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 דיון ומסקנות:

הקרוב, תידחה בשבוע בגלל הימים הגשומים שהיו    מתוכננת להתקיים בסופ"ש האליפות הנוער שהיית  .1

- בתחילת השבוע והתחזית לגשמים נוספים בימים רביעי וחמישי הקרובים ולכן התחרות תתקיים בימים שבת

 בחות דאבל קיי.   4-5/12המתקיימת ב קאובוי  לתחרות אקסטרים בהמשך, 5-6/12ראשון 

זה מקשה על המשתתפים להתחרות מפאת שמירת    נעשתה פניה לכלל הענף לעדכן אותנו במידה ותאריך

 שבת או חוסר יכולת להשתתף בתחרות ביום ראשון וסדר המקצים הותאם לכלל הבקשות שהתקבלו. 

הוועדה דנה במספר מועמדים ראויים להמליץ להנהלה שיצטרף לוועדה כמינוי הנהלה ובחרה בתמימות דעים  .2

שנים שם במהלכם עבד  10אחרונה מארה"ב לאחר שהות של  ברק הינו מאמן ריינינג שחזר לבברק גיבורי. 

לענף בארץ על ידי הבאת הידע שרכש בחול  עם טובי המאמנים בתחום. נקודת מבטו המרעננת יכולה לתרום

בניהול ליגות, פיתוח ספורטאים צעירים וקיום תחרויות במטרה לשפר את הרמה בארץ. הרבה מרעיונותיו  

ביטוי בשבוע האליפות שהתקיים לאחרונה, וקיבלנו משובים מאוד חיובים על  של ברק גיבורי הובאו לידי  

 "תחושה של חו"ל" ורעננות באופן קיום התחרות. קרן תעביר להנהלה את המלצת הוועדה לאישור.  

מנת לתרום שמוזמנת קבועה וזאת על בנוסף החליטה הוועדה לצרף את שרי השאש לכלל ישיבות הוועדה 

 נף שמתמקד במקצועות האול אראונד ותחרויות נוער.  מהידע הרב שלה לע

מועמדים שהביעו התעניינות בתפקיד רכז הענף המערבי. הוחלט שאיילת וקרן יקיימו שיחה/ראיון   6ישנם כ  .3

עם כל אחד מהמועמדים על מנת להסביר את הציפיות שלנו מהמועמד שייבחר ועל מנת להבין מה התרומה 

ם יכול להביא עמו לתפקיד. ציינו מספר כישורים ותכונות אופי שאנו מחפשים הייחודית שכל  אחד מהמועמדי

, נעים הליכות, מסביר פנים לחברי הענף,  היכרות עם הענף המערבי, מסודר –בראש ובראשונה  במועמד: 

שפה אנגלית ברמה גבוהה על מנת לתקשר עם שופטים וארגונים מחו"ל, גישה למחשבים במיוחד אקסל ו  

WORD יכולת לספוג משובים מחברי הענף בסבלנות, פניות לתפקיד מבחינת לוחות זמנים, רצון למלא את ,

ורונה, תגובה מהירה לבקשות. עם זאת ציינו שלעיתים רכזים התפקיד לפרק זמן ארוך ולא רק כעת לזמן הק

קודמים ספגו "אש" מהענף על אף שאין בידם את הסמכות לקבל החלטות ואנו לא רואים זאת בעין יפה.  

החלטנו חברי הוועדה לקחת אחריות על עצמינו להתמודד עם התלונות שיגיעו מאחר ואנחנו נבחרי הציבור 

 ן על הרכז שייבחר. וזאת על מנת לשמר ולהג

 בשעות הערב במושב חניאל.  3/12/2020רביעי המפגש הבא של הועדה יתקיים ביום  .4
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