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פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 30
משתתפים חברי וועדה :איילת סבא (יו"ר) ,שלי היימן ,זיו דור ,יעל מצפון (טלפונית)
משתתפים שאינם חברי וועדה :גל כהן (לא השתתפה בהצבעות)
מקום :רמת צבי
תאריך18.10.2016 :
נושאים לדיון:
 .1התנהלות וחלוקת תפקידים
 .2משוב ליגה אזורית
 .3סיכום קליניקת שיפוט
 .4צ'אלנג' וגמר גביע
דיון והחלטות:
 .1נערך ריענון נהלי העבודה הנדרשים מחברי הוועדה וכן ריענון תחומי האחריות בתוך הוועדה:
 oמזכירת הענף תשלח הודעה בוואטסאפ של הוועדה בכל פעם שנשלח מייל הדורש התייחסות של החברים.
 oעל חברי הוועדה להימנע מלהגיב באופן אישי ומיידי לפניות מהשטח ,החלטה/תשובה שלא תתקבל
בהצבעה של רוב חברי הוועדה לא תכובד ועשויה לגרור אי נעימויות מיותרות .באחריות חברי הוועדה
להעביר את הפניות לדיון ולאחר מכן תינתן תשובה לפונים.
 oתיאום פגישות מקצועיות (עם גורמים בהתאחדות/מארגנים/ספונסרים) מחייב תיאום עם הוועדה ודיווח
כמקובל (סיכום פגישה).
 oמענה לפניות הציבור ,לאחר דיון והחלטת הוועדה – איילת.
o

ליגה אזורית – איילת וליאת.

 oהפקת אירועים – מיכאל ונציג וועדה נוסף בהתאם לאירוע (אליפות/תחרות/קליניקה).
 oשיפוט – גל ושלי.
 oועדה צעירה – גל (איילת כשותף שקט)
 oקשר עם מארגנים – נציג ועדה בהתאם לתחרות
 oחוקים (עדכון ספר וסנכרון מול עדכונים של ה - )FEI-זיו
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 .2משוב ליגה אזורית – הוחלט לנסח טופס משוב קצר שימולא על ידי השופטים והמארגנים של הליגה האזורית
לאחר כל תחרות .טפסי המשוב יועברו לוועדה דרך מזכירת הענף ויקבלו התייחסות פרטנית ו/או עדכון
חוקים בהתאם לצורך.
 .3סיכום קליניקת שיפוט עם אדריאן


הוועדה דנה בקליניקת השיפוט שנערכה בתאריכים  7-9.10בחוות האביב.



הוועדה רואה חשיבות רבה בקיום קליניקות מסוג זה ,אך מסכימה כי ניתן היה להפיק תועלת רבה
יותר עם תכנון מקדים מפורט.



ארגון – הוועדה מסכימה כי באחריות מזכירת הענף לערוך את התיאומים הלוגיסטיים
(טיסות/מוניות/תשלום).



עלו מספר הצעות לקליניקות שיפוט עתידיות ,הן עם שופטים מהארץ והן עם שופטים מחו"ל .בין
השאר נבדקת האפשרות לקיים קליניקות וירטואליות.



הוועדה מבקשת משלי וגל לנסות ולבנות את הקליניקות כחלק מתוכנית שנתית/רב שנתית של
הכשרת שופטים לאומיים ,בניגוד לקליניקות שעומדות בפני עצמן ולעיתים חוזרות על אותם
הנושאים.



נערך דיון בנוגע להכשרה של שופטים חדשים והסמכת שופטים לרמות הבאות .הוועדה תגבש ותנסח
את חוקי ההסמכה וההכשרה החדשים ותפרסם אותם לאחר התייעצות עם אדריאן.

 .4צ'אלנג' וגמר גביע

רשם :זיו דור

נקבעה ישיבת ועדה טלפונית לשבוע שאחרי סוכות ,לטובת הכנות לאירוע השיא.

