
 

 15.11.21סיכום ישיבת וועדה מערבית יום שני 

 

 מיקום: מושב שרונה  

 נוכחים שהינם חברי וועדה: דודי לזר, ברק גיבורי, קרן עופר. ליאור רז נעדר מהדיון 

 טי, אילאיל קנטי.  נוכחים שאינם חברי וועדה: צביקה כנעני, שי קנ

 

 נושאים שעלו לדיון:  

לקראת סוף השנה כמו בכל שנה נארגן אסיפת ענף. האסיפה תתקיים באותו יום של האסיפה    אסיפת ענף  .1

( לסוע פעמיים  2.1.21הכללית  (, בשעה מוקדמת על מנת להימנע מטרחה של אנשים רבים הגרים בצפון 

לתאם עם אורי השכרת אולם לצורך האסיפה. יש לשלוח הזמנה    למרכז. האסיפה תתקיים במכון וינגייט. על קרן

 לאסיפת ענף בהקדם  

 תאורגן לשבועיים הראשונים של חודש ינואר.   –  IRBCאסיפת חברים של תוכנית ה  .2

לאחר סיום עונה זו הוועדה רואה צורך לחשוב שוב על  –   מבנה הליגה לעונה הבאה והקריטריונים לאליפות  .3

ובקריטרי הליגה  אחת  מבנה  הענף.  לחברי  להבנה  וקלים  ברורים  להיות  עליהם  לאליפות.  להעפלה  ונים 

 האפשרויות שתישקל היא ניקוד מצטבר עם ניקוד כפול התחרות האחרונה של העונה.  
יש לשקול את תצורת תחרויות הנוער בעתיד בעקבות התנגשויות באינטרסים וויכוחים    –   מבנה ליגת הנוער .4

נג ומאמני האולאראונד של נבחרות הנוער. הנושא יעלה לדיון באסיפת הענף, על אף  עיקשים בין מאמני הרייני

בוגרים   בין תחרויות  ייעודיות והפרדה מוחלטת  רואה חשיבות לשמר את איחוד הנוער לתחרויות  שהוועדה 

ונוער. אחת מהסיבות לכך היא הנושא החינוכי והחברתי והשמירה על ההוואי של הנוער. לדוגמא הוועדה  

אוסרת בתחרויות נוער על עישון בכל המרחבים הציבוריים בשטחי התחרות, כולל מאמנים ורוכבים בוגרים על  

 מנת שלא לחשוף את הנוער לכך, דבר שלא בהכרח יתאפשר בתחרויות בוגרים.  
. אנו שוקלים הגדלת כמות הרוכבים שיירשמו  NRHAהוועדה מעמיקה את קשריה עם ה    -    NRHAממשק מול ה   .5

  NRHAמה מפתח התמיכה ש  NRHAונכון לכרגע עוד לא רשומים, אך מעוניינים לברר מול ה    NRHAיד ל בעת

לכנס של שהם מארגנים בחודש ינואר בליון שבצרפת,     NRHAלפי כמות החברים העולה. הוועדה הוזמנה ע"י ה  

על    NRHAן הודו ל  על מנת לשקף את הקשיים ואת הצרכים של מדינות הממוקמות מחוץ לארה"ב. ברק וקר

 הזמנתם ושוקלים את השתתפותם בכנס כנציגי הוועדה.  
 

 

 רשמה: קרן עופר 

 

 


