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    האקסטרים קאובויענף 
  

    104/08/202 מה 1מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 
  

  . אשיר קול,עופר זוהר,  נתנאל קוסקסמשתפים חברי ועדה: הרבי דקניט (יו"ר),  

  סוף פלטקביץ, איתי שביט משתתפים שאינם חברי ועדה:  

  . זוםשיחת  מיקום:

  21:00 4.8.21תאריך:  

  נושאים לדיון:

 מינוי חבר ועדה חמישי.  .1
 . תקציב .2
 ולאליפות.   4,5פרסים לתחרות   .3
 רעיונות לארוע האליפות. .4
 כתיבת תקנון ענף.  .5
  שונות  .6

  דיון ומסקנות:

בהתאם לתקנון ההתאחדות, חברי הועדה מבקשים מההנהלה למנות חבר ועדה חמישי.   .1
 המניין. המלצת כלל הנוכחים הינה למנות את איתי שביט כחבר מן  

חברי הועדה  להיות פעיל איתנו כחלק מהצוות ו פלטקביץ  חברי הועדה מבקשים מסוף 
. כמו כן, כל חבר פעיל  יתחשבו בהצעותיו ובעמדותיו כחלק מכלל המשתתפים בדיונים

 שמעוניין לתרום מזמנו ולהיות פעיל, יזומן לישיבות כחלק מצוות מיעץ לועדה. 
  אישרו את המינוי. חברי ההנהלה לא , 25.10.2021בדיון הנהלה מה 

 
ודף התקציב הראשוני  יסוד מנסיונו בעבר  הרבי הציג הערכת תקציב בהתאם להנחות   .2

  שהועבר בזמנו על ידי קרן עופר לצוות האקסטרים לפני בחירה ומנוי הועדה הנוכחית
 . (מצורף כנספח)

תה את מלוא ההשתתפות בהוצאות משפט הועדה  הועדה המערבית השי  ₪ 41,450מתוך  
על תקציב ענף האקסטרים של   ₪ 10,000ימי/יעקבי) בגובה  המערבית הקודמת (תביעת אל 

. חברי הועדה מבקשים לערער בפני ההנהלה על החלטה זו. בהיות התביעה רלוונטית  2021
מתבקש  לדעת החברים  2018-2019לועדה מערבית ולכלל הענף המערבי ולתקופה של 

חלוקה התקציבית בין  היחס  לפי  יותר להעמיס הוצאה זו על כלל הענף ולבקש לחלק לכל ה
  על ענף האקסטרים.   )21%( 2,100₪ תתי הענפים. קרי להעמיס

לבצע  לא ניתן  ו  1-3נכון להיום, לא קיבלנו כל פירוט על ההוצאות והכנסות מתחרויות 
  . העונה תקציבית להמשך מדויקת הערכה 
  . נפתרהלא ליו"ר ועדה מערבית ונדונה בין המנכ"ל  סוגיה זו 

  
מקצים   7היה חוסר של מספר פרסים. פרס מושכות ל   3פרסים לתחרויות הבאות: בתחרות   .3

למקום ראשון. לפי איתי ידוע שלא סופקו על ידי בשביל הרוכבים והוא יבקש לספקם  
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+ והפרסים למקצה האחרון של  40. כמו נראה שאבד/נגנב כובע למקצה 4לזוכים בתחרות  
 ענף. לזוכים מתקציב ה רכשו לו י). הוחלט שפרסים אEXCAשבת (פתוח  

הוחלט לעתיד שנציג מטעם הועדה יהיה אחראי לארגן מראש את הפרסים בשקיות לפי כל  
  מקצה ולוודא כיום כל הפרסים ערב התחרות עם הספק. 

לקראת האליפות סוכם לרכוש באקלים לכל האלופים ולמנצח הפטיוריטי. הרבי יטפל  
  ). 1-3ף לדאוג להזמנת גביעים/פלאק לאלופים (בהזמנה זו. כמו כן, נבקש מרכזת הענ

  איתי עדכן כי בשביל הרוכבים נותן חסות בהענקת וסט עם לוגו הענף לאלופים.  
  כמו כן, ינסו לארגן פרס דורבנות לאלוף (מקום ראשון) למקצי דרג א'. 

  . ₪ 7,000 –. תקציב לדורבנות  ₪ 15,000 –תקציב לבאקלים  
ולמקצים    יס ספונסרים לפרסים נוספים לארוע האליפותחברי הועדה נתבקשו לנסות לגי 

  . המיוחדים
  

 ארוע האליפות:  .4
היות    נתנאל פנה בבקשה לועדה לקיים את מקצה הפטיוריטי ביום שישי –פטיוריטי  

  סוסים. 3הבעלים של הסוסים שומרי שבת והוא בשאיפה להציג 
זה   למקצה לנתנאלבאם יהיה רשום של סוסים נתנאל, וסוכם כי  ללא השתתפות,נערך דיון 

מקצי נוער לחמישי על מנת   2הוא יועבר ליום שישי בצהריים. כמו כן, סוכם על העברת  אזי,
  ימים.   3לרווח את האליפות ל 

פתוח  מקצה  .לקייםמועדף   המתחרים העונה איזה מקצה מיוחדבין החברים  יערך משאל
  בוגרים ללא אוכף או מקצה ללא מתג. 

  ביום חמישי יערך מקצה חביות לנוער ובשבת יערך מקצה חביות לבוגרים. הוחט כי 
די ג'י  /על האש ואומן המבורגרים  הועדה תנסה לארגן ערב ענף בשיתוף עם המארגן שיכלול 

  מגבלות התקהלות. בתלות ב
  

להביאו לאישור באסיפת הענף   ה מתקיים תהליך הכנת תקנון במטר :תקנון ענף אקסטרים .5
פועל הענף בהתאם לתקנון והחוקים שפורסמו    ,. עד אז2022תקיים לקראת תהראשונה ש 

 באתר ההתאחדות תחת הענף המערבי. 
  

  הרבי דקניט : םרש

  נספח לדיון הועדה: 

 :2021דף תקציב מאפריל  .1

  


