
 ) באמצעות הזום( 18.8.2021סיכום ישיבת הנהלה מתאריך 

 

כני לאלו ) יו"ר ההנהלה(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, גלעד בן  משתתפים:

 מנשה, קרן עופר, סיוון סט, הרבי דקניט

 אלי הרשקוביץ, גל כהןנעדרים:  

אורי חכם ) מנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי, מיקי הרלב ) ועדת  מוזמנים:  

דודי לזר, ברק  לחלקו הראשון של הדיון וקודם לקבלת ההחלטות: ביקורת(.

 גיבורי) חברי הוועדה המערבית(

 

 סדר היום:

 התחשבנות כספית מול חוות גרינפילדס

 ות גרין פילדס.ביולי התקיימה תחרות דרבי בחו 2-3המנכ"ל דיווח שבתאריכים 

גבי הייק והמנכ"ל התקבלו -לאחר מספר פניות של חברי הוועדה, חבר ההנהלה

 חלק מהכספים.

ניתן לו שיק ע"ס  בעל החווה,גבי הוסיף שאחרי שיחה ופגישה שקיים עם 

כמו כן  .5.9.2021תאריך רעון בילפעבור פרסים למתחרים  ₪ 123,000

 ₪ 37,000של  נוסף סכוםיועבר להתאחדות  22.8.2021 ביום כיהובטח לגבי 

עבור שלפי חישובי ההתאחדות מגיעים לה מחוות גרין פילדס(  49,000)מתוך 

 . שאינו שנוי במחלוקת, סכום תחרויות קודמות

הודגש בדיון כי האחריות לגובה הפרסים היא של המארגן ולא של ההתאחדות 

מטילה לכל הפחות חובה אולם העובדה שצוינו על נייר לוגו של ההתאחדות 

 מוסרית על ההתאחדות לדאוג לתשלום הפרסים למתחרים.

התקיים דיון, חברי הוועדה המערבית וחברי ההנהלה הביעו דעתם בנושא. 

 :ותהבאות ההחלט את בסופו של דבר חברי ההנהלה קיבלו

תשלם את כספי הפרסים בהמחאות דחויות לתאריך ההתאחדות  .1

לקו לזוכים. ושיחעל מנת וועדה המערבית ותעביר לחברי ה 9.9.2021

מלווה לזוכים המתנצל על )מאושר ע"י עו"ד גבי הייק(  ייצא מכתב הסבר

  חור בהעברת הפרסים.יהא
זוכים מחוות גרין פילדס יקבלו הודעה כי הכספים שלהם אמורים להיות 

ויועברו אליהם מיד עם קבלתם על ידי  שמורים עבורם אצל ניסים פינס

 ת.ההתאחדו

 3-4תאריכים התחרות שאמורה להתקיים בחוות גרין פילדס ב .2

 תוכנן.בספטמבר תתקיים כמ



, התחייבויות של מארגן תחרות וכדי למנוע אי הבנות אפשריות להבא .3

 ויודגש במלל כי לפרסים יפורסמו בדף לוגו של החווה המארחת

אינה אחראית לתשלום פרסים אלו וכי הענקת הפרסים היא ההתאחדות 

טחונות יהמארגן יפקיד ב יישקל נוהל לפיו, בנוסף. ייבות של המארגןהתח

 לתשלום הפרסים. בידי ההתאחדות

 בתחרויות  ההרשמה והגביה בגין ההשתתפות 1.9.2021החל מתאריך  .4

ההתאחדות. לאחר התחרות ועמידה בדרישות משרד ע"י יתבצעו 

לכל בעלי ההתאחדות, יועבר התשלום המגיע למארגן והוא מצידו ישלם 

התפקיד. הסדר זה אמור גם לחסוך בהוצאות המארגן בגין שירותי 

המנכ"ל יבחן את כל העניינים  משרד ויצמצם בעיות גביה של המארגן.

 הכרוכים בהסדר זה.
 

 

 רשם: אורי חכם

 


