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 3- ועדה מערבית –פרוטוקול ישיבה 

 , וברק גיבורי נעם סיטבון ,ליאור רז חת, דודי לזרמשתתפים חברי ועדה: קרן עופר )יו"ר(, 

  שני מועמדים סופיים לתפקיד רכז הענף איילת סבא )רכזת ענף(שרי השאש ומשתתפים שאינם חברי ועדה: 

 . בחלק מהישיבה(השתתפו לחילופין )

 2.12.20תאריך: 

 חניאל מיקום: 

 נושאים לדיון: 

  החלפת רכז .1

 חיילים פעילים  .2

 תתי ועדות  .3

 נושאים לקידום הענף  .4

 דיון ומסקנות:

הפונים בנוגע למשרת רכז הענף. מבין המועמדים נבחרו   לשבעתיו"ר הועדה ורכזת הענף ערכו ראיונות  .1

הוועדה שהתקיימה ב שני המועמדים הסופיים הגיעו לישיבה שהכי מתאימים לתפקיד. מועמדים שניים 

ואילו המועמדת  הגיע בפועל אחד המועמדים  פגישת היכרות עם הועדה.לצורך ראיון שני ו 2.12.2020

ועדה מקווים חברי הושונים האחד מהשני.  ועמדים יש יתרונות בולטיםלכל אחד מהמהצטרפה בזום. השנייה 

 . להצליח להשתמש בתועלות של שני המועמדים

, תועבר לאישורו של מנכל ההתאחדות הנוכחית )איילת סבא( ת רכזת הענףף אהמועמדת המומלצת להחלי

מטעם הועדה. הפרויקטים שהוועדה תרצה שהוא יתרכז בהם הוגדרו   יהיה פרויקטורוהוצע שהמועמד השני 

  AQHAבעיקרם לגיוס תרומות וספונסרים לענף, קשרי הענף עם ארגונים מחו"ל כגון קיום תחרויות של ה 

 . NRHAתחת ההתאחדות, מה שהיום לא קיים, וחיזוק היחסים שלנו עם ה 

 

 :הרוכבים הבאים הגישו בקשה לספורטאי פעיל בצבא .2

 יאיר חוף  .א

 אופק משאל  .ב

 אלון שדה  .ג

 אורי לאוצקר   .ד

 הילה אודלר  .ה

 רז רחבי   . ו

 הוועדה תקבע את המלצותיה הסופיות לאחר תחרות האליפות בה חלק מהרוכבים משתתפים.  

  2נוער(. בכל תת ועדה יהיו  ו קאובוי,   למנות תתי ועדות לכל מקצוע )ריינינג, אקסטרים תהועדה מעוניינ .3

מטרת תתי  איתם הוועדה תהיה בקשר ישיר שירכזו את הנושאים הנידונים על ידי התת ועדה.  חברים

התעת חוקים, הצעת שינוי פעולה, ודרכי  לקדם את הענף להוות גוף מקצועי הממליץ על דרכים הועדות היא 

ם את התפתחותו  לקדרכז במקצוע הרלוונטי והצעות לפרסים. מטרת תת הועדה להת ,חדשים /שונים מקצים

 החלטות.לקבלת תתי הועדות יהוו גוף ממליץ ללא סמכויות בענף. 

יידון  לעגן את נושא תתי הועדות בתקנון, תוך הגדרת תפקיד ברורה של תתי הועדות. תבנוסף הועדה מעוניינ

 .  2021באסיפת הענף שתתקיים בתחילת 

 (.  KPHבכפר נטר )חוות  9/12/2020הפגישה הבאה נקבעה ליום רביעי ה   .4

 רכזת הענף. –רשמה: איילת סבא 
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