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 רוטוקול ישיבת ועדת דרסז'פ
 

 מור דנה ו , , קסנדרין שוורץמיכאל ויזלמשתפים חברי ועדה: גל כהן )יו"ר(, 
 . זיו דורמשתתפים שאינם חברי ועדה: 

 זום :מיקום
 14.11.21 תאריך:

 
 נושאים לדיון: 

 
 קליניקה .1
 לוח תחרויות  .2
 ניםגמאר .3
 

 
 דיון ומסקנות: 

 

, חשוב לועדה הקליניקה מסכמת תקופת עבודה עם קבוצת יום טוב -קליניקהסיכום  •
בעיקר   עם קבוצת יום טוב.יותר מול עבודה   היותר וברורליצר תקשורת מסודרת 

הן מבחינת הארגון והן מבחינת הנדרשים לאירועים בהבנת הקריטריונים והסטנדרטים 
 התשתיות. 

הטלנטים  השיפוט,  בנושאהפעולה ומקווה להתמקד הועדה מאוד שמחה על שיתוף 
 לחברי הענף. ותוכן מקצועי נוסף

 
בנושא זה ולכן כל נושא שיעלה מבינה את החשיבות בניהול תקין גל הבהירה שהיא 

בהתאם בישיבת ועדה ולאחר מכן והחלטת התנהלות מול אריק יום טוב ילווה בפגישה 
 לכל פרויקט או ארוע. 

 

שהיה ניתן מבחינת הארגון והלוגיסטיקה האירוע סך הכול התקיים על הצד הטוב ביותר  •
הציפיות דרושים שיפור על מנת לתווך את שבועיים הערכות, נושא תאום בזמן קצר של 

 תוכן האירוע והדרישות. 
 

הרציפה עם אריק יום טוב, הועדה תשמח להעלות את נושא השיפוט  בהמשך לעבודה  •
 הכולל הבאת שופטים מחו"ל ובניית קליניקות. 

 

נה בעולם. ואנחנו מאוד רובגלל מצב הקו  FEIשופטי לארץ בשלב זה מאוד קשה לזמן  •
  .מודים לאריק יום טוב על העזרה

 

הוחלט ולא הגיע ליום הראשון  בקליניקת שיפוט קרה של רוכבת שהוזמנה לרכב מלאור  •
      שלא תרכב ביום השני.

 

 מההורה,הועדה קיבלה מכתב  •
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 נות:  קת מסקהס •
 

חובה או חלק מבינה שצריך לעשות תאום צפיות עם הספונסר של נוכחות הועדה 
 מהזמן.

 
       מועד.הדרישות לנרשמים מבעוד להבהיר את יש 

 
       שניתן. ככולצעדים נקיטת  לפני יש תזכר ולהתריע 

           

לפגוע  מארגנים ומשתתפים הועדה עשתה שינוי בלוח מבלי עקב מיעוט    -לוח תחרויות •
 בגמר גביע ישראל שבפתח,

 ובהתאם לכך יעודכנו חוקי הדרוג. הפחתת במספר התחרויות דרוג 
על מנת ליצר יציבות ולהחזיר את  מארגן בטוח אחדהועדה רוצה השנה לעבוד עם 

 רויות לענף.  חתהבלוח הביטחון 
לריבוי תחרויות או קטן שאין בו כרגע מספיק בשר כל זאת מתוך הבנה שאנחנו ענף 

את כל האישורים  הכרמל לארגן מאורוותה הועדמבקשת מארגנים. בכל זאת  
על מנת להכין את תחרות אחת ניתן לקיים ינואר כדי שהיה ל   15-עד ההנדרשים 

יעמדו בדרישות התחרות רמל לא כבמידה ואורוות ה השטח למארגן נוסף לשנה הבאה.
 תעבור ליגור. 

 

 החדשים.תתקיים ישיבה עם יפתח אמדורסקי לגבי חוזה מארגן והתאריכים  -מארגנים •
 
 
 

 מור דנהרשמה: 
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