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 הרבי דקניט  –בקשה לצרף את איתי שביט לוועדת אקסטרים כמינוי הנהלה  .1

לצרף את איתי שביט לוועדה כמינוי הנהלה. הרבי ציין שהייתה   בהמלצההרבי פנה לחברי ההנהלה 

נגד איתי תביעה בבית הדין על זיוף מסמכים. בית הדין גזר עליו עונש שאותו איתי ביצע מצד שני איתי  

הוא הגיש  הוא תורם לענף בכלל ולוועדה בפרט. ומובילה בענף האקסטרים.  חשובההוא דמות 

 . 5-הוא הגיע למקום המועמדות בבחירות האחרונות ו

בנושא   נגדוכ החלטה של בית הדיןחברי ההנהלה דנו בבקשה וציינו שמכיוון שהייתה בעבר הלא רחוק 

כללים  מינוי הנהלה. חלק מחברי ההנהלה ציינו שיש לקבוע כ שההנהלה תבחר בואין זה ראוי  חמור,

זאת גם ביחס לנבחרים   ברורים לגבי מהות העבירות ופרקי הזמן שיאפשרו מינוי. צריך לשקול

 פות. יבאס

בהתאם להוראות תקנון העמותה, כפי שהוא כיום, אין מניעה  .של הרבי לא מאושרתהחלטה: בקשתו 

קא למקרה זה ובראיה עתידית  והכללים שאינם נוגעים דו לאיתי להגיש מועמדות לוועדה בבחירות.

 יבחנו בהמשך. 

 

 דקניט  הרבי -תלונה על אירוע שהתרחש בתחרות אקסטרים .2

הרבי ציין שלפני מספר שבועות התקיימה תחרות אקסטרים בחוות גרין פילדס. הוגשה תלונה על 

שגובלת בהתעללות בסוס. הוועדה דנה בנושא זה והסבירה לרוכב שלא  לכאורה התנהגות לא נאותה 

. הוועדה דנה בנושא ומכיוון שלא הייתה  ניתן לנהוג כך. מדובר במאמן שהוזמן לוועדה והציג הטיעונים

 הרוכב. הסתפקה באזהרת כל הוכחה שהייתה התעללות הוועדה 

 התאכזרות/התעללות בבעלי חייםנות בגין לתלוקשור הכל בחברי ההנהלה קיימו דיון בנושא וציינו ש

אל בית הדין אשר הוא הפורום הנכון לגבות עדויות ולקבל וממנו מנכ"ל ל התלונה צריכה להיות מופנית

לוועדה אין סמכות לשפוט ולהטיל  החלטות לרבות להטיל סנקציות ככל שמקרה כלשהו יוכח.

עניינים של התעללות בסוסים ועל ההתאחדות  רואה בחומרה רבה  fei  -סנקציות. כמו כן צויין כי ה

 לאמץ גישה זאת.

 החלטה:

 .המנכ"ל התבקש להגיש תלונה לבית הדין בגין מקרה זה .1

המנכ"ל התבקש להנחות את כל הוועדות המקצועיות שבמידה ויש חשש כלשהו להתעללות  .2

 . יש לפנות למנכ"ל והוא יגיש תלונה בבית הדין בעילות דומותאו תלונות  בבע"ח 

 

 מרכזת הליגה(, סיוון סט) אפי שחר –דיווח  –ליגה אזורית  .3

 רצ"ב(. אפרת הציגה לחברי ההנהלה מצגת )

 . ציינה ששנה שעברה הייתה שנה קשה ומאתגרת



 

לדעתה יש חשיבות גדולה לקיום ופיתוח הליגה מכיוון שכך מרחיבים את בסיס הפירמידה, 

 השיווק הטוב ביותר שיכול להיות להתאחדות.מכשירים רוכבים מגיל מאד צעיר. זה 

 לאחרונה שתוף הפעולה בין הענפים גורם להצלחות הרבות.

 ואינסטגרם. יש סרטוני הדרכה לילדים שמקבלים עליהם פידבקים חיוביים. נפתח עמוד פייסבוק

 התקשורת עם החוות המשתתפות הוא על בסיס יום יומי.

רוכבים    183השתתפו  2020. בפועל בשנת  חוות 16עוד  חוות והשנה הצטרפו 8שנה שעברה היו  

 רוכבים.   468-והשנה הצפי ל

 יש מחסור בשופטים בעיקר בדרסז'.

ראשונה יש הזדמנות להגיע אל השטח. הפעם בסיוון הוסיפה שהליגה הפכה ליישות עצמאית ו

עצים: נעמה  השינוי לטובה נובע מרכזת הענף שעושה עבודה מדהימה. סיוון ציינה שיש צוות יו

 חסון,גלעד בן מנשה, נועם זרד, גל כהן, עדי בז'ה. 

חברי ההנהלה והמנכ"ל הודו לאפי על העבודה הנפלאה, לסיוון שמלווה מקרוב ולכל צוות היועצים 

 שמקדמים נושא חשוב זה. 

 

 אורי חכם  -מכתב של שופטי הקפיצות .4

  התבקש להעביר המכתב לחברי ההנהלההמנכ"ל ציין שקיבל מכתב מועדת שופטי הקפיצות. הוא 

 .וכך עשה

ובמיוחד לטענה שוועדת קפיצות   תגובתו את המכתב ליו"ר ועדת קפיצות וביקשאת  המנכ"ל העביר 

 .  אינה פועלת לכאורה עפ"י נהלי עבודת שופטים שאושרו ע"י ההנהלה

ציין את עמדתו בנושא כשופט וכמי הרשקוביץ  את עמדת הוועדה. אליא הבייו"ר ועדת קפיצות 

שעמל במשך זמן רב עם הוועדה על קביעת הנוהל וכן ציין שדן בנושא עם וועדת הקפיצות. נאמר  

שבדיונים בין הוועדה לאלי מרבית הדברים קיבלו התייחסות והוסדרו בהתאם לנוהל ויו"ר ועדת 

 על שינוי הנוהל(.בהנהלה יוחלט אלא אם )  קפיצות ציין עוד כי הוועדה תפעל עפ"י הנוהל שנקבע

 במידה ויהיו חילוקי דעות בין השופטים לועדת קפיצות, הנושא יובא להנהלה. 

 

 דיווח מנכ"ל: .5

 מכביה: .א

המנכ"ל ציין שלפני מספר חודשים התקיימה פגישה של אנשי המכביה, גבי, המנכ"ל עם 

דס. עד היום טרם  משנה לראש עיריית ראשל"צ לגבי קיום משחקי המכביה בחוות גרין פיל

רועי י י אייל ואריאלה יגור לבדוק אפשרות לקיום אעהתקבלה תשובה. המנכ"ל פנה לרו

המכביה בחווה הירוקה בכפר הירוק או בחוות אייל באודים. לאחר שיחות ודיונים גם עם אנשי 

שיון עסק. אמורה להתקיים בימים הקרובים יהמכביה רוב הנושאים נפתרו. נשאר נושא ר

לקיום  שיון עסקין אנשי המכביה, ההתאחדות והמועצה האזורית כדי לוודא שיהיה רפגישה בי

 . תחרויות המכביה באודים

המנכ"ל דיווח שבמקביל קיים פגישה עם חוות הפארק לבדוק היתכנות לקיום אירועי המכביה 

 .שם, כמו כן בדק אפשרות לקיום התחרות בחוות דאבל קיי

נכ"ל להמשיך ולהתקדם עם רועי אייל ואריאלה יגור ומיד חברי ההנהלה ייפו את כוחו של המ

מתאים על בסיס מה שנעשה בזמנו עם חוות  חוזה סכםשתתקבל הסכמה של אנשי המכביה ל

 . הפארק כאשר ההתאחדות לא תישא בחשיפות כלשהן ויובטח קיום אירוע מתאים

 בחירת משרד יחסי ציבור/דוברות  . ב

 

המנכ"ל הזכיר שהוקמה וועדה שמורכבת מ: יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, גל חלמיש, אורי 

 להתקשר. חכם שתפקידה להמליץ לחברי ההנהלה עם איזו חברה או אדם כדאי 

. הוועדה תתכנס, תקבל החלטות ותגיש המלצות לגוף שכבר הוצג יש כרגע מועמד נוסף

 . לחברי ההנהלה

 לאות בנוגע לחוק רישוי עסקיםפגישה דחופה עם שר החק  .ג

 המנכ"ל מנסה לארגן פגישה עם השר או מנכ"ל משרד החקלאות. 

 

 EEF -בחירות ב .ד



 

חברי   כני מייצג את ההתאחדות בבחירות אלה. מתקיימות בחירות לארגון האירופאי לרכיבה.

סקר בפני ההנהלה את כני  עפ"י הבנתו. הצביעההנהלה ייפו את כוחו של כני לאלו ל

כי ההערכות ברמה גבוהה של ודאות כי יש מועמד אחד מסוים שצפוי להיבחר  ציין מדים והמוע

 וזאת בלא כל קשר להצבעה של ישראל.
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