
  הצעות לאסיפה הכללית של החוג
 

 בקופת החוג יש למעלה מ 60,000 שח שנועדו לשימוש חברי העמותה ולא לצבירה בחשבון הבנק של החוג, אנו
  כחברי הועד של העמותה מבקשים את אישור האסיפה הכללית לשדרוג וקניית ציוד לשימוש חברי החוג.

 
  1) רכישת ציוד מחשוב חדש -

  הסבר לרכישה -
  לחוג יש 2 מחשבים ישנים, שנקנו בשנת 2014, בני 5 שנים. עשו את עבודתם נאמנה.

  מצבם לא כל כך טוב, וברוב המקרים אנו עושים שימוש במחשבים האישיים של אבי קוסטה בתערוכות.
 

  לקראת שדרוג מערכת הרישום - שיהפוך את כל מערכת התערוכה להיות אלחוטית.
 בדיקה וטרינרית, מנהל זירה ומזכיר שופט

  וועד החוג מבקש את אישור האסיפה הכללית לרכישת ציוד המחשוב.
 אנו מבקשים לתקצב את נושא רכישת המחשוב בסכום שלא יעלה על סך של 15,000 שח.

 
 סכום הרכישה יכלול בין היתר -

 רכישה של 2 מחשבים ניידים חדשים עם מסכי מגע - מדגם מייקרוסופט סארפייס.
  טאבלט לשימוש מנהל הזירה - אייפד או סמסונג.

  2 סטים של מקלדת ועכבר אלחוטים.
 

 קביעת הסכום הסופי תעשה בהתאם להצעות מחיר שונות שהחוג יקבל ובכל מקרה לא יעבור את הסכום אשר
  יאושר באסיפה הכללית.

  המחשבים ישמשו את החוג בתערוכות הקרובות באופן קבוע.
 

  2) רכישה של מצלמה מקצועית לצילום וידאו של תערוכות -
VIRB® 360 - דגם המצלמה 

Rugged, Waterproof 360-degree Camera with 5.7K/30fps Resolution - המצלמה מצלמת באיכות 
and 4K Spherical Stabilization  

 
  מחיר המצלמה כ-800 עד 1000 דולר (כולל כרטיס זיכרון להקלטה בנפח גדול).

  הסבר -
  סרטון וידאו למי שרוצה לראות דוגמא -

https://www.youtube.com/watch?v=C60Dm3hj1qk 
  הצילום נעשה ללא צורך באדם - פשוט שמים את המצלמה במרכז הזירה בחצובה או תוקעים בדשא....

 היא תצלם את הכלבים בכל מצב, 360 מעלות... לאחר התערוכה נערוך ונעלה כל זירת גזע... ככה שתוכלו להוריד
 ולראות את התנועה של הכלבים....

 צילום התערוכה בוידאו תאפשר לאנשים להוריד ולהציג את תנועת הכלבים שלהם, להתרשם, להפיץ את זה
  ברשתות החברתיות ולראות לעולם את התערוכת שמקיים החוג לכלבי רועים בישראל.

 
 
 
 
 



  הצעתו של אבי קוסטה -
  3) פיצול הגזע רועה שוויצרי לבן מהחוג לכלבי רועים -

 כחלק מהמאמצים להמשיך ולהגדיל את קהילת אוהבי הגזע ולתת תשובה לקהילה ההולכת והגדלה של הגזע,
 החלטנו כי ברצוננו לצאת לדרך עצמאית ולהקים עמותה ללא מטרות רווח, שתקרא - העמותה לאוהבי הגזע רועה

  שוויצרי לבן (שם לא סופי).
 באמצעות העמותה אנו נרכז את הפעילות השותפת - מפגשים משפחתיים, טיולים, ערבי ידע, עזרה לרועים

  שוויצרים שיגיעו להסגרים ועוד... אה וכמעט שכחתי - גם תערוכות כלבים.
  כמובן שגם נהיה חברים בהתאחדות הישראלית לכלבנות.

  אספנו חתימות של כ-30 בעלי כלבים שברצונם לקחת חלק בהקמת עמותה.
 למעלה מ-80 אחוז מחברי החוג הישראלי לכלבי רועים בעלי רועה שוויצרי לבן חתמו על הטופס ועל רצונם להקים

  עמותה נפרדת.
  כאשר יתרת ה-20 אחוז -

  מספר אנשים הרביעו כלבים בלי תעודות ובאסיפה הכללית הקרובה יועמדו להדחה.
 כלב אחד סורס ובעליו לא מעוניין לחדש חברות.

  עוד 2 אנשים לא ענו לטלפון או להודעות דואר אלקטרוני.
 

  הפיצול יעשה באופן הבא ובהתאם לתנאים הבאים -
 1. שני החוגים יקיימו שיתוף פעולה מלא בכל הקשור לפעילויות.

 2. חבר באחד החוגים יקבל מהחוג האחר את מלוא השירותים שמקבלים חברי אותו חוג במחיר
  של חבר. בעלי כלבים מגזע רועה שוויצרי לבן - יירשמו בספר החברים של החוג לכלב רועה שוויצרי לבן.

 א. חבר באחד החוגים יוכל להשתתף בתערוכות ופעילויות אחרות שמארגן החוג האחר
 במחיר של חברים ולא יידרש לשלם כל תוספת.

 ב. חבר באחד החוגים שמחזיק גזע ששייך לחוג האחר יוכל לקבל שירותי ביקורת שגר
 ומה״ג במחיר של חברים.

 
 3. החוגים מסכימים בזאת להצביע יחד באסיפות הכלליות של ההי״ל.

 א. לפני אסיפה כללית, ייפגשו שני הוועדים ויחליטו במשותף כיצד להצביע.
 ב. עד שלשוויצרים יהיה קול באסיפה הכללית, יצביעו כלבי הרועים גם עבורם (בקול היחיד

 שברשותם).
 ג. לאחר שלשוויצרים יהיה קול באסיפה הכללית, יצביעו שני החוגים יחד באסיפות.

 ד. החוגים לא יתנו ייפוי כוח לחברי כל חוג אחר בהי״ל לצורך הצבעה באסיפות כלליות.
 4. החוגים יתאמו ביניהם תערוכות, הן משותפות והן נפרדות, כך שחברים יוכלו לנצל את האפשרות

 להשתתף בתערוכות אלו.
 5.החוג לכלבי רועים ימשיך לקבל שירותי מחשוב מאבי קוסטה, כפי שסוכם כאשר הוקמה

 המערכת, בלי לשנות את התנאים.
  6.החוגים מסכימים על שיתוף בציוד כגון שטיחים, מערכות מחשוב ועוד..

  7.החוג לכלבי רועים - ישא בתשלומים ההתחלתים להקמת העמותה.
 8.במידה והחוג לכלב רועה שוויצרי לבן, באסיפה כללית מסודרת יחליט כי ברצונו לחזור אל חיקו של החוק

  הישראלי לכלבי רועים - החוג לכלבי רועים יסכים לקבלו באופן אוטמטי.
 
 
 
 



  רשימת בעלי הרועים השוויצרים אשר חתמו על הטופס -
 גל מעוז

 יואל ליבסטר
 בושרי ברק

 מרינה מריים קונסטנטיני
 דמיטרי פריז'ניאק

 הילה הדר
  עודד גוזביץ

 גלית לוי
Vlad 

 יוסי חדד
 אורן ביטמן

Vladislsv Sapozhnikov 
 נוי ודאי

 משה הרטמן
  דנה הראל

 אבי קוסטה
 אילת השחר ענף-שושנה

 רפאל מנשה
 טלר לודמילה

Israel Pedro Fridman  
 שרון כץ

 רודינוב טום
 איתן כספי

 מאיר צצ׳קס
 בלה שבירו
  שיר אוחיון

 
 ***הרישום פתוח לגם למי שאין בבעלותו כלב רועה שוויצרי לבן או לבעלי רועה שוויצרי לבן ללא תעודות***

 
 

  הצעתו של אבי קוסטה -
  החוג יפרסם את תוצאות החוג המלאות לקהל הרחב -

  כולל דו״חות שיפוט, זאת על מנת לאפשר לאנשים ללמוד מהדו״וח השיפוט על הכלב.
  בעל כלב אשר איננו מעוניין בפרסום דו״ח השיפוט של הכלב, יפנה בבקשה מנומקת אל ועד החוג.

 
 

  הצעת שינוי תקנון גידול - דינה ליאחוביץ
 

 ברצוני לעלות להצבעה שינוי תקנון גידול עבור גזעים וולש קורגי פמברוק וולש קורגי קרדיגן. להלן נקודות:
  1.  לקרדיגנים חובה בדיקות גנטיות למחלות PRA ו  .

DM 
1vWD לפמברוקים בנוסף גם בדיקות ל 



 
 2. כלבים נשאים ל PRA לא ישמשו בגידול

DM 3.לא תאושר הרבעה של שני כלבים נשאים 
vWD1 אצל קרדיגנים ואצל פמברוקים בנוסף לא תאושר הרבעה של שני נשאים של 

,B או A 4. כלבים מאושרים להרבעה יהיו עם אגן 
.A יאושרו להרבעה רק עם כלבים עם אגן C כלבים עם עגן 

 
patellar luxation 5. רישום מידע על  

 
 


