
 

 30.8.2021סיכום ישיבת הנהלה מיום 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, גלעד בן מנשה, גל כהן, קרן כני לאלו ) משתתפים:

 עופר, סיוון סט, הרבי דקניט.

  סים פינסועדת ביקורת(, נימנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי, מיקי הרלב, אילן קסוטו )אורי חכם ) מוזמנים:

 הצטרף עפ"י בקשתו לסעיף המתייחס לחוות גרין פילדס(.)

 סדר יום:

 כני לאלו   –היבטים מיידיים של הנושא התקשורתי הקשור לטענות על ניצול ופגיעה בסוסים  •

 דיווח מנכ"ל -כל נושא הביטוחים •

 שונות •

 

 כני לאלו   – היבטים מיידיים של הנושא התקשורתי הקשור לטענות על ניצול ופגיעה בסוסים .1

המנכ"ל פתח הישיבה וציין שבמחצית ספטמבר תתקיים ישיבת הנהלה שתתייחס להפקת לקחים  

לאירועי האולימפיאדה. מנהל הנבחרת ושני המאמנים התבקשו להכין דו"ח מפורט על הנעשה 

 באולימפיאדה.

 ה. בנוסף לכך המנכ"ל הציע להקים וועדה שתבדוק את כל ההיבטים הקשורים לאולימפיאד

 חברי הוועדה המוצעים: כני לאלו, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אורי חכם.

גם לאולימפיאדה, אם כי כולל היבטים רחבים  אלי הרשקוביץ ציין שהנושא החשוב ביותר בעיניו שנוגע  

 בהרבה, הוא נושא התקשורת. הוא הציע להקים וועדה נפרדת לנושא זה. 

 ביץ, גל חלמיש, יהודה דוידוביץ ואורי חכם.הוצע שחברי הוועדה יהיו: אלי הרשקו

 חברי ההנהלה אשרו הקמת שתי הוועדות.

 כני ציין כי הנושאים של צער בעל חיים מטרידים את העולם הרבה שנים. 

 כל עתיד ספורט הרכיבה אינו בטוח בגלל נושאים אלו. 

 יש צוות תקשורת גדול מאד שתפקידו בין השאר לשכנע גופי צער בעל חיים שהספורט תקין.   fei-ל

יש קשר עמוק עם הועד האולימפי. באולימפיאדה בטוקיו ובאולימפיאדות המתוכננות בפריז  fei -ל

ובלוס אנג'לס המדינות תומכות בספורט רכיבה על סוסים ולכן אין צפי לבעיה להשתתפות סוסים. 

 יים אולימפיאדה במדינות שלא תומכות בסוסים, יכולה להתעורר בעיה.כשתתק

היו בעיות של פגיעה לכאורה בסוסים, דבר שפוגע   2014-ובאליפות העולם ב באולימפיאדה בביג'ינג

 בתדמית הספורט בעולם. 

 מקרה זה גרם להד עולמי שלילי.  .באולימפיאדה בטוקיו נאלצו להרדים סוס

טה החדשה בקפיצות ראווה המרחיבה את מספר הנבחרות אך המצמצמת את  הובעה ביקורת על השי

מספר המתחרים תחת דגל כל מדינה וכל התוצאות נחשבות. זה מחייב רוכב לסיים את המסלול גם 

 אם ברור שהסוס לא במצב פיזי לסיים אותו. 

האולימפיאדה כני ציין שאינו יודע אם בעקבות הפרסומים העוינים של התקשורת הישראלית במהלך 

 היה צריך להגיב או לא. 



 

 .חברי ההנהלה קיימו דיון אחרי הסקירה המקיפה של כני 

 חברי ההנהלה ציינו שיש להציף התקשורת בסיפורים חיוביים.

 שהנושאים החיוביים יובאו לידיעת הקהל הרחב. 

ת וכי הוא בוחן ביחד עם מספר חברים נוספים( ביחד עם יועצת תקשורת אח) צוין כי אורי קיים פגישה

 אפשרויות לטיפול בנושא התקשורת אשר נמצא בחסר מאז עזיבתה של יפעת. 

 

 דיווח מנכ"ל -כל נושא הביטוחים .2

 המנכ"ל דיווח על הנעשה בנושא ביטוח בהתאחדות. 

 התקיים דיון ולאחר בדיקה נוספת בנושא זה העניין יוצג בפרטיכל  

 של אחת הישיבות הבאות. 

 

 שונות: .3

 :גרין פילדס .א

ניסים פינס מחוות גרין פילדס ביקש להשמיע עמדתו בפני חברי ההנהלה. הוא ציין שחוות גרין  

פילדס לא התנהגה כראוי כשלא העבירה כספי הפרסים של תחרות הדרבי וכספי ההתאחדות 

מקופונים. ציין שהוא לוקח אחריות על העיכוב והבטיח להעביר את החוב של חוות גרין פילדס עד  

כאן לזמן ארוך וכי העיכובים אינם קשורים להתאחדות וכי  רון. ציין כי החווה נמצאתהשקל האח

 התחייבויות אלו תכובדנה במלואן. ביקש מחברי ההנהלה להיות רגועים בנושא. 

לאחר שניסים פינס עזב הפגישה חברי ההנהלה קיימו דיון בנושא גביית תשלום דרך ההתאחדות 

 עבור התחרויות. 

דוידוביץ, קרן עופר, הרבי דקניט והמנכ"ל ייפגשו באופן דחוף ויבדקו את הפעולות  החלטה: יהודה

הדרושות כדי להמשיך לקיים גבייה שכזו לאחר שצצו נושאים טכניים בביצוע האמור בתחרות  

לזמן הקרוב יותר ולזמן הראשונה בה הדבר בוצע. לאחר דיונים אלו אורי יגבש מתווה להמשך )

 יובא לדיון בהנהלה. הארוך יותר( אשר 

 

 דיווח מנכ"ל -חוות דאבל קיי חוזה . ב

 המנכ"ל דיווח שגבי בשלבים הסופיים של בדיקת החוזה מול חוות דאבל קיי.

 החוזה יועבר לאשור חוות דאבל קיי.   

. מהותיים שאינם מוסכמים וכי אנחנו בכיוון הנכוןגבי ציין כי הוא עבר על ההערות ואין שם דברים 

 גבי מערבאת גלעד לגבי נושאים טכניים של תחרויות.

 לאחר השלמה ואשור שני הצדדים החוזה יובא לאשור סופי של חברי ההנהלה. 

 

 רשם: אורי חכם 

 


