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 יו"ר פתיחה  .1

 בעולם.  11מדורג כיום מקום  כני דיווח לחברי ההנהלה שדניאל בלומן

 זה הדירוג הגבוה ביותר שהיה עד כה לרוכב ישראלי וזה הישג מדהים.

 

 פתיחה מנכ"ל  .2

 המנכ"ל ציין שוועדות קפיצות ודרסז' הגישו המלצה לחברי הנהלה למינוי הנהלה. 

הבחירות שאמורות  חברי ההנהלה ויו"ר ועדת הביקורת ביקשו מיו"ר הועדות להגיש ההמלצות לאחר 

 . 2.1.2022-להתקיים ב
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 המנכ"ל דיווח שכרגע יש שלושה מתקנים שנבדקים לאירוח תחרויות הסוסים במכביה.

שיון עסק ולכן נבדקת אפשרות למתן רישיון עסק  ילחווה זו אין ר -: חוות אייל באודיםמתקן אחד הוא

סיור בהשתתפות: נציג המכביה, מנכ"ל המועצה האזורית, מנכ"ל   לאירוע ספציפי. התקייםחד פעמי 

רישיון עסק אמרו כי ינסו לעזור בקידום קבלת ההתאחדות, רועי אייל ואריאלה יגור. אנשי המכביה 

 .לאירוע

: חוות דאבל קיי במושב שרונה. אנשי המכביה שללו בתחילה את המתקן בשל המרחק  מתקן נוסף הוא 

 מהמרכז. הם ביקרו במתקן מספר פעמים והתרשמו מהמתקן והמארגנים. שלו 

כרגע לא שוללים המתקן אך מעוניינים בהתחייבות שמגרש הקפיצות החדש יהיה מוכן למשחקי 

 המכביה.



 

  : אצטדיון כדורגל במרכז הארץ. המנכ"ל דיווח שנפגש עם ראש העירייה בנידוןמתקן נוסף הוא 

ן ורגיאלתמוך באפשרות שהעירייה תעניק להתאחדות סכום כסף כדי  נבדקת המתקן. שבשטחה מצוי

 רוע. יהא

 והוא יעדכן חברי ההנהלה. 2021המנכ"ל ציין שהחלטה חייבת להתקבל עד סוף חודש דצמבר  

 

 דיווח בנושא יח"צ  .4

 המנכ"ל דיווח שההנהלה מינתה וועדה לטפל בכל נושא היח"צ. 

 וביץ, גל חלמיש, אורי חכם. חברי הוועדה: יהודה דוידוביץ, אלי הרשק

 . אחת החברות הסירה מועמדות במהלך התהליך.הצעותהוועדה בדקה שתי 

 נאווה פיליזר. של חברי הוועדה ממליצים לחברי ההנהלה לאשר את חברת היח"צ 

יג לחברי ההנהלה את תנאי ההסכם וציין שהחוזה בשלב הראשון לארבעה חודשים עם צהמנכ"ל ה

 ₪ כולל מע"מ.   6200להארכה. הסכום שנקבע לחודש הוא של אופציה 

 חברי הוועדה יהודה ואלי ציינו שיש לקחת בחשבון שהעלות תעלה במידה ויהיו פרוייקטים מיוחדים. 

לקח מהתקציב  יכני ציין שהעלות של חברת היח"צ נתמכת ע"י הבינלאומי ולכן אם תהיה תוספת היא ת

האחראי על כלל הפעילות   שאיש הקשר עם החברה יהיה המנכ"להשוטף של ההתאחדות, כמו כן ציין 

 השוטפת. 

תגדיל באופן ניכר את מספר חברי ההתאחדות   היאאם  לשקול מתן בונוס לחברת היח"צ הציעיהודה 

  .או תגייס כספים מספונסרים

 החלטה: חברי ההנהלה אשרו פה אחד ההתקשרות עם חברת היח"צ. 
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המנכ"ל דיווח שלאחר התפטרות הועדה הטיפולית הוא התבקש ע"י חברי ההנהלה לבדוק היתכנות  

 קשר עם העמותה שקמה בנושא הטיפולי. ל

חברים.   200-. היום בעמותה זו יש כהמנכ"ל ציין שנפגש מספר פעמים עם יו"ר העמותה אודי לבנון

שלדעתו ההתאחדות לא יכולה לפעול בתחום הטיפולי ללא תאום עם העמותה. הוא ציין  המנכ"ל ציין

שכרגע יש חילוקי דעות עם העמותה בנושאים מהותיים. המנכ"ל ציין שימשיך לפגוש את יו"ר העמותה  

 תפתחויות. וידווח לחברי ההנהלה על ההעל מנת לקדם שיתוף פעולה 

 

 דיווח כללי מנכ"ל: .6

 אסיפה כללית: .א

. הוא ציין 18:00בשעה   2.1.2022המנכ"ל הזכיר לחברי ההנהלה שהאסיפה הכללית תתקיים ביום 

נפגש עם ראשי הוועדות המקצועיות השבוע ומתכוון לאחר מכן .הוא 2022שהכין התקציב לשנת  

 התקציב ותוכנית העבודה. לזמן ישיבת הנהלה בשבוע הבא לאשור 

 נגררים: . ב



 

המנכ"ל ציין שלפני מספר שנים יהודה והוא טיפלו בנושא הנגררים מול משרד התחבורה  

המנכ"ל דיווח שהוא בקשר ישיר עם  והמשטרה. נושא זה התמסמס מכיוון שלא היה תקציב מדינה. 

 משרד התחבורה והובטח לו שהנושא מתקדם. 

 מתקן לאומי: .ג

המנכ"ל דיווח שלאחרונה היה בקשר עם שני ראשי רשויות במרכז הארץ במטרה לבדוק היתכנות 

בכל מקרה מדובר בפרויקט שגם אם יתקדם   הנהלה.לבניית מתקן לאומי. הנושא בבדיקה וידווח ל

 ת למימוש. יקח שנים רבו

 

 גבי הייק: –דיווח על גרין פילדס  .7

 גבי דיווח על פגישה שקיים עם ניסים מחוות גרין פילדס.

מכיוון שיש מחלוקות כספיות בין החווה לבין ההתאחדות הוחלט לקיים פגישה בהשתתפות מנהלת  

 החשבונות כדי ללבן הנושא.

 המנכ"ל גבי, הוחלט שיו"ר ועדות מערבי ואקסטרים יישבו ביחד עם 

 לפני הפגישה עם גרין פילדס. וכל היבט אחר נדרש ומנהלת החשבונות כדי לבדוק הנושא הכספי 

לדון לסגור כל נושא פתוח קיים וכן על מנת לאחר מכן תתקיים פגישה עם חוות גרין פילדס כדי 

 בהמשך התחרויות של ההתאחדות בחווה זו.

 

 

 רשם: אורי חכם 

 


