
 

 2210.26.ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 זום מיקום: 

 איילת סבא )רכזת ענף( מור דנה, , זיו דור, מיכאל ויזל )יו"ר ועדה(,  קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 גל כהן נעדרים: 

 משתתפים שאינם חברי ועדה: מאיה מליניאק.

 מוזמנים: אין 

 סדר יום הישיבה: 

 :ליגה אזורית .1

להבין מה מידת האחריות שלה בליגה האזורית ואם בכלל יש לה אחריות  תועדת דרסז' מעוניינ

 בליגה האזורית. 

חברי הועדה שמעו בדיעבד על קיום של קליניקת שיפוט לשופטים חדשים לליגה. הקליניקה הייתה 

 .מצוינת ובנויה היטב אך נעשתה ללא שיתוף פעולה או אישור ועדה )באם נדרש(

 כרגע אין תקשורת בין רכזות הענפים כלל. 

במידה ויוחלט ע"י ההנהלה כי הליגה האזורית הינה תחת אחריות מקצועית של ועדת דרסז' 

)וקפיצות(, תזמן הועדה את רכזת הליגה האזורית, אפרת שחר, לישיבה הבאה על מנת להבין את  

 ת חלוקת הבתים וכו'. א ם,ההתנהלות הנוכחית של הליגה האזורית, את מספר הספורטאי

לאחר פגישה זו ובהתייעצות עם ההנהלה, תחליט הועדה כיצד להמשיך ולהתנהל כיוון שכרגע  

 הדברים אינם ברורים מספיק.

 

 : מצגת לאספה כללית .2

 רכזת הענף עדכנה כי יש להכין מצגת לאספה הכללית שתערך בתחילת ינואר. 

 - המצגת תכלול

 סיכום של העונה שעברה.  .א

 ה החדשה. יעדי לעונ .ב

 סיכום כללי של התקציב. .ג

 
 : פרויקט פגסוס .3

עדכנה כי התקיימה ישיבת הנהלה בנוגע לפרויקט פגסוס, בישיבה הזו זומנו נעמה  יו"ר הועדה 

ונעמה להציג את הפרויקט. מטרת הישיבה הייתה לבחון הגדלת התקציב לפרויקט על מנת להעשיר 

 פסיכולוג ספורט, תזונאית ספורט וכד'. את הפרויקט בתכנים נוספים כגון:  



 

 

 תוכנה חדשה: .4

 התחרות האחרונה נבנתה בתוכנה החדשה בהוראת ההנהלה. 

במהלך העבודה על התחרות נתגלו קשיים רבים והם הועלו לתיקון מול מנהלת הפרויקט של  

 גב' ענת קירשנר. -התוכנה מטעם ההתאחדות 

באפליקציית "אקוויפ" וגם באקסל מה שמעמיס   כרגע בכל מקרה, כל תחרויות הדרסז' נערכות גם

 מאוד על המערכת מבחינת כוח אדם. 

רוב חברי הועדה מתנגדים להמשך העבודה עם התוכנה החדשה בגלל חוסר התפקוד וחוסר  

השיפור. יו"ר הועדה לא מסכימה עם הדעה הזו אך מדגישה כי יש לשפר את תפקוד התוכנה 

 ח אדם נוסף. החדשה בהקדם, גם במחיר תשלום לכו

 

 סיכום תחרות ביגור:  .5

  3תחרות סה"כ מוצלחת מבחינת השטח, מבחינת ארגון הייתה תחרות מסובכת )עבודה על 

 פלטפורמות במקביל(.

טקס חלוקת פרסי שנערך פעמיים לאורך היום היה מוצלח ומרגש, ניכר היה כי הרוכבים   –לשימור 

 נהנים והחוויה משמעותית עבורם. 

 

 ננסי צייטלין:  .6

באישור ההנהלה ננסי צייטלין תוכל לחזור ולשפוט בתחרויות של ההתאחדות. יו"ר הועדה עדכנה כי 

  בהתאםמוסמכת להיות שופטת ננסי ל אפשרמברכת את ננסי על הרצון לחזור ולשפוט, ותהועדה 

 תוכנית ההכשרה הנוכחית הקיימת בספר החוקים. ל

 

 :קליניקות .7

 , כפי שמופיע בתוכנית העבודה:העונה יתקיימו שתי קליניקות שיפוט

על בסיס ספר ההנחיות לשיפוט ליגה צעירה שנכתב בימים קליניקה לשופטים חדשים שתועבר  .א

 יים. אלה ותועבר ע"י שופטים לאומ

 יגיעו מחו"ל לשפוט בתחילת סדרת האליפות.קליניקת שיפוט פריסטייל עם אחד השופטים ש .ב

 ארגון קליניקות נוספות באחריות מאיה מלניאק ומיכאל ויזל.

 

 

 



 

 רשמה: איילת סבא 


