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פרוטוקול ישיבת ועדת דרסז'
משתתפים חברי ועדה :גל כהן (יו"ר),זיו דור ושלי היימן.
משתתפים שאינם חברי ועדה :אורי חכם (מנכ"ל ההתאחדות).
מיקום :כפר סבא.
תאריך.10.10.18 :

נושאים לדיון:
 .1קביעת פגישה עם תום ואורי.
 .2שעות קליניקה בוינגייט.
 .3בקשות (שרלין ,נגה ,דחיית מבחנים מוזיקליים ,חסימת דשא ביגור ,נדב).
 .4תוכנית שנתית ויעדים כלכליים.
 .5שיפוט חול.
 .6שיפוט ישראלי.
 .7פגסוס
 .8מכביה

דיון ומסקנות:
 .1קביעת פגישה עם תום ואורי – בנוגע לאופי העבודה הוועדה ומתוך כוונה לשפר את המנגנונים
הארגוניים ,תיקבע פגישה עם מנכ"ל ההתאחדות ,אורי חכם ורכז הענף ,תום מוטליס.
 .2קליניקה מוזיקלית – הוחלט כי הקליניקה עם הגב' גבריאלה ולריאנובה תתקיים לאחר תחרות מס' ,2
ב 28-29באוקטובר .ביום א' ,הקליניקה תתקיים בשעות אחה"צ – מ 15:00-עד  .20:00ביום ב',
הקליניקה תתקיים בשעות .09:00-14:00
 .3בקשות:
שרלין  -לאחר דיון מעמיק בנושא השתתפותם של רוכבים שומרי שבת באירוע האליפות ,לאחר התייעצות עם
ועדת קפיצות ומנכ"ל ההתאחדות ,ועקב קיום תחרות הצ'לנג' של ענף הקפיצות ב ,12-13.4-הוחלט לשנות את
תאריך אירוע אליפות ישראל בדרסז' לחול המועד פסח ,ב 11-12-באפריל  .2019ההחלטה תועבר לאישור
הנהלה.
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נגה קדשאי – ביקשה להגיש מועמדותה בשנית לחיילת מצטיינת .כיום משרתת כחיילת פעילה ומעוניינת לשנות
את מעמדה .נגה ניצחה הן את רמה ד' והן את רמה ג' באליפות ישראל האחרונה .הוועדה מאשרת את בקשתה.
בקשת מאמנים  -מבחנים מוזיקליים – לאחר דיון בנושא ומתוך כוונה להקל על השינויים שנעשו העונה ,הוחלט
לשנות את דרישות הדירוג לאליפות כך שבשלוש התחרויות אחרונות ,המקצים המוזיקליים ייחשבו כדירוג
לאליפות.
רוכבי החווה הירוקה – הבקשה לחסימת אזור הדשא בקירוב למגרש בחוות יגור  -לא מאושרת.
בקשת נדב – רכיבה על סוס חדש בחימום אשר משתתף בתחרות  -לא מאושרת.
 .4תכנית שנתית – התקיים דיון ראשוני בנוגע לתכנית שנת  2019והוחלט כי יתקיים דיון מעמיק בישיבה
נוספת בהמשך החודש.
 .5שיפוט חו"ל – נשלח מייל עם הזמנה לרשימת שופטי  FEIרחבה לשם הרחבת מאגר השופטים וגיוסם
לעונת התחרויות.
 .6שיפוט לאומי – תיעשה פנייה נוספת לשופטים הישראלים וייבנה מערך שופטים פעילים חדש שישובצו
בעונת התחרויות.
הכשרת שופטים – תיקבע פגישה עם סיון סט בנוגע להכשרת שופטים בכוונה לברר את תפקיד ועדת
ההדרכה בעניין .בנוסף ,נדון באופן שילוב שופטי חו"ל ושופטים ישראלים בעונת התחרויות.
 .7פגסוס – תיעשה ישיבה עם סיון סט בנושא פגסוס מתוך רצון לקדם ולהנגיש את הפרויקט באפיקים
חדשים.
 .8מכבייה – לקראת אירועי המכבייה לשנת  ,2021התקיים דיון בנוגע להגדרת אופי התחרות ,סיכום
החלטות הוועדה נשלח לדנה רוזינר ,רכזת הפרויקט.

•

ישיבה הבאה – נקבעה ל 30.10-בשעות הערב בצפון ,אליה תוזמן הדס וידר (כחברה לא מן
המניין) .בישיבה יתקיים דיון על תכנית העבודה לשנה הבאה

רשם :זיו דור

