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פרוטוקול ישיבת וועדה מערבית  -מספר  12מה 01/06/2020
משתפים חברי ועדה :הרבי דקניט (יו"ר) ,אלי קרא ,קאיה אחישר ואשיר קול.
משתתפים שאינם חברי ועדה :איילת סבא (רכזת ענף) ,אילאיל קנטי ,שרי השאש ,עודד לוקר ויעל
אפשטיין.
נעדרים :אלעד כליפא.
מיקום:זום.
תאריך21:00 1.6.20 :
נושאים לדיון:
 .1מפגש עם נציגות צוות מאמני הנוער שביקש להעלות מספר נושאים לשיחה עם הועדה המקצועית.
דיון ומסקנות:
 .1לקראת התחרות הראשונה ,נוצרה תחושה בצוות הנוער שהועדה המקצועית לא מתיחסת
להמלצות הצוות ,ומנותקת מהשטח .אילאיל העירה על תחושה כללית של חוסר בתקשורת בין
הצוות לועדה .חברי הצוות ישבו והשקיעו מחשבה והגישו מסמך הצעות מפורט שמטרתו לקדם
את הנוער ,אך קיבלו תגובה מיו"ר הועדה בע"פ בלבד .הצוות רוצה לוודא שהועדה רואה בו צוות
מייעץ ולא ו"עדת קישוט".
הועדה מבהירה שהצוות עושה עבודה טובה ומעלה רעיונות טובים לקידום הנוער ,כל ההמלצות
נלקחות בחשבון ונשקלות בכובד ראש אך בסופו של דבר ההחלטות הן של הועדה כשהיא רואה את
טובת כלל הענף.
 .2נושא השיפוט הכפול – אילאיל ציינה כי הנושא לא נבדק מראש עם הצוות וכי שיפוט כפול מאוד
בעייתי בפלז'ר ובהורסמנשיפ ,בכל מקרה אם בכל זאת הועדה תתעקש על שיפוט כפול ,יהיה צורך
לקבוע מי שופט  Aומי שופט  Bשלפחות יהיה ברור מי מהשופטים מחליט במקרה של חילוקי דעות
או שיוויון מוחלט.
הועדה הסבירה שהרעיון מאחורי השיפוט הכפול הוא לנסות ולהגיע לרמת שיפוט הכי גבוהה
שאפשר ,סוכם שהועדה תשקול שנית את הנושא ומתכונת השיפוט.
 .3בקשת הצוות לשינוי הליגה לשלוש תחרויות במקום ארבע מתוך החמש שיחשבו לאליפות – הצוות
הסביר שבגלל הקורונה וצפיפות תאריכי התחרויות נוצר מצב שחלק מהרוכבים לא יוכלו לעמוד
כלכלית בעומס אימונים ועלויות התחרויות.
הועדה הסבירה שהורדת מספר התחרויות נוגד את מה שהועדה מייצגת ,ואת מה שהועדה מאמינה
בו .בעיני חברי הועדה מהלך כזה הוא לא ספורטיבי.
 .4כסף מוסף למקצה הפתוח – הועדה לא אישרה בתקציב שהוגש לה ע"י הצוות סכום של ₪ 15,000
למטרת כסף מוסף למקצה הפתוח .הסיבה היא תקציבית .הועדה הציעה לצוות לגייס ספונסרים
לטובת הנושא.
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הצוות ביקש להוריד כסף מהפרסים ולהעביר אפילו סכום יותר קטן לטובת הכסף המוסף על מנת
לייצר ענין ולנסות להגדיל את המקצים הפתוחים.
הועדה תדון בנושא שוב.
 .5התנהלות בתחרויות נוער בזמן הקורונה  -עודד ציין שיש הרבה שאלות פתוחות שנשאלות ע"י הורי
הילדים לגבי ההתנהלות של התחרויות בזמן ובמגבלות הקורונה ואף העלה בקשה לדחות את מועד
ההרשמה עד שיהיה איזה מתווה מטעם הועדה לגבי ההתנהלות.
באחריות הרבי – לנסח מסמך שיכלול את כל ההסברים לגבי ההתנהלות בתחרויות נוער בזמן
הקורונה .באחריות רכזת הענף לדבר עם מארגני התחרות בנוגע לדחיית מועד ההרשמה.
 .6טעויות בהזמנה – שרי ציינה כי יש טעויות בהזמנה ,ההזמנה תתוקן ויעלה עדכון לאתר.
 .7באחריות שרי – לעדכן את הקבוצה של צוות הנוער לגבי פרטי הפגישה ולגבי התיקונים בהזמנה.
רשמה :איילת סבא רכזת ענף

