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   האקסטרים קאובויענף 

 2021/21/51 מה 6מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

 )יו"ר(.  הרבי דקניטעופר זהר, אשיר קול, נתנאל קוסקס, : חברי ועדה נוכחים

 אלה אביטל.  .סוף פלטקביץ'נוכחים לא חברי ועדה: 

      .זום מיקום:

 .20:45  15.12.21ד יום  תאריך:

 :לדיון נושאים

 . 2022אסיפת ענף  .1

 . דווח מפגשים עם חוות מארגנות .2

 חוב לשופט אקסטרים  .3

 :החלטותדיון ו

 

 : 2022לקראת אסיפת ענף  .1

 . נושאים לדיון ועדכון החברים באסיפה: הוספת מקצה נוביס )סוס( נונ פרו -

או   מעבר לשיפוט של שופט יחיד בשיפוט ישראלילאור דרישת חווה מארגנת לעדכון דמי הכניסה למארגן,   -

 .  הקטנת פרסים

 מעבר על נושאים רלוונטיים למצגת לאסיפה.   -

לוח תחרויות: הוצגה טיוטה ללוח הכולל את ששת התחרויות הנדרשות. המגמה היא להתחיל את העונה בסוף   -

 אלה תבדוק עם דאבל קיי אלו סופ"ש אפשריים.  מקצועית לפני פסח.מרץ ולקיים קליניקה  

 

 פגישות עם מארגני תחרויות:   דווח לועדה על .2

. לאור הנסיון הטוב  2022נערכה פגישה מאוד חיובית והחווה מעונינת לארגן תחרויות לענף ב דאבל קיי: חוות  -

במידה ולא ימצא מתקן נוסף, ישנה עדיפות שהם יארחו את הליגה כולה. דרישתם היא שבכל תחרות  מהעבר 

₪   250ם של כניסות יופרש סכו 200אש"ח. משמע   50( תהיה הכנסה למארגן של  2021ימים )זהה לעונת  3בת 

, מה שיקשה לשמור על רמת הפרסים שהיתה נהוגה עד כה.  למקצהש"ח  30תוספת למארגן. המשמעות היא 

 (. 1החלופות יועלו לחברים באסיפה )סעיף 

תאים   65נערך סיור בחוות הפארק. ישנה ייתכנות לביצוע תחרויות ובתנאי ויתאפשר פריסה של   :חוות הפארק -

 בעונה הקרובה.  מעוניינות לקיים תחרויות  נה אינ ההחוו לב זה בסמיכות למגרש החימום. בש

חוות גרין פילדס: בפניה לדודי מרדכי הובהר כי הם אינם מעוניינים לארגן למערבי ולאקסטרים תחרויות.   -

 . הפגיש הלפיכך לא התקיימ 

 

 שחר חשוב בתחרות בגרין פילדס: על שיפוט של חוב  .3

הוא פנה לועדה בטענה שהמארגן מסרב  . )תחילת ספטמבר( לפני מספר חודשיםשחר שפט בתחרות בגרין פילדס 

ר באופן עצמאי  גהתשלום לשיפוט הוא הוצאה של מארגן התחרות ונסלשלם את המגיע לו והפנה אותו להתאחדות. 
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לגרין   למארגן של חברי ועדה לא נענו.בפניה של המנכ"לבין המארגן לבין השופט. השכר של שחר טרם שולם, פניות 

בשל חילוקי דיעות בין שני הצדדים הללו בנושאים שאינם קשורים כלל וכלל לסוגיית שיפוט תחרות נענה כי   פילדס

. הועדה רואה חשיבות  על ההתאחדות להסדיר את שכרו של השופט )קזוז חובות של תחרויות המערבי(  האקסטרים

תפנה להנהלה  יכך, הוחלט כי בשלב זה הועדה רבה בשימור השופטים הישראלים ומחויבות גדולה כלפיהם. לפ 

על ההתאחדות כש את החוב כהלוואת גישור, עד אשר ההתאחדות תעביר אליו את הסכום.   ופטם לשותשללגשר ב

 האחריות לדרוש את התשלום מחוות גרין פילדס ולהחזיר את החוב לועדה המקצועית.

, חברי ההנהלה  שבאחריות המארגןקבלנים  פקידים חוב לבעלי ת  לעיניין  הלהנהבין חברי בדיון הערת הנהלה: 

דרישות המארגן למול ההתאחדות במסגרתו לסוגיית מהות  תהליך ברורמתקיים  לא קיבלו את החלטת הועדה.

 . בתחרות זו ינסו לפתור גם את החוב לשופט

  

 אלה אביטל : מהשר

 

mailto:ief@netvision.net.il
mailto:iexca.committee@gmail.com

