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   28/2/2022 –ישיבת ועדה פרוטוקול 

 ליאור רז : דודי לזר, קרן עופר, חברי ועדה נוכחים

 , אלה אביטל  נוכחים שאינם חברי ועדה: שרי השאש

 מיקום: זום 

 סיכום: 

למתנדבים להצטרף לתת וועדת נוער. וועדה זו מטרתה להתמקד בהוואי    הזמנה: הוועדה תפרסם תת וועדת נוער .1

 בתחרויות הנוער, לקדם מקצועית, ערבי גיבוש, קליניקות מקצועיות וכדומה.  

הוועדה   שוויוניות בין תתי הענפיםעל מנת ליצור : אולאראונדוההריינינג ליגת נוער וחלוקה בין  סדר מקצים .2

המקצועות בכל תחרות, בתחרות אחת מקצי הריינינג יהיו בשישי בבוקר ושבת   החליטה לעשות רוטציה בין שני

 .  בבוקר ובתחרות שלאחריה מקצי הריינינג יתקיימו בשישי בערב ושבת בערב

  המסלולים של המקצי אולאראונד  ני הנוער בהצעה להיות חלק מצוות בוניהוועדה תפנה למאמ  :בניית מסלולים .3

זאת על מנת לתת לכל מי שמעוניין להיות חלק מהמערך שתורם להפקת תחרות ועל מנת להתחיל בתחרויות הנוער. 

 ורכוש התנסות רחבה יותר של בוני מסלולים.  

לפני תחילת העונה הוועדה תפרסם את הקריטריונים לכל מקצה. התוכנה איננה יודעת להפיק דו"ח   –כשירויות  .4

   לעשות עבודה ידנית על מנת להסיק אם רוכב הינו כשיר להתחרות במקצה מסוים.כשירויות ויש 

ולאחר קבלת הצעות   2022יבנו יחדיו תוכנית עבודה מפורטת לשנת    שתוקם הוועדה ותת הוועדה  -תקציב נוער .5

 מחיר מספקים יבנו את תקציב ליגת הנוער לשנה זו. שרי וקרן לעבוד על כך יחדיו.  

בסמיכות לתחרות נמצאת מפאת אילוצים על פי לוח התחרויות הנוכחי לעת עתה התחרות  – 2מספר תחרות נוער  .6

 ז.  הלו"על מנת לרווח את  2לדחות את תחרות מספר   תעשה מאמצים ה . במידה ויתאפשר הוועד1מספר 

7. IRBC –  נקבע לקיים אסיפת חברים על מנת לסקר את השנה הראשונה  12:30יום שישי בשעה   18/3/22בתאריך

 בכפר נטר.  KPHשל תכנית הסייחים ולאפשר הצעות לשיפור, ייעול והעשרה של התוכנית. המפגש יתקיים בחוות  

טינג לעונה הקרובה.  הוועדה תפרסם הזמנה למאמני קאטינג להצטרף לצוות המארגן תחרויות קא –קאטינג  .8

תחרויות הקאטינג יוצמדו לתחרויות האקסטרים, עקב ההתאמה המקצועית וחוסר היכולת הכלכלית לתמוך  

 בתחרויות אלו בפני עצמן עקב מיעוט משתתפים. 

אלה הודיעה על רצונה לפרוש מתפקידה בחודשיים הקרובים עם חזרת משפחתה לארץ. הוועדה   –רכזת ענף  .9

יות ראויות להחלפתה של אלה ותיצור קשר עם מועמדים רלוונטים על מנת להתארגן  העלתה מספר אפשר

 להחלפתה של אלה.  

 רשמה: קרן עופר  
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