היועץ המשפטי.י, כפוף להסכם שלשנה₪  500,00התקשרות של האיגוד עם חולון בסכום של  אושרה     

 

 מכירת כרטיסים )הזמנות(. – 7/1/2017ערב גאלה  .7

 זו שנה שנייה שעושים את הערב החגיגי הזה, יופיעו מיטב הספורטאים מהארץ ואנחנו מנסים להביא מתעמלים מחו"ל. 

 לאורחים מבחוץ.₪  50דרך האגודות, ₪  30כרטיס: עלתה הצעה למחיר 

 אושר פה אחד

 

  2017אישור טיוטת תקציב לשנת  .8

תקציב אושר פה אחד בכפוף להצגה ודיון מחודש באשר לחלוקה הבין ענפית בפני ההנהלה, בעוד כשלושה 

 חודשים, לאחר פגישות עם יו"ר ועדות מקצועיות שייבחרו.
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 .2016לספורטאי השנה, מאמן השנה, הספורטאי והספורטאית הצעירים לשנת אישור המלצות  .9

אלכס שטילוב וסרגי וייסבורג, ילנה וניקול זליקמן, נבחרת ההתעמלות  –המועמדים של האיגוד )בתיאום ועדות מקצועיות( 

 והמאמנות.הקבוצתית האומנותית 

 אושר פה אחד.

 

 בוגרות התעמלות אומנותית קבוצתי, מכשירים בנים, מכשירים בנותצוות לנבחרת מבנה האיגוד, דיון בנושא . 9

 הוחלט על הארכת החוזים לחודש ימים בהתאם לאותם תנאים. יצאו מכתבים למאמנים בהתאם לנוסח מהיועמ"ש.


