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 נושאים לדיון: 

 מזכירת וועדה לענף המערבי.   .1

 מפאת מזג האוויר  20-21/11/2020מתוכננת ל התחרות אקסטרים קיום  .2

 המלצה הוועדה למינוי הנהלה לוועדה המקצועית  .3

 בחירת יו"ר לוועדה   .4

 דרישה לקפוצ'ונים נוספים  .5

 דיון ומסקנות:

איילת סבא הודיעה ביום שני כי היא מתפטרת מתפקידה כמזכירת הענף המערבי. הוועדה המקצועית תחל   .1

 למזכירה חדשה לענף ובמקביל תשקול מועמדים/מועמדות מתאימים/ות לתפקיד.   בהליך גיוס רישמי

על קרן לברר עם אורי מה הפרוצדורה המקובלת. האם יש לפתוח מכרז, האם יש הגדרות תפקיד ותכולת  

 תפקיד מוגדרים.  

הצפוי   מפאת מזג האוויר. נכון לעכשיו מזג האוויר 20-21/11/2020קיום תחרות אקסטרים המתוכננת ל  .2

לשישבת הקרובים הינם גבוליים לקיום תחרות. נעם תדון יחד עם שי ואילאיל האם בהתאם לתחזית והמצב 

הנוכחי של המתקן ניתן לקיים תחרות בסופ"ש. הוועדה לקחה על עצמה להודיע למתחרים היום שלישי ה  

 לכל המאוחר האם ניתן לקיום תחרות או שיש צורך לדחות אותה.   17/11/2020

להמליץ על הרבי דקניט  להוועדה קיבלה המלצה מהמנכ"  –מלצת הוועדה למינוי הנהלה לוועדה המקצועית ה .3

לוועדה המקצועית כמינוי הנהלה. לאחר שיחה של קרן עם הרבי הוא איננו מעוניין בשלב זה לחזור לוועדה.  

החמישי בוועדה ולדון  הוועדה החליטה לקחת כשבוע לשקול את הקריטריונים הנחוצים בכובד ראש לחבר 

במועמדים מתאימים בעוד שבוע מהיום. לדעת הוועדה חשוב לעשות מחשבה תחילה על מנת להמליץ על  

 המועמד המתאים והראוי ביותר שישלים את הוועדה הנוכחית בצורה הכי טובה.  

 קרן עופר נבחרה פה אחד לשמש כיו"ר לוועדה המקצועית.  –בחירת יו"ר לוועדה   .4

לאחר שכל הקפוצ'ונים נמכרו בשבוע שעבר, נעשה בדיקה כוללת עם חברי   –צ'ונים נוספים  דרישה לקפו .5

הענף לכמות הנדרשת לייצור קפוצ'ונים נוספים. במידה והכמות תעבור את הכמות המינימלית שניתן לייצר  

 נעשה הזמנה נוספת של קפוצ'ונים לחברים שלא הספיקו לרכוש.  
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