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חזון
תוכנית לקידום רוכבים צעירים והכנתם כשגרירי ישראל 

בזירה הבינלאומית

מטרות
בניית נבחרת רוכבים צעירים

ל למימוש פוטנציאל של רוכבי הנבחרת"יצירת בסיס בחו

בניית תוכנית אימונים דו שנתית  

2022להגיע לייצוג באליפות אירופה לילדים ורוכבים צעירים בשנת 

.בתוכנית9-16הטמעת הרוכבים הצעירים בגילאי 



:יעדים
:בניית נבחרת רוכבים צעירים

:רוכבים10הנבחרת תכלול עד 

(י הקריטריונים"עפ)עמידה בתנאי קבלה 1.

.אריק יום טוב ומאמנת הנבחרתהמנהל המקצועי של התוכנית מר י "תהליך מיונים אינטרנטי ע2.

:רשתות חברתיות, ביגוד, שמיכות אוכף)מיתוג הנבחרת 3.

:ל למימוש הפוטנציאל של רוכבי הנבחרת"יצירת בסיס בחו

ל שילוו את חברי הנבחרת ומאמנם האישי בכל הנוגע לתוכנית  "בניית קשרים עם מאמנים בחו1.

.אחזקת הסוסים ועוד, האימון

ל"שופטים מחו/ קליניקות אימון עם מאמנים 2.

.מחנות אימונים באירופה3.

:תוכנית אימונים דו שנתית

.מצטיין בצבא על מנת להמשיך ולהיות שגרירים של ישראל בעולם/ הכוונת הרוכבים למעמד ספורטאי פעיל 1.

.בניית נבחרת בוגרת ונבחרת צעירה על מנת לייצר המשכיות לאורך השנים2.

.עזרה במציאת מקומות מתאימים לחברי הנבחרת באירופה על מנת שיוכלו להשתלב בזירה הבינלאומית3.

.בניית תוכנית קליניקות מפורטת לפחות לשנה הקרובה4.

.לבנות מערך הפקת לקחים והסקת מסקנות על מנת לשפר את התוכנית במהלך השנה עצמה5.



:קריטריונים

.ומעלה' המדורגים ברמות א9-16רוכבים בגילאי 

.התחייבות להגיע לכל הפעילויות והקליניקות של התוכנית

מעבר ראיון אישי

:מבנה הנבחרת

.ומעלה' המדורגים ברמות א9-16רוכבים בגילאי 6עד 

.רוכבים בוגרים הממשיכים בתוכנית4עד 



–אימוני הנבחרת . 1

.יתקיים מחנה אימונים אינטרנטי עם מאמנת הנבחרת' האחרון של ספטש"בסופ

:רוכבי הנבחרת יצאו בזוגות למחנות אימונים בהונגריה בתאריכים

בראלעדי סבא ומיקה –31.10-12.11. א

פרמדרומאיה הנסלייןמישל 15.11-26.11. ב

איזנבנדיעל נקר ומיקה –16.1-28.1. ג

.-מיונים. 2

.דקות10-המיונים יכללו סרטון רכיבה חופשית של כ. א

תוצאות הרוכבים בגמר גביע יילקחו בחשבון. ב

.  סרטונים מגמר הגביע ישלחו לקבוצת יום טוב. ג

:  ימשיכו כפי שהתקיימו בשנה שעברה–אימוני נבחרת . 3

Nicolette van Leeuwenי המאמנת "ויועברו עMOVE AND SEEאונליין עם מערכת האימונים יערכו

.מחנות אימונים הראשונים4כרגע יסגרו -ש"בסופחודש וחצי /האימונים יערכו פעם בחודש

4 .Nicolette Van Leeuwenכולל  )היא מאמנת רוכבים צעירים במספר מדינות באירופה , היא מאמנת ברמה חמישה כוכבים בהולנד

הרוכבים אותם היא מאמנת משתתפים בקביעות באליפויות אירופה לצעירים ואף מגיעים לתוצאות  , (איטליה בלגיה ועוד, הולנד, שוויץ

.  מעולות

.תעזור בבניית תוכנית אימון עם המאמן האישי של הצמדניקולט

.להונגריה למחנות אימונים( Bכולל סגל )במהלך הקיץ יישלחו חלק מהרוכבים . 5

לוח זמנים



עלויות

SPORTPROHORSES YOM-TOV GROUPעם המאמנת הקבועה בחסות עלות האימונים . 1

.עלות הצלם תהיה על רוכבי הנבחרת

SPORTPROHORSES YOM-TOV GROUPבחסות עלות מחנות האימונים בהונגריה . 2

.פהלהמאמן הוא פטר . אימונים ורכיבה יומית על מספר סוסים בליווי מאמן צמוד: האימונים כוללים

מאמן עשרות שנים את הדור הצעיר של הונגריה ומדי שנה רוכבים תחת אימונו משתתפים באליפויות אירופה פהלפטר 

.U25ו CHILDREN ,JUNION ,YOUNG RIDERS, לפוני

.הרוכבים בעלויות טיסה ושהיההשתתפות 

.טיסות ועוד,  ביגוד, יגויסו  ספונסרים בנושאי מיתוג. 3



קבוצת יום טוב-רקע 
.  מאחורי התוכנית עומדת קבוצת יום טוב בראשות אריק יום טוב ובנו תום

.כיום עם משפחתו בהונגריההחי איש עסקים , אריק יליד ישראל

.  ׳הדרסזובעקבותיה נדבקה המשפחה באהבה לענף 11החלה לרכב בגיל , יסמין, בתו הקטנה של אריק

-יסמין אלופת הונגריה ב. בדירוג העולמי8-12במקומות בין  U25וכבר מדורגת ברמת 20כיום יסמין בת 

Young Rider ו ב-PSG  ובנוסף ניצחה תחרויותCDI  ברמתU25.

75.085%יסמין עשתה היסטוריה כשזכתה בתואר אלופת הונגריה בגרנד פרי עם ציון של 2021בשנת 

!U25ומקום תשיעי בגמר אליפות אירופה ברמת 

.  תום אחראי בעיקר על רכישות ומכירות של סוסים צעירים באירופה

׳ האחת ממוקמת בהולנד והשנייה  דרסזכיום בבעלות המשפחה שתי חוות המתמחות בגידול ואימון סוסי 

,  פונים, בקיץ האחרון האורווה בהונגריה אירחה את כל מקצי אליפות אירופה לילדים. ממוקמת בהונגריה

!  שבועות רצופים5רוכבים צעירים ועוד בפסטיבל שנערך על פני , נוער

כספם הידע הרב שצברו והקשרים שלהם על , קבוצת יום טוב שמחה לקחת חלק פעיל ולתרום מזמנם

.  הועדה מודה להם ומקווה לשיתוף פעולה פורה! ׳ בישראלהדרסזמנת לקדם את ספורט 

:את האתרים של האורוות ניתן לראות בקישורים הבאים

Holland- https://www.sportprohorses.com//

Hungary- https://www.unikornislovarda.hu/
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