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כללי
א .נהלים אלה כפופים לתקנון המשפטי של עמותת ספיישל אולימפיקס ישראל (להלן" :העמותה")
מיום  31/3/2015על תיקוניו ועדכוניו (להלן" :תקנון העמותה") ולהוראות הרלבנטיות של התקנון
המקצועי של ארגון ספיישל אולימפיקס העולמי (להלן" :הארגון העולמי" ו"תקנון הארגון העולמי"
 בהתאמה) .מובהר כי במקרה של סתירה בין הוראות נהלים אלה להוראות תקנון הארגון  -תגברנההוראות תקנון הארגון.
ב .נהלים אלה יעודכנו מעת לעת ע"י הועדה המקצועית של הענף ויחייבו ממועד פרסומן באתר
העמותה.
מטרות
פעולה בכפיפות ובשיתוף פעולה מלא של חברי הענף בינם לבין עצמם ובינם לבין העמותה ,תחת
א.
הנחייתו המקצועית של הארגון העולמי ועפ"י הוראותיו הרלבנטיות של התקנון המקצועי של
הארגון העולמי.
שמירת חזון הענף  -פעילות למען הרוכבים ,העצמתם וקידומם.
ב.
קבלת מרכזי רכיבה כחברים בענף ,המחויבים למימון הפעילות וקידום הענף בלא מחויבות לאיזון
ג.
תקציבי או לרווחיות כלכלית.
סמכויות
הסדרת התנהלות ענף רכיבת הסוסים בעמותה (להלן" :הענף") על כל היבטיו ,לרבות ובלא לגרוע מכלליות
האמור לעיל בתחומים שלהלן:
א .כתיבת נהלי הענף (לפעילות בישראל) ועדכונם מעת לעת.
ב .עמידה בקשר עם חברי הענף (רוכבים ומרכזי רכיבה).
ג .קביעת מקום ומועדי התחרויות ופיקוח על אופן ארגונן ,ניהולן והתנהלותן לרבות קביעת מרכזי
הרכיבה שיוזמנו לתחרויות ,הקצאת מס' המשתתפים מטעם מרכזי הרכיבה בתחרויות ,קביעת סדר
היום ,המקצים ,המסלולים וכו'.
ד .הכשרת שופטי תחרויות.
ה .הכשרת מדריכי הרכיבה שרוכביהם משתתפים בתחרויות.
קיום הכשרות ,השתלמויות וימי עיון.
ו.
ז .קיום קשר מתמיד עם יועצת הענף מטעם ארגון ספיישל אולימפיקס אירופה בכל נושא רלבנטי.
ח .קידום עשיית הענף.
ט .רישום השתתפות הספורטאים לתחרויות בארץ ועדכון תוצאות התחרויות במערכת ההרשמה של
העמותה.
ייצוג הענף בפני צדדים שלישיים  -בתיאום עם מנכ"ל העמותה ובאישורו מראש בלבד.
י.
מבנה ארגוני ,סמכויות ואופן בחירה
ועדה מקצועית  -א .תורכב משלושה חברים ,רכזי תחום רכיבה טיפולית במרכזי רכיבה מורשים,
מוסמכים ,בעלי ותק ומוכרים ,שיפעלו בהתנדבות.
ב .נבצר מחבר הועדה המקצועית להמשיך בתפקידו ,יפנו חברי הועדה הנותרים
למועמדים מתאימים ויבחרו מבינם בהסכמה את החבר הנוסף.
ג .החלטות הועדה המקצועית תתקבלנה בהסכמה ובהיעדרה  -בהחלטת רוב החברים.
לכל חבר קול אחד.
ד .הועדה המקצועית תתכנס בהתאם לצורך .התכנסות הועדה המקצועית יכולה
להתקיים גם בשיחת ועידה טלפונית.
ה .הועדה המקצועית תדווח על התנהלותה באורח סדיר למנכ"ל העמותה.
ו .הועדה המקצועית תנהל פרוטוקולים של החלטותיה הארגוניות.
ז .חבר הועדה המקצועית יכול לפרוש מתפקידו בכל עת ומכל סיבה ,במתן התראה
סבירה מראש ככל הניתן.
רכז הענף -

א .יפעל בהתנדבות.
ב .ייבחר בהחלטה משותפת של חברי הועדה המקצועית ,מבין חבריו ,מעת לעת ולפי
הצורך.
ג .יעמוד בראש הועדה המקצועית כאיש הקשר של הענף בעמותה.
ד .בהיעדרו ,ימלא מקומו חבר ועדה מקצועית אחר בהסכמה.
ה .יוציא לפועל את החלטות הועדה המקצועית ו/או את החלטות העמותה ויפעל עפ"י
חזונה.
ו .רכז הענף יוכל לפרוש מתפקידו בכל עת ומכל סיבה ,במתן התראה סבירה מראש
ככל הניתן .אין בפרישתו מתפקידו לגרוע מזכותו להוסיף ולכהן כחבר הועדה
המקצועית.

למועד כתיבת נהלים אלו ,חברי הועדה המקצועית הם:
גיל וצלר מחוות ורד הגליל (רכז הענף).
גילי קרמר מסדנת שילוב.
ענת לביא קוברסקי מעמותת משעולים שבמרכז תלמים.

