
    

 
 

 
 9201מעודכן לשנת  –תיק נהלים 

 3.6.19תאריך עדכון אחרון    
 

     תוכן:
 

   כללי 3-7   -עמ'      
 נוהל זכויות חתימה וסמכויות להתחייבות בשם ההתאחדות         
 סמכות חתימה         
 בעלי תפקידים         

 נוהל ישיבות הנהלה        
 נוהל בחירות        
 משרד ההתאחדות        

 אבטחת משרד ההתאחדות         
 פנייה לארגונים בינלאומיים וגופים בישראל         
 וועדת הביקורת פנייה להנהלת ההתאחדות         
           
        

 8-20עמ'  – נהלי עבודה למשרד ההתאחדות  -פרק א'  
 עובדים . 1  8 –עמ'      
 דואר. 2        
 מענה טלפוני .3        
 . ציוד משרדי4        
 ניהול כספי. 5  9 –עמ'     
 תוכנת ניהול כספים. 6  10 –עמ'     
  . הנהלת חשבונות7   11 –עמ'     
       . העברת חומר להנהלת חשבונות8        
 ועדות(ניהול כספי של הענפים )ראה גם עמ' נוהל עבודת . 9        
  רויותבח. 10   12 –עמ'     
 FEI-רישום סוסים ורוכבים ל. 11        
 רישום לתחרויות בחו"ל. 12  13 –עמ'     
 מבחני שלב. 13        
 חיילים מצטיינים/פעילים. 14   14 –עמ'     
 . בטוח15        
 פרסומים. 16   15 –עמ'     
 תעודות מדריך בי"ל. 17   16 –עמ'     
 כיםיר. הכרה בקורסי מד18        
 בקשות לקורסי מדריכים –דת חריגים . וע19        
 הזמנת כרטיסי טיסה לנציג התאחדות. 20                 
  FEI. נציג התאחדות בכנסי 21        
  . שונות22        
 ודיווח פעילות חודשית טופס החזר הוצאות –נספח א'   18 –עמ'     
 עיל/מצטייןם ספורטאי פאימוני חוטופס דיו –נספח ב'    19 –עמ'     
 הסכם להכרה בקורסי מדריכים –נספח ג'   20  - עמ'    

  טופס קיום ביטוח עבור מארגן קורסים וקליניקות –נספח ד'  22   -עמ'
 טופס הזמנת כרטיס טיסה –' הנספח   23  -עמ'  

 טופס בקשה להיבחן במועד ב' -נספח ו' לפרק א'   23 –עמ' 
 

    
  

 23-25עמ'  – עדות המקצועיותנהלי עבודה לו   - 'בפרק 
 כללי  23 –עמ'     
 . חברות ובעלי תפקידים1        
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 תפקידי הועדה. 2        
 נוהל עבודת הועדות. 3 24 –עמ' 
 מחו"ל אירוח או בעלי מקצוענוהל . 4  25 –עמ' 

 נוהל עבודה מול היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים. 5 
 

 
 26-32עמ'  – שונים קריטריונים   -ק ג' רפ

 בחו"ל מתחרים . קריטריונים לתמיכה בספורטאים1  26  –עמ'     
 קריטריונים לאליפות אירופה בקפיצות 2  27  –עמ'     
 . קריטריונים להשתתפות במאסטרס בריינינג3        
     . רישום לתחרויות בחו"ל4        
 FEI-ה לפני נוהל. 5  28   -עמ'     
 קריטריונים להמלצה לספורטאי מצטיין/פעיל. 6        
 הוראות התנהגות ליוצאים לחו"ל –נספח א'   31  –עמ'     
 התחייבות הורים –נספח ב'   32  –עמ'     
 
 

 33-61עמ'  – נוהל ארגון תחרויות   -פרק ד' 
 כללי   . 1  33 –עמ'     
 ועיתצקנציג ועדה מ   . 2  35 –עמ'     
 מארגן תחרות ובעלי תפקידים נוספים   . 3        
 תחרות נהלמ   3.21.1 37 –עמ'     
 זכיר תחרותמ  3.21.2       
 י הרכיבהמנהל מגרש  3.21.3       

 בעלי תפקידים נוספים  3.21.4            
 רוכבים ובעלי סוסים . 4    38 –עמ'     
 הסוסים .  5   39 –עמ'     
 שטח התחרות .6         
 .  שופטים7  40 –עמ'     
 ערעורים ותלונות. 8        
 . העברת תחרות למתקן אחר9        
 לקיחת דגימת דם מסוס מתחרה בתחרות  .10        
 בחומרים אסורים על ידי ספורטאים . שימוש11     

 
 . התחשבנות ההתאחדות מול מארגן תחרות12  42 -עמ' 
 ותשלום דמי זכייה דמי כניסה לתחרותם ול. תש13    
 . פציעה בתחרות14    

 הוראות בטיחות במגרש –נספח א'    43 –עמ' 
 דוגמה להסכם עם שופט מחו"ל –נספח ב'   44 - עמ'    
 אישור על קיום בטוח –נספח ג'    45- עמ'    
 התחייבות מארגני תחרות –נספח ד'   46 -עמ'     

טופס בקשה לקיום תחרות סוסים מהשירותים  – נספח ה'  47 –עמ'                     
 הוטרינריים

 רשימת ציוד עזרה ראשונה –נספח ו'  49 –עמ'                     
 הוראות לפינוי רפואי –נספח ז'  50 –עמ'                     
שתן מסוס מתחרה /םכתב ויתור ללקיחת דגימת ד –נספח ח'  52 -עמ'                     

 רויות.בתח
טופס בדיקת מתקן )לענפים קפיצות ראווה, דרסז'  –נספח ט'  54–עמ'                     

 ורכיבה מערבית(.
 רשימת עבודה למזכירת התחרות –נספח י'   59-עמ'                     
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 כללי
 *ספורט הרכיבהת לימהלאו תמטרת מסמך זה היא להסדיר את ההתנהלות של משרד ההתאחדו

 ומוסדותיה.
הכללים במסמך באים לקבוע סדרי מנהל תקין והם מבוססים על חוקי מדינת ישראל, תקנונים 

 בינלאומיים ונהלים שונים שאוחדו לכלל מסמך אחד.
על פי תקנוני הענפים  הלאומית לספורט הרכיבה בנוסף למסמך זה, יפעלו ענפי ההתאחדות

הכללים הקובעים הם הכללים  –בהירות  , במקרה של איספק רען הסמלהשונים בהתאמה. 
 המופיעים במסמך זה.

 
  .מסמך על ידי הנהלת ההתאחדות, הוא יעודכן מעת לעת על ידי משרד ההתאחדותהאחרי אישור 

 .ת ההתאחדות לספורט הרכיבההנהל על ידייאושרו תוספות ההשינויים ו
 
 ההתאחדות. –בה יכורט הרלהלן תקרא ההתאחדות הלאומית לספ *
* המסמך נכתב בלשון זכר יחיד ולרבים. בכל מקום בו ננקטה לשון כזו הכוונה גם ללשון נקבה *

 )ביחיד וברבים(.
 
 נוהל זכויות חתימה וסמכויות להתחייבות בשם ההתאחדות 

על פי תקנון ההתאחדות, כל חברי ההנהלה הם בעלי זכות לחתום על פעילות ומסמכים  .1
 התאחדות סמכות לקבוע מורשי חתימה נוספים.להנהלת ה ות.תאחדההים את המחייב

על פי התקנון על כל מסמך שנועד לחייב את ההתאחדות )או חשבון הבנק( דרושות שתי     .2
 חתימות של מורשי חתימה ובלבד שאחת מהן תהיה של חבר הנהלה מורשה חתימה.

 לעיל.  חתימה כאמור מורשי די שניכל שינוי במסמך חתום, מחייב חתימתו מחדש על י .3
 לא יינתנו התחייבויות בעל פה בשם ההתאחדות. .4
 מורשה חתימה יחתום רק במילוי כל התנאים הבאים: .5

 א. המסמך הוא שלם וענייני. 
 הרלוונטי. ב. המסמך מכיל את כל הצרופות הנדרשות על פי הנוהל 
 ו סוג.מאות ךעל מסמג. המסמך ונלוויו ממולאים על פי הכללים החלים  
 מסמך ונלוויו ברורים ומסודרים ונקיים משגיאות כתיב.ד. ה 
 הנדרשים על פי הנהלים הקיימים.  הפנימייםה. קוימו האישורים  
 ו. המסמך לא סותר החלטות קודמות. 

אין בקיום חתימות קודמות על המסמך כדי לפטור כל חותם, לבדוק את קיום התנאים  .6
 הנ"ל מחדש.

שה לשנות דבר במסמך שכבר חתום על ידי בעלי סמכות ימה אינו מורת חתוכבעל סמ .7
 , ואם עושה זאת עליו להביא את הדבר לידיעה וחתימה של אותםחתימה נוספים

 חותמים.
 ו/או העברה, תשלום בצ'ק לא ייחתם ע"י מורשה חתימה התאחדותהתחיבות בשם ה .8

  ני.,אלא בחותם שכאשר העניין נוגע לו אישית
 כות חתימהמס

בוטלה לו, ע"י  תימה בטלה אוטומטית עקב מעבר לתפקיד אחר או עזיבה או אםסמכות ח
 .הנהלת ההתאחדות 
לסניף הבנק יש להעביר  -על מנת שהעדכון יבוצע ברשימת מורשי החתימה בחשבון הבנק  

חתום  המאשר הוספה/הסרה של מורשה חתימה מישיבת הנהלה הרלוונטית פרוטוקול 
 .רי הנהלהחב 2על ידי  מקור תבחתימו

 
 בעלי תפקידים בהתאחדות

 
 בהתאחדות כיום כוח אדם מקצועי הממלא אחר התפקידים הבאים: •

בלבד(, רכז  ומערבי דרסז' ,רכזי ענפים )קפיצות מנהל כספים,  מנהלת משרד כ"ל,נמ
 "(גורם מקצועיודובר )" , פעילות בינלאומיתהדרכה

הקיים בהתאחדות וזאת על מנת י וות המקצועת הצולת התנהמטרת נוהל זה הינה הסדר •
להביא את ההתאחדות לייעול בתהליך קבלת החלטות, שקיפות בתהליכים ומניעת עבודה 

 כפולה ומסורבלת.

 
כ"ל ירכז את פעילות ההתאחדות כולה לרבות פעילות הצוות המקצועי לפי האמור נהמ

 בנהלים הבאים:
והל זה ו/או לפי הסכמי בנספח א' לנ פורטמלבכפוף תחומי האחריות והטיפול הינם  .1

 העבודה האישיים.
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"פרויקטים מוגדרים שיוטלו על ידי ההנהלה מעת לעת" כפי שפורט במסגרת תחומי  .2
כ"ל וממנו לגורם המקצועי נוהל זה יועברו באמצעות ההנהלה למהאחריות בנספח א' לנ

 כ"ל.   נמעדכון פ החלטת הנהלה בלבד לאחר המיועד. חריג לסעיף זה ע"

 ום הטיפול מחולק לשניים:סווג  תח .3
עבודה במסגרת תחום האחריות אשר מפורט בנספח א' ואשר הינו מתוקף אחריותו  3.1

 ותפקידו של הגורם המקצועי.
 לעיל(. 2פרויקט מוגדר משתנה )כפי שפורט בסעיף  3.2

 לעיל יתבצעו התהליכים הבאים: 3בשני המקרים שפורטו בסעיף  .4
 כ"ל הכולל:נעבודה מסודר למקצועי יעביר מסמך מגורם הה 4.1

 הגדרת הנושא. -
 מה מבקש להשיג. –מטרת הטיפול  -
 במידה ויש. –עלות תקציבית נדרשת  -
 במידה וקיימים. –צרכים משתנים לעזרה ממשרד ההתאחדות  -
 תאריך יעד לסיום טיפול.  -
 פורמט ומועדי דיווח.  -

 שר יאושרו על ידו.ם אם לפורמטישיתאי ור כדיכ"ל יתקן את המסמך האמנהמ
  במידה ומדובר בפרויקט יזום על ידי הגורם המקצועי אשר זקוק לאישור  4.2 
  יועבר כנושא  נהלהה 
כ"ל מהגורם נלה הסמוכה לקבלת המסמך על ידי המלאישור בישיבת הנה 
 המקצועי . במקרים דחופים  
בדיווח יל מיידי או במי הלר ההנהכ"ל יועברו הנושאים לאישונולהחלטת המ 
 שבועי.ה 
כ"ל ובמידת הצורך אישור חברי ההנהלה( יחל הגורם נלאחר קבלת אישור )המ 4.3 
 המקצועי בעבודתו. 

עבודה בתחום סמכותו של הגורם המקצועי תתבצע לאורך כל הדרך על ידו ובאחריותו,  .5
 בכפוף לדיווחים תקופתיים .

עברו דיווחים ן קבוע ובהן יוופאבכ"ל נמישיבות שוטפות תתקיימנה עם ה .6
 לפי הפירוט: מסודרים על פעילות ותחומי הטיפול שבאחריותו

ה שוטפת בין נושא התפקיד לבין אחת לשבועיים תתקיים ישיבת עבוד 6.1
 כ"ל.נהמ
הישיבות תתקיימנה בתאריכים קבועים ובשעות קבועות למעט מקרים בהן  6.2

 י נמנעת אחרתהתחייבות בלתבשל  דת המועיתבקש על ידי מי מהצדדים לשנו
 :ו/או אם תאריכים אלו נופלים על ימים שאינם ימי עבודה כמו שבת וחג

)שעה  14:30לא יאוחר מהשעה  – לכל חודש 14פגישת עבודה בתאריך  6.2.1
 .תקבע אם כל אחד בנפרד( מדויקת

)שעה  14:30לא יאוחר מהשעה  – לכל חודש 28פגישת עבודה בתאריך  6.2.2
 .חד בנפרד(תקבע אם כל א ויקתדמ

הפגישות תרכזנה את כל הנושאים השוטפים אותם בעלי המקצוע רוצים  6.3
 ונדרשים להעלות:

 נושאים לעדכון ההנהלה בדיווחים השבועיים, חודשיים וישיבות הנהלה. -
 נושאים להחלטת הנהלה ולאישורם כנוהל.  -     
 , דפי מידע חודשיים ט לעיל()כמפור ים להנהלהחות: דיוכ"ל לטובננושאים לעדכון מ  -     
 ההתאחדות, שונות.  לחברי   
 כ"ל )נושאי משרד, תוכנה, יחסי ציבור, הדרכה וכו'(נמנושאים לטיפול   -     
  נושאים לטיפול בעל התפקיד -     
 (שידה ויכ"ל יביא בפני בעל התפקיד את הדרישות המקצועיות אותן עליו לבצע )במנהמ 6.4  
 לתקופה. םונטיירלוועדכונים    
 .ייבחנו התקדמות התהליכים ועמידה בלוחות זמנים כפי שהוגדרו מראש   
 כ"ל מתבקשים לרכז את כל הנושאים השוטפים לדיון בפגישות בעלי התפקידים והמנ 6.5  
 ה.האמורות ולשלחן טרם הפגישה במייל על מנת שהצדדים יהיו מוכנים לפגיש העבודה   
 אינם יכולים להמתין לדיון בישיבת העבודה יועלו טרם לכן.שאים דחופים אשר ונ   
 אין מניעה כי פגישת העבודה תתבצע טלפונית.  6.6  

 יסוכמו על ידי מי מהצדדים במסמך עבודה מסודר.פגישות העבודה  6.7
  ידי לעשתקבע כ"ל תוך כדי עשייה בפורמט ובתדירות כפי נדיווחים שוטפים יועברו למ . 7 
 .כ"לנהמ   

 



 5 

סיוע המשרד במידת הצורך יינתן לפי שיקול מקצועי בלבד או בהתאם לקריטריונים . 8
 כ"ל.נשייקבעו מראש באישור ההנהלה/מ 
ת/גורמי חוץ וכו'( רק באמצעות הגורם המקצועי יעביר הנחיות לשטח ) חברי התאחדות/חוו. 9

  כ"ל או לאחר קבלת  אישורו.נהמ
 להצעות ביצוע: הלנהרי האישו. 10

כ"ל יאושרו על ידי ההנהלה נלהנהלה באמצעות המייל על ידי המ הצעות ביצוע שיועברו 10.1
 חברי הנהלה לפחות(. 3ימים מיום העברת ההצעה. )הצעה תאושר על ידי  7עד 

 ימים תאושר ההצעה. 7אי מענה חברי ההנהלה להצעה בחלוף  10.2
ההצעה תאושרר בישיבת ההנהלה  -לעיל  10.2עיף סבמתואר במקרה של אי מענה כפי ש 10.3

 הקרובה לשליחת ההצעה.
כ"ל את ניציין המ –כ"ל נבקשה להנהלה לאישור על ידי המ במקרים דחופים בהן תועבר 10.4

 דחיפות בקשת האישור והמועד הנדרש לאישור.
 3-ם ליטלפונ כ"ל סבבנחסות חברי ההנהלה לבקשה יערוך המבמידה ולא תתקבל התיי 10.5

 אשר לפי החלטתם תוכרע הבקשה. מחברי הנהלה
ההחלטה שהתקבלה תועבר במייל לכלל חברי ההנהלה כולל פירוט מנומק לאופן קבלת  10.6

 ההחלטה וצורת הפעולה הנדרשת.
החלטתו תועבר במייל  –כ"ל לקבל החלטה נברי ההנהלה אינם זמינים ונאלץ המוהיה וח 10.7

 .לעיל 10.6יף בסע טרי המפולכל חברי ההנהלה לפ
 

 ישיבות הנהלה                                                                                             –נוהל

הישיבות תתקיימנה לפחות אחת לחודש. מועדי ישיבות יקבעו ע"י היו"ר בתאום עם כל  .1
 חברי ההנהלה. 

להעלות נושאים לסדר היום, ה יכול לבקש הנהל רכל חב יו"ר ההנהלה יקבע את סדר היום. .2
 אך היו"ר , יחליט על סדר העלאת הדברים והאם לדחות נושא לישיבה שלאחר מכן.

המנכ"ל ידאג להעביר את כל המסמכים הרלבנטיים לנושא הדיון מראש לחברי ההנהלה על  .3
 מנת לאפשר להם להתכונן כראוי לישיבה . 

יציג הנושא לדיון וייתן רקע ייערך  שאכין את הנואשר ה,הנהלה בדיון , המנכ"ל או חבר  .4
סבב ראשון בו כל חבר הנהלה יציג עמדתו בקצרה, במידת הצורך ייערכו סבבים קצרים 

 נוספים .כל חבר הנהלה יהיה רשאי להעלות הצעת החלטה בנושא שנדון להצבעה .

 סדר הדיון  ורשות הדיבור בדיון יקבעו ע"י יו"ר ההנהלה . .5
 אם הוא עולה על הזמן שתוקצבלעצור הדיון  רשאי היו"ר .6

המנכ"ל ירשום פרוטוקול  וישלח טיוטת סיכום ישיבה לחברי ההנהלה  להערות ותיקונים.  .7
הלוז" לאשור לא יעלה על שבעה ימים.לא ניתנה תגובה ע"י מי מחברי ההנהלה בתוך 

 ום.הסיכ תאישר אהתקופה של שבעה ימים , ייחשב הדבר כאילו אותו חבר הנהלה 

יבה שאושר יפורסם באתר  ההתאחדות לא יאוחר מעשרה ימים מקיום ישיבת סיכום יש .8
 ההנהלה.

 בכל תחילת ישיבה המנכ"ל יעדכן את חברי ההנהלה על יישום החלטות מהישיבה הקודמת. .9

הצהרה בדבר ניגוד עניינים בנוסח הקיים בהתאחדות תחתם על ידי חבר  -ניגוד עניינים .10
ל חבר במועד ראשון בו יהיה מידע חדש כלשהו. חבר דכן על ידי כותעו החת לשנהנהלה א

הנהלה המצוי בניגוד עניינים שלו או מי מקרוביו בנושא שעומד לדיון בהנהלה ,יצהיר 
זאת מראש לפני הדיון האמור וימנע מלהשתתף באותו דיון ובהצבעה )לרבות יציאה 

 מהישיבה באותו נושא(.

זולתו, הדברים ישמעו בנחת ומתוך ראייה איש כלפי וד ו כבגההלה ינחברי ההנ -אתיקה  .11
ממלכתית, יינתן לכל חבר לסיים דבריו, הדברים ייאמרו בצורה עניינית תוך התחשבות 

 בזמנם היקר של החברים.

היו"ר רשאי להאציל סמכויותיו )כולן או מקצתן( לחבר הנהלה אחר או למנכ"ל לפי ראות  .12
 עיניו.

 
 נוהל בחירות

ימים לפחות לפני מועד הבחירות לכל תפקיד שהוא תודיע  60בתקנון: "  2.15.9סעיף  .1
 העמותה על הבחירות המיועדות וישלחו טפסים לצורך הגשת מועמדויות"

ימים לפחות  30ישור ועדת הביקורת בתקנון: " מועמד יציג מועמדותו לא 19.15.3סעיף  .2
למותו וחתום על ידו עד למועד שבלפני מועד הבחירות , ע"י מסירת טופס מתאים ממולא 

 הנקוב".

  20-בתקנון: " ועדת הביקורת תאשר את המועמדויות לא יאוחר מביום ה 9.15.4סעיף  .3
ו אי אישור ימים לערעור על אישור א 5שקוד'ם למועד הבחירות . יינתן פרק זמן של 
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-ה םורת תפרסם את רשימת המועמדים הסופיים לא יאוחר מבי. ועדת הביקומועמדויות
 שקודם למועד הבחירות". 15

 הבחירות יתקיימו בחדר סגור, כל מצביע ייכנס בנפרד. .4

כך תישלח לחברים על כל אדם שמגיע להצביע צריך להזדהות עם תעודה מזהה, הודעה  .5
 .להצביעעם תעודה מזהה לא יוכל מבעוד מועד. חבר שלא יגיע 

בלבד ובו תהיה רשימה אחת  דחעבור כל ועדה/הנהלה שיש בחירות עבורה , יוצב קלפי א .6
ה רלוונטיים. במקרה בו יתקיימו, באותו המועד, בחירות למספר בלבד של בעלי זכות בחיר

 ים.ועדות/הנהלה, יוצבו הקלפיות הרלוונטיות במיקום כזה שתהיה הפרדה בין המצביע
את  לכל זמן הבחירות , רק חברי ועדת הבחירות. ועדת הבחירות תכלו בקלפי יהיו , לאורך .7

יו"ר ועדת הבחירות(, נציג מנכ"ל ) יו"ר ועדת ביקורת או בהעדרו חבר ועדת ביקורת
ההתאחדות וכן חבר/חברה שאינם משמשים בתפקיד רכז ענף כלשהו או חברים 

 בשטח הקלפי בועדה/הנהלה. לא ישהה כל אדם נוסף

בצורה  םה יהיו בהשגחת נציג ועדת הבחירות בקלפי ותימנע האפשרות לקחתפתקי ההצבע .8
 וי ורשום.חופשית.פתק הצבעה יחיד  יינתן למצביעים רק לאחר זיה

 פתיחת הקלפי ע"י חברי ועדת הבחירות. תחילת הבחירות רק באישור יו"ר ועדת ביקורת. .9

 .תועדת הבחירוספירת הקולות תעשה ע"י  .10

 .כל חברי ועדת הבחירותמזכירת ההתאחדות תכין פרוטוקול ספירה עם חתימה של  .11

 

 
 ח המקצועי במשרד ההתאחדות והגדרת תפקידים, סמכויות והתנהלות הכלנוהל  –א'  נספח

 פרוט תחומי אחריות:
 – כ"לנמ -

 טיפול שוטף בכל נושאי האדמיניסטרציה וניהול כללי של ההתאחדות כגון אך לא רק:
קשר עם כלל החברים והספורטאים המתחרים בפרט )מענה לפניות ובקשות  •

 (.בארץ ובחו"ל של ספורטאים משתנות

רוכבי חו"ל )טיפול שוטף ותכתובת בתיאום תחרויות, אישורים, הזמנות, רישום  •
 ועוד(. FEI-ב

ריכוז הבקשות והעברתם לפי הנוהל המפורט  –ספורטאים פעילים/מצטיינים  •
 בתיק הנהלים של ההתאחדות למנהל הספורט.

 ינים.טיפול בבקשות חריגות של ספורטאים פעילים/מצטי •

 ם:ם שוניגורמי קשר עם •
מנהל הספורט/ועד אולימפי, רשם העמותות, המועצה להסדר הימורים בספורט 

 וכו' 
 כולל דיווחים תקופתיים למנהל הספורט. 
 שירותים וטרינרים. 
 מנהל חשבונות/רו"ח . 

  FEI  והאסיפה הכללית(. 1)הערה: רכז הספורט יושב כיום בישיבות התקופתיות של בית 

 ת.המקצועיו תמול הוועדור קש •

 עבודה שוטפת עם רכזי הענפים. •

 העברת אינפורמציה ליחצ"ן ההתאחדות. •

קבלת עדכונים שוטפים אודות פרויקטים המבוצעים על ידי גורמים מקצועיים  •
 בהתאחדות אשר מנוהלים על ידי אחרים וקידום הטיפול במידת הצורך.

 אחריות לתפקוד שוטף של המשרד . •

 אות לפעולות שונות בתיאום עם הגזבר ועוד.הצורך, הור תדת מזומן במימשיכו –בנק  •

אחריות לשמירה על מנהל תקין של המשרד והמשך פיתוחו כולל התנהלות הועדות  •
 והגורמים המקצועיים.

 המשך עדכון תיק הנהלים של ההתאחדות. •

 כתיבת דו"ח מילולי בכפוף לדרישת רשם העמותות. •
 כשמתבקש במקרים דחופים( . וחודשיים או נים )שבועייםישיבות הנהלה ודיווחים שו •

 אסיפות כלליות. •

 פניות לבית הדין. •
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כ"ל ותביא בפני נעל ידי ההנהלה או כפי שתיזום המ פרויקטים מיוחדים כפי שיוטלו •
 אישור ההנהלה.

 
  – מזכירה/מנהלת משרד -

 חדות.פונקציה עיקרית והכרחית בעבודת המשרד לטובת פעילות שוטפת של ההתא
 לפניות חברי ההתאחדות ובמיילוני פלמענה ט •

הרשמות להתאחדות )חברות בהתאחדות, רישום סוסים, ביטוחי צד ג' לסוסים, ביטוח  •
 יומי ועוד(.

העברת אינפורמציה באמצעות מייל ואתר ההתאחדות מהוועדות המקצועיות לחברי  •
 הענף הרלוונטי.

 עדכון אתר ההתאחדות. •

 .קצועיותמהסות לוועדות הפקת דוחות הוצאות/הכנ •

 פקדות בנק.ה •

 דוחות לביטוח. •

 הכנת חומר חודשי להנהלת חשבונות. •

 טיפול בשוטף כולל קבלת דיווח אימונים שנתי. –ספורטאים פעילים/מצטיינים  •

 משרדיות )כגון הזמנת ציוד משרדי חסר, עדכון צ'קים וכו'(. •

 גיבוי יומי -גיבוי שבועי. •

 לעת.ת עמכ"ל נידי המ פרויקטים מוגדרים שיוטלו על •
 
 

 –מנהל כספים -
  ()התקשרות שנתית המתחדשת לפי הצורך

דיווחים כספיים להנהלה, לועדות לבקשת ההנהלה, פעילות  –ניהול כספי ההתאחדות  •
 בנקאית, דוחות כספיים, עבודה מול רו"ח וכו'.

ורשות  קצוב מול ודיווחים לרשויות השונות כדוגמת המועצה להסדר הימורים בספורטת •
 .טהספור

 .לות מול הגופים הממשלתיים לרבות מזכרים וניירות עמדהפעיסיוע ב •

 .גיוס כספים ממקורות ציבוריים •

 
 -רכז הדרכה -
 

 קשר והנחיית המשרד בנושאים המועלים בתחום ההדרכה. •

 קשר עם המוסדות בארץ ובחו"ל. •

 םית בעלי תפקידשיתוף פעולה )עזרה, תכנון וארגון( עם הועדות השונות לטובת הכשר •
 הפעלת מערך תחרויות הרכיבה.הדרושים ל

 ריכוז, הנחייה ופיקוח על מערך הבוחנים והמבחנים. •

 איש הקשר מול הקורסים השונים  •

 ימי עיון והשתלמות לבוחנים.  •

 ימי עיון והשתלמות למדריכים •

 בניית מערך תקינות חוות •

 עבודה מול מפקח הקורסים •

 בניית מדרג השלבים  •

 בשל קוח מבחניתיאום ופי •

 כה בינלאומי פספורט הדר •
 
  -דובר ההתאחדות -
 (במידה וההנהלה החליטה למנות דובר)

 שירותי דוברות ויחסי ציבור. •

 מתן ייעוץ בכל הנוגע להיבטים של קידום, שיווק ויחצ"נות של פעולות ההתאחדות. •
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ייזום פעולות לקידום ומיתוג ענף הרכיבה באמצעי התקשורת השונים לרבות  •
 טרנט וכל אמצעי תקשורת אחר.ונות , אינתיטלוויזיה , ע

 דברור פעילות ההתאחדות. •

 ייזום פעילויות מיוחדות כגון ראיונות, תכניות טלוויזיה, מוספי עיתונים ואחרים. •

 פרסום וסיקור תחרויות ותוצאות התחרויות באמצעי המדיה השונים. •

 לאומיים.קידום ספורטאים מצטיינים ורוכבים בעלי הישגים בינ •

 ה בכלל ורכיבה הספורטיבית  בפרט כענף "שווה לכל נפש".ענף הרכיב גומית •

 סיוע בהערכות תקשורתית בקשר עם תחרויות ואירועי רכיבה מרכזיים. •

 במידת האפשר, סיוע במתן חסויות לאיגוד. •
 

 נוהל פנייה לארגונים בינלאומיים וגופים שונים בישראל 
על ידי נציגי הוועדות המקצועיות ובשמן ים בישראל נויים וגופים שכל פנייה לארגונים בינלאומ א.

 צריכה להיעשות באמצעות ו/או ועל דעת ובאישור משרד ההתאחדות בלבד.
 FEI-צריכה להעשות באמצעות ההתאחדות בלבד. פנייה ישירה ל FEI-פניית חברי התאחדות לב.

בלבד  ושא התפקידנב FEI-תפקיד ב. פניית חברים בעלי על ידי רוכבים אסורה ואינה מקובלת
 אינם זקוקים לאישור.

 .עשויה לגרור סנקציותג. כל פנייה שתעשה שלא בהתאם לאמור בסעיפים לעיל 
 

  וועדת הביקורת נוהל פנייה להנהלת ההתאחדות
בצורה  תלהיעשוצריכה או לועדת הביקורת א. כל פנייה להנהלת ההתאחדות או מי מחבריה 

 ות. דחות משרד ההתארשמית ובכתב באמצע
להעביר הפנייה כולל שם הפונה, מטרת הפנייה ובקשת הפונה למשרד ההתאחדות באמצעות  ב. יש

 פקס או דואר אלקטרוני.
הרלוונטי או כלל הנהלת  ג. משרד ההתאחדות יאשר קבלת הפנייה והעברתה לחבר ההנהלה

 ההתאחדות או ועדת הביקורת.
ועדת /א לאחר ישיבת ההנהלהבנוש תיקורבהועדת /הנהלה ד. הפונה יקבל מענה בהתאם להחלטת

, באם הנושא דחוף, כי ועדת הביקורת/הסמוכה למועד הפנייה. לשיקול דעת ההנהלה הביקורת
 שתתקבל באמצעות דואר אלקטרוני. ועדה/הפונה יקבל מענה באמצעות החלטת הנהלה

 משרד ההתאחדות
 ולהנהלה. תולועדות השונ משרד ההתאחדות נותן שירותים לחברי ההתאחדות,

 המשרד מטפל בנושאים הבאים:
 דואר .1
 , במענה טלפוני, דואר, דואר אלקטרוני וכו'טיפול שוטף בפניות חברים .2
 ניהול כספי של ההתאחדות, כולל דו"חות וניהול תקציבי של הענפים השונים .3
 מעקב אחרי עבודת ועדות .4
 עדכון אתר האינטרנט של ההתאחדות באופן שוטף .5
 בחו"ליות ורים לתחספורטארישום  .6
 תחרויות בחו"לליציאת רוכבים וסוסים ישראלים  .7
 מעקב וטיפול בחיילים ספורטאים מצטיינים ופעילים .8
 בטוח .9

 תחרויות ואירועים ספורטיביים אחרים. .10
 נוהל אבטחת משרד ההתאחדות

 עובדי המשרד מתבקשים על פי נוהל זה, הבא להסדיר פתיחה וסגירה של משרד ההתאחדות.
 בכל שעות היום. תקטן עם הקופוהילת החדר ענלהקפיד על  שי .1
 אחרון לדאוג לנעילת המשרד בעת עזיבתו. משרדבאחריות מי שעוזב את ה .2

ל מסמכים בארונות/מגירות סגורים ויש להקפיד עם עזיבת המשרד לכבות מזגנים ותאורה, לנע .3

 ב.שחאות טכנאי המוכן להקפיד על סגירת חלונות וכיבוי המחשבים/מסופים בהתאם להור

 
 למשרד ההתאחדות עבודה נהלי - פרק א'

 
 עובדים. 1   

, אשר ייחתם על ידי העובד עובדי המשרד יועסקו בחוזה אישי    1.1
 .חברי הנהלה ושני 
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כ"ל בהתאם לצורך נעובדים זמניים יועסקו על פי שיקול דעת המ 1.2
 שעות, על פי תעריף שיוגדר על ידי ההנהלה. לפי  

 עם תחילת עבודתו. 101 א טופס למכל עובד י    1.3
 כל עובד ינהל רישום על שעות עבודתו במשרד או מחוצה לו   1.4

דיווח החזר ההוצאות במקום המיועד לכך )נספח א' לפרק בטופס  
 כ"ל לפני התשלום.נטעון אישור מ  הרישוםא' .  

פי קבלות  עובד יקבל החזר הוצאות שנעשו בגין עבודות משרד על    1.5
לאחר דיווח בטופס המיועד לכך )נספח א'  למפרע כ"לאישור מנבו 
 .להלן 5.5וכפי שיפורט בסעיף  טופס החזר הוצאות( – 

לכל  5-דשיות לא יאוחר מוכל עובד ידווח על שעות עבודתו הח    1.6
       .חודש 

 . דואר2 
 למשרד ההתאחדות מגיע דואר במכתבים, פקסים ודואר אלקטרוני.

אר יוחתם בחותמת התקבל עם תאריך קבלתו ויועבר גיע בדוהמ בתכל מכ   2.1
 המתאימים. לנמענים     

  כל יום.ויישלח מתיבת הדואר דואר ייאסף      2.2
 ל הלן. 5ראה סעיף  –חשבונות לתשלום המגיעים בדואר      2.3
 .מכתבים להתאחדות ותשובות יתויקו במשרד     2.4
 ואינם נושאים חותמת ותאריך  בלים במשרדקתעל פקסים שמ –פקסים      2.5

 תוטבע חותמת התקבל והתאריך.    
 עם קבלת הפקסים הם ימוינו ויועברו לטיפול הנמענים המתאימים.     2.6
ימוין ויועבר לטיפול ייבדק מספר פעמים ביום,  –דואר אלקטרוני     2.7

קיה יתויק במחשב בהמתאימים עם קבלתו. בתום הטיפול ית הנמענים
 .המתאימה

". על ית "בטיפולידואר אלקטרוני שהטיפול בו לא הסתיים יועבר לתיק    2.8
 פיעים בה.ויום ולוודא טיפול בנושאים המכל תיקיה זו יש לעבור 

שליחת דואר אלקטרוני לרשימות תפוצה שונות תיעשה בצורה חסויה    2.9
(bcc.) 

₪  2000עד ₪  1500י של וולים בדואר בשההתאחדות תחזיק "קופה" לבו  2.10
 שתתחדש מעת לעת.

 
שאינם בגדר טיפול טכני )כמו רישום  ים, דואר אלקטרוני או פקסיםמכתבתשובות ל  
 כ"ל לפני הפצתם.ום לתחרויות וכו'( יקבלו אישור מנלהתאחדות, ריש  

 כ"ל.בשם ההתאחדות חייב לעבור אישור מנכל מסמך היוצא  
 
 ימענה טלפונ .3

 פוני של המשרד יש לנסות ולקצר באדיבות את משך המענה הטל תובשע    3.1
 ב השיחות הנכנסותרוהשיחות ולנסות לענות ל    

 אחת לשעה בשעות המענה הטלפוני של המשרד ייבדקו השיחות הנכנסות    3.2
 ויושבו שיחות לפונים.    

 .תשיחות נכנסו אין לנהל שיחות פרטיות מהטלפון של המשרד, גם לא   3.3
 לנסות ולקצר שיחות פרטיות בפלאפונים פרטיים בשעות המשרד.יש    3.5

 
 
 ציוד משרדי ושירותים .4

 כ"ל בלבד.נהוצאת ציוד משרדי מהמשרד תיעשה באישור מ    4.1
  .קניות ציוד משרדי ייעשו מקופה קטנה בחנויות דיסקאונט לציוד משרדי    4.2

 עות האינטרנט באמצ שההרכי תיעשה₪  100-אם סכום הקניה גבוה מ    
 בספק לחברות

 דיסקאונט לציוד משרדי. ציוד שוטף למחשבים )כמו ראשי דיו( בחנויות     4.3
   ציוד שוטף ושירות למכונת הצילום/סורק ייקנה בחברה ממנה נקנה    4.4

 לפחות בשנת האחריות.  המכשיר,    
  ה על פיות שתיבחנחפלות ת שתי הצעאחרי בחינייבחר שירות למחשבים    4.5

 ומחיר. טיב שירות   
  לכל שאר ההוצאות יתקבלו לפחות שתי הצעות מחיר ותיבחר ההצעה עם    4.6

 ההבטחה לשירות הטוב ביותר במחיר הטוב ביותר.   
 מחירים לשירותי דפוס יתקבלו אחת לשנה והעבודה תתנהל מול בית דפוס    4.7

 (')מעטפות וכו אחד במהלך שנה זו   
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 ות למטרות חלוקה )כמו מחזיקי מפתחות, דגלוני התאחדות וכו'( ייעשו קני   4.8
 רק אחרי קבלת שתי הצעות מחיר לפחות.   

 
 מנהל הכספים פיקוחב – ניהול כספי .5

 תשלומים ייעשו כנגד חשבוניות בלבד. כל חשבונית שתגיע  –תשלומים    5.1
  ור הגורם ישותועבר לא בל עם התאריךלמשרד תוחתם בחותמת התק    
 ועדות וכו'(. המתאים )ראשי     

 תשלומים יתבצעו אך ורק אחרי קבלת אישור הגורם המתאים.   5.2
את המקור וההעתק המצורף אליו )כדי למנוע תשלומים כפולים( יש לשים    5.3

 במגש "חשבונות לתשלום".    
   רד דיווחים למש בים כספים אולא יבוצעו תשלומים לגורמים החיי   5.4

 ההתאחדות.    
  על הקבלות על ידי החזרי הוצאות יבוצעו אך ורק אחרי אישור חתום    5.5
 החזר  על גבי טופס  או ועדה מקצועית מנהל הכספים/"לכההנהלה/מנ   

 כמופיע  בנספח א' לפרק זה. הוצאות    
 -ביםנוהל החזרי הוצאות לבעלי תפקידים ומתנד  5.5.1

 סוגים של החזרי הוצאות, כדלקמן:מספר ימים יקבעמותה 
החזרי הוצאות לעובדים בגין נסיעות, השתתפות בהוצאות טלפון/טלפון נייד  .א

ומשרדיות בהתאם לסכומים קבועים הנקובים בהסכמי ההעסקה/מתן 
 השירותים.

הוק עפ"י תעריף -ותה אדהחזרי הוצאות לעובדים בגין נסיעות בענייני העמ .ב
 ה להלן(.שמופיע בטבל וע לק"מ )כפיקב

כ"ל לנסיעות לחו"ל ו/או כל בעל י הוצאות אש"ל, נסיעות ואירוח למנהחזר .ג
תפקיד אחר בעמותה שאושרו ע"י הועד המנהל בגין ייצוג ההתאחדות 
באירועים וכנסים בינלאומיים, וזאת עפ"י תעריף המוכר לצרכי מס 

ם ודוח ימביצוע התשלו שבתקנות מס הכנסה וכנגד הגשת חשבוניות על
עה המפרט את התשלומים. ההחזר יבוצע רק באמצעות המחאה או נסי

 בהעברה בנקאית בחתימת שני מורשי חתימה.

  -החזרי הוצאות למתנדבים, שהינם חברי ועדות ענפיות  .ד
החברות בועדות השונות, הן בתפקיד יו"ר ועדה, והן בתפקיד חבר הינה על 

לי תפקידים עט מספר בעמלמע מכך. זאת בסיס התנדבותי על כל המשת
 שנקבע כי יקבלו שכר.

עקרונית החזר הוצאות אמור להגיע מתקציב הועדה, ועל הועדה לתכנן את 
 התקציב השנתי שלה על כל היבטיו לקראת שנת עבודה.

החזר  –במידה ויש צורך בתקציב מיוחד, לאירועים בלתי מתוכננים 
הנהלה ברי התב לחכבמנומקת רישה התקציב יתבצע לאחר שהועדה תגיש ד

 קודם מועד האירוע ותקבל אישור ההנהלה לכך.
מעבר לכך לא תאושרנה בדיעבד הוצאות שלא תוכננו במסגרת התכנון 

 השנתי.
החזר הוצאות יבוצע בגין: נסיעות, משרדיות )טלפון וציוד( אירוח שופטים 

ם שהוסמך כנגד הגשת חשבוניות מס מקורית שתאושר ע"י הגור -מחו"ל 
 ית וכפי שמפורט בטבלה שלהלן:בוועדה הענפ לכך

 
 
 

 נוהל ההחזר: סוג ההחזר:
. החזר הוצאות 1

נסיעה לעובדים 
ומתנדבים לפי 

 ק"מ

 כולל מע"מ.לק"מ  ש"ח 1תעריף החזר הנסיעה הינו  1.1
 קבלת החזר הנסיעות מותנה: 1.2

 פח א'( הגשת טופס דיווח על הנסיעות בטופס המיועד לכך )נס 1.2.1
 של הגורם שהוסמך לכך בוועדה המקצועית. אישור בכתב 1.2.2

. החזר הוצאות 2
 כלליות 

תשלום הוצאות למי שההנהלה קבעה או תקבע להם "מסגרת הוצאות"  2.1
 כאשר ניתן להוסיף הוצאות בתחומי אש"ל, טלפון וציוד

 .ההחזר יתבצע מתקציב הוועדה לפי תכנון שנתי של תקציב הוועדה 2.2
 מותנה:ת ר ההוצאוזחקבלת ה 2.3

 הגשת פרוט ההוצאות בטופס המיועד לכך )נספח א'( 2.3.1
 בליווי חשבונית מקור 2.3.2
  אישור בכתב של הגורם שהוסמך לכך בוועדה המקצועית. 2.3.3
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. החזר הוצאות 3
רוח אורחים יא

 מחו"ל

 בלבד ומארח אחדאירוח אורחי חו"ל במסעדות כולל את האורח  3.1
 ₪  200-וחת צהריים הינו בסכום אשר מוגבל לרות עבור אאצהחזר הו 3.2
 ₪ 300-החזר הוצאות עבור ארוחת ערב הינו בסכום אשר מוגבל ל 3.3
מארחים רשאית לעשות כן  2ועדה המבקשת כי לאורח יצטרפו  3.4

 3.2הסכומים שנקבעו בסעיף ובתנאי שסכום החזר ההוצאות לא יעלה על 
 לעיילשפורטו  3.3-ו

ות אירוח אורח מחו"ל  כשלא נירשם על החשבונית: ו הוצאיוחזר לא 3.4
( תפקיד 4( ארץ המוצא )3( שמות האורחים והמארחים )2( אורח חו"ל )1)

 האורח.
 

. מלון לאורחי 4
 ההתאחדות

 דולר ללילה.  135 הינהעלות ממוצעת ללילה של אורח במלון  4.1
תימת פית לאחר חנעירת הוועדה ההזמנת המלון תתבצע על ידי מזכ 4.2

 משרד ההתאחדות.
 שיטת התשלום: הסדר ישיר בין משרד ההתאחדות לבין המלון. 4.3

 
 ישיבות ועדה אינן מתוקצבות 5.1 . ישיבות וועדה5

 אין לאשר תקציב אירוח לישיבות השוטפות של הועדות 5.2
 

  קים המיועדיםלא יבוצעו תשלומים במזומן. כל התשלומים ישולמו בצ'   5.6
 בלבד ואינם סחירים.למוטב     
כל הצ'קים של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ייחתמו על ידי שני    5.7
אם ובחותמת ההתאחדות. כשאחד מהם מנהל הכספים חתימה מורשי     

מת, יחתום מורשי כי נבצר ממנו לחתום לתקופה מסוי מנהל הכספים הודיע בכתב
 אחר במקומו.

 בדיקה של ניכוי מס במקור וניהול ספרים. יש  ריעו רק אחצותשלומים יב   5.8 
לבקש מכל הספקים אישורים כאלו ובמידה והם חסרים לבדוק באתר מס     
  למס  50בניכוי %  ללא הצגת האישורים הנ"ל יבוצע הכנסה. תשלום    
 .הכנסה    

 א.קבלות יוצאו מידית עם קבלת תשלום בכל צורה שהי   5.9
 כנסה יירשמו בסעיפי תקציב הענפים בהתאמה.וצאה וכל הה כל   5.10
בכל חודש יוצא דיווח להנהלת ההתאחדות  10-אחת לחודש ולא יאוחר מה   5.11

 של כל ענף.ולראשי ענפים על מצב ניצול התקציב     
   3הכנסות מתרומות ייעודיות, אשר אינן מיועדות להוצאה בטווח של   5.12

 דיים שלשמם נתרמו.יעודונות יקייופקדו בפים חדש    
 קופת המשרד תהיה נעולה בכל עת בחדר המתאים   5.13
 –בצ'קים ₪  10000-במזומן ו₪  5000-כאשר מצטברים בקופה למעלה מ   5.14
 להפקידם בבנק.  יש 

 פנקסי צ'קים ימולאו על פי מספרם הסידורי.   5.15
 ר.יישלחו בדוא נמסרים ידניתכל הצ'קים לתשלום אשר אינם    5.16
  יש לתייק צילום מכל חשבונית המוצא לה צ'ק בתיקיית חשבוניות.   5.17

 הלן.המקור תועבר עם העתק הצ'ק למנהל החשבונות כמוסבר ל חשבונית     
 תיקיית "חשבונות לתשלום" מחשב בכל צ'ק שנשלח מהמשרד יירשם ב   5.18

 "בנק".  בתיקיית     
בעסק שנקרא  בתוכנת ניהול הכספיםדכנים גם מע צאוהום שצ'קיאת ה   5.19

 "ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה"
 כ"ל.חר שלא הוזכר לעיל חייב באישור מנכל עניין כספי א   5.20

 
 
 תוכנת ניהול כספים .6

      קבולים תכנת המחשב בה מבצעים את כל הת    6.1  
  ןוחשב ,ן עסקהו, חשבלהתאחדות: חשבון קבלה  המגיעים 
 קבלה.  וי, ביטול זיכ     
 )פרוט  למנהל החשבונות התוכנהמ דו"חותמדי חודש מופקים    6.2  
 (8בסעיף    
מדי  מאפשרים להפיק תוכנההאמצעות רישום ההוצאות ב   6.4   

 .(9)פרוט בסעיף  הוצאות/הכנסות לועדות   ח"דו     חודש 
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  יקלטו י ןה –יות נדקבלות י קונפהובמידה ומסיבות שונות     6.5  
 למשרד. ןמיד עם החזרת תוכנהב     
 ( 703796)מנוי  03-7197707חשבשבת טלפון לתמיכה של   

 
 הנהלת חשבונות .7
 03-7522115 שמי חגואלרואה החשבון של ההתאחדות הוא    7.1 
    052-4749946גלעד לויןמנהל החשבונות של ההתאחדות הוא    7.2 
 .רבקה –אחדות ההת יבעניינ המטפלת קידהפה    

 
 חומר להנהלת חשבונותהעברת  .8

 הנוגע לחודש שעבר. על החומר מנהל חשבונותבתחילת כל חודש יישלח החומר ל
 .לחודש 15לכל המאוחר עד  להגיע למנהל החשבונות

  .דפי בנק וכרטיסי אשראי - 1מעטפה מספר     8.1
  ."בנק" תיתיקיומתויק ב מצולםגיע בדואר מכל חומר ש   
  ףבין דפי הבנק וחומר כרטיסי האשראי לשים כל אחד בשמרדיש להפריד    
  צריך להכניס את המעטפה ובה הספחים של  -כרטיסי אשראי  .נפרד   
  –ולהכניס למעטפה הדיווח. הכספית מכרטיסי אשראי שחויבו בחודש    
 ."חומר בנק + כרטיסי אשראי"  עליה לרשום    

העתקי בתכנת ניהול הכספים במסמנים  –לות קב - 2' מס המעטפ    8.2
ושולחים להדפסה.  הדיווחהקבלות שיצאו בחודש     מסמכים את כל 

 .למעטפה ורושמים "קבלות"      מכניסים הכול 
את כל הספחים הכחולים של הצ'קים +  -צ'קים ששולמו  - 3מעטפה מס'     8.3

   שבונות. יש למנהל הח ריבלהעלהם צריך החשבוניות שמהודקות    
   הדו"ח במחשב הוצאו. כל הצ'קים ששל באקסל מפורט ח "דולצרף    
 החודש הרלוונטי את תיקיית "בנק" תת תיקייה "חשבונות לתשלום". ב   
 "צ'קים ששולמו"  מכניסים למעטפה ורושמים עליהו מדפיסים   

 הכספים תכנת ניהולמחומר  - 4מעטפה מס'     8.4
 :מרים על דיסקואותם ש דוחות 3ים יוצררווחית המ   
"תחזוקה", "ייצוא נתונים לתוכנה זרה", מחודש יולי עד יולי, "צור במסך     8.4.1

 נשמר על הדיסקט ומדפיסים העתק אחד.עותק  –קובץ ייצוא    
 רושמים בספרות במקום  –"מכירה לפי פריטים"  –"דוחות" -נכנסים ל    8.4.2

 מסמך חשבון מ –( 31או  30ד היום האחרון בו )ש ועלחוד 1-ההמיועד מ   
 שומרים על הדיסקט בשם "דוח  –"יצוא דוח"  – חשבון זיכויועד  קבלה    
  איןשבדו"ח מלל חופשי יש לבדוק  " ומדפיסים  עותק....מכירות לחודש    
 פריטים שנרשמו כמלל חפשי. הפרש בגין    
 רושמים בספרות במקום המיועד  –קדות" הפ חו"ד – "קופה-לנכנסים    8.4.3

 שומרים על  -"יצוא דוח"  –( 31או  30לחודש ועד היום האחרון בו )  1-מה   
 .הדיסקט בשם "דוח הפקדות לחודש יולי" ומדפיסים עותק   
 עליו שמורים דו"חות  ודיסקטמודפסים  חות"דו 3להיות  כיםסה"כ צרי -   
 " תוכנת ניהול הכספים"חומר מ רושמיםפה וטעכול למיסים המכנ – אלו   
  מספיק ושולחים למנהל מעטפה גדולה ל מכניסיםאת כל המעטפות     8.4.4

  צריך להגיע למנהל  יש לשים לב שהחומרברשום.  בדואר החשבונות   
 .חודשל 15 -חשבונות לפני הה   

 
 
 
 
 ניהול כספי של הענפים .9

דות בתחילת כל שנה הלת ההתאחהנ קבעים על ידיתקציבי הענפים נ  
 תקציבית )ינואר/פברואר(.

 ר מה הוצאה.ומשרד ההתאחדות ירשום כל הוצאה בפועל של כל ענף ועב    9.1
 אחת לחודש בתחילת כל חודש יעביר המשרד לענפים השונים את פירוט     9.2

   ת ההוצאות בפועל לענף לחודש שעבר ואת יתרת התקציב הנשאר   
 ו.שולשימ   

  תינתן על פי חשבוניות שמתקבלות במשרד, מידת האפשר ואם ידוע, ב   9.3
 תחזית כוללת של הוצאות צפויות לאותו חודש.   

  העתקים מדו"חות אלו יועברו באופן שוטף לחברי הנהלת ההתאחדות     9.4
 וועדת ביקורת.   
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 חברויות .10
 עונת החברות בהתאחדות נחלקת ל:

 לאוגוסט 31-בספטמבר ועד ה 1-מף הרכיבה המערבית פרט לענים פנהעכל     10.1
 דצמבר 31בינואר ועד  1-ענף הרכיבה המערבית מ   10.2
 בדצמבר. 31בינואר ועד  1-רוכבים מתחרים בחו"ל מ    10.3
 טפסי רישום:    10.4

  .בהתאמה לעונות הרכיבה )אולימפי ומערבי(הם רישום הפסי ט   
   מותנה בקבלת כל האישורים שום במשרדיריפול בטפסי ט    
 והתשלום הדרוש.    
ף המערבי תיוק טפסי הרשמה יהיה לפי א"ב עם הפרדה בין הענ    
 לענפים האולימפי )וכן הפרדה בין הרוכבים והסוסים(.    

 טפסים שנדרש להם טיפול מהיר יחויבו בדמי טיפול מהיר כפי שייקבע           
 עת.למעת      
 יוכל להתאים תחילת עונת הרכיבה הכוללת ביטוח )כמו למשל  כ"לנהמ  10.5  
 באוגוסט(, על פי דרישה של קורסים וכד' וזאת בתנאי שחברת  1-מה החל     
 הביטוח מסכימה להארכת העונה ושעלות הביטוח תכוסה בהתאם.     
 לעיל  10.4ור בסעיף לאחר קבלת טפסי הרישום והתשלום הנדרשים כאמ  10.6  
 .בהתאם תונפק קבלה ותעודכן תוכנת ההתאחדות     
 לענפים השונים וסוג החברות )מתחרה/לא כרטיסי חבר יונפקו בהתאם   10.7  
 מתחרה(. במידה והנרשם הינו מאמן/מדריך תונפק תעודה מתאימה.     
 "המדריך  יקבל במעמד הרישום חוברת –לליגת בתי הספר  –נרשם חדש   10.8  
 וס" שהופק על ידי העמותה להגנת הסוס.לטיפול בס     
 לחברי ענף הרכיבה המערבית הבוגרים יישלח עם כרטיס החבר גם תקנון   10.9  
  הענף. לחברי ענף שאינם בוגרים, יישלח תקנון רק אם תועבר בקשה      
 למשרד.     
   IRBC ופטוריטי ו/א המתחרים במקצי 3)בני  IRBCסוסי פטוריטי/  10.10  
 ובתנאי שהתחרות תתקיים כתחרות אחרונה בסוף העונה( רישומם יהיה      
 תקף גם לעונה הבאה.     

 
 
  FEI-רישום סוסים ורוכבים ב. 11

 רישום רוכבים    11.1
 הנחיותיו. על פי  FEI-רוכבים וסוסים יירשמו במסד הנתונים של ה  11.1.1
  FEI-התשלום לשוויצרי.  פרנק 10נה יה FEI-וסוס ב עלות רישום רוכב  11.1.2
 . על פי חשבון שנשלח על ידם לתקופה אחתהוא    
 אין ההתאחדות גובה כסף עבור רישום הרוכבים.   11.1.3
 רוכבים בינלאומיים ימלאו טופס רישום לרוכבים מחו"ל   11.1.4
 . FEI-ר  ההטפסים למשרד, יבצע המשרד את הרישום באת עם קבלת  11.1.5

 סים יבוצע ובתנאי שהועבר הטופס ובו כל הפרטים הנדרשים.רישום הסו    
 רישום סוסים ופספורטים לסוס מתחרה:    11.2

  את עלות הרישום כפי שהיא רוכבי חו"ל בעת רישום סוסיהם ישלמו    
 FEI -נקבעת על ידי ה  
 פספורט לסוס מתחרה:     11.2.1

 .שנים 4לסוס קף פספורט ות .₪ 800לסוס עלות פספורט   11.2.1.1
 נוהל הנפקת פספורט:      11.3

 במשרד ₪  800רוכב/בעל סוס המבקש לרכוש פספורט בינלאומי ישלם    11.3.1
   ויקבל תמורתם פספורט ריק. רוכבים הזכאים לקבל פספורט על חשבון       
  כנגד  ל פספורט שלאקריטריונים שונים(, יקב –ההתאחדות )פרק ג'             
  .תשלום    

 המטפל אשר ימלא את  וטרינרהרוכב/בעל הסוס יעביר את הפספורט לו     11.3.2
 .םהפספורט במקומות הרלוונטיי    

 באנגלית(: )הפספורט יוחזר למשרד בצירוף דף נלווה ובו הפרטים הבאים      11.3.3
ע, , צב)מלא( הדתאריך לי רי,סוס מקורי, שם סוס נוכחי, שם סוס מסח שם       
   שם הבעלים, לאום , , ארץ לידה, גזעאם קיים מין,ענף, מספר שבב    
 הבעלים, כתובת הבעלים.     
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בתוך הפספורט  המשרד יעביר הפרטים הנ"ל וכן את דיאגרמת הסוס אשר   11.3.4
   . המערכת תנפיק מספר FEI-באמצעות המערכת הממוחשבת של ה   
 . ט במקום הרלוונטיבקו בפספורדושי קותט ומדבלפספור   

 הפספורט יוחתם על ידי ההתאחדות ויוחזר לרוכב/בעל הסוס.     11.3.5 
 או כפי ₪  650עלות הארכת הפספורט הינה  –הארכת פספורט בינלאומי    11.4

שנים ובהתאם  4-. הארכת הפספורט הינה לFEI-שיתעדכן על ידי עלויות ה    
 .FEI-ה בהתאם לדרישתויבוצע     

 
 רישום לתחרויות בחו"ל: .21

 מבקש לקבל הזמנה לתחרות , ה, אשר תתקבל בכתב בלבדרוכבלבקשת    12.1
  המשרד .למארגן או להתאחדות הרלבנטיתמייל מסוימת ישלח המשרד     
  במהלך  שלהם התחרויותבבקשות רוכבים אשר מדווחים על רק יטפל     
 העונה.    

     לרוכב ספציפי )יש להעבירה מנה מחו"ל זהכאשר מתקבלת    12.2
     לרוכב( או אם היא לא ספציפית להעבירה לועדה המתאימה     
 לשם החלטה למי להעבירה.    

 יש לתייק אותה בתיקיה הרלוונטית או הזמנה  כאשר מתקבלת התשובה   12.3
 צע בלכדי  outlook-במחשב וכן את לו"ז התחרות. יש לרשום תזכורות ב    
 -הרישום של ה את    
    Principle Entry   

    Nominate Entry - אבל רצוי   ברישום זה לא חייבים בשמות הסוסים  
 מתכוון להתחרות. לציין לפחות את מספר הסוסים עליהם הרוכב     
    Definite Entry – .חייבים לרשום את כל פרטי הסוסים 

   –ות ולרשום אותן בתכנה בתום התחר בכהרות תוצאות ש לבדוק אי   12.4
 בתחרויות חו"ל.    

 ים חבררוכבים   הטיפול ברישום רוכבים לתחרויות בחו"ל יהיה רק עבור   12.5
 בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה.    
  רשמיות של   באחריות הרוכבים להעביר למשרד ההתאחדות תוצאות   12.6  
 .( ללעי 12.1 ףיע)ס הן השתתפוהתחרויות ב    

 
 מבחני שלב  .13

חווה המעוניינת לערוך מבחני שלב תיצור קשר עם משרד התאחדות.  13.1
 התאחדות תיזום פניות לחוות.ה   

 בוחן לקיום מבחני השלב ייקבע על ידי משרד ההתאחדות מתוך  13.2
 אגר הבוחנים שהוכשרו לטובת הנושא.מ   

ה מקיימת המבחנים החוו על ידי עבר להתאחדותהתשלום לבוחן יו 13.3
 אשר יעביר התשלום לבוחן.   

אשר  עלות לחווה -לשעה₪  100נבחנים( 15עלות יום בחינה )עד   13.4
הסכום הכוללנסיעות בתוספת להתאחדות לטובת התשלום לבוחןתועבר 

 בעלות שנבחנים תידר 15בחינה של מעל    על ידי התאחדות.  םשולי 
 נבחנים 20ות נבחנים שעולה על כמ   נבחן.  פים לכלנוס₪  20ל ש

 בהבאת בוחן נוסף. שתידר
  רשימת הנבחנים תועבר להתאחדות על ידי החווה לא יאוחר  13.5

 ( בצרוף תשלום.10משבועיים לפני מועד הבחינה. )מינימום נבחנים    
עם או כפי שיתעדכן מפלחבר התאחדות ₪  150 –עלות מבחן לרוכב  13.6

 לפעם.
 דות יבדוק כי הרשומים הינם:משרד ההתאח 13.7

 חברי התאחדות עם ביטוח תאונות אישיות 13.7.1
 רוכבים אשר להם ביטוח תאונות אישיות בתוקף שלא באמצעות  13.7.2

  ההתאחדות יכולים להציג הפוליסה במשרד ההתאחדות בכפוף    
 לאישור סוכן ביטוח ההתאחדות.   

האפשרות במידה והינם  ןתינת -חדות התא ים חבראשר איננבחנים  13.7.3
לבצע חברות שתהיה בתוקף עד סוף העונה + ביטוח  16מתחת לגיל    
בכפוף למילוי טופס רישום ₪  150יומי )רק ליום הבחינה( בעלות של    
 כנדרש.   

  תעודות לרוכבים שעברו המבחנים יחולקו על ידי הבוחן בנוסף  13.7.4
 שלב. תלסיכו   
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 דות יעלה דף מידע באתר ההתאחדות ובו יפורטו משרד ההתאח 13.7.5
 בתי הספר שקיימו את מבחני השלב והנבחנים שעברו.   

 
 חיילים מצטיינים/פעילים. 14

 
 רוכב המבקש להיות חייל מצטיין/פעיל בצה"ל חייב למלא את הטפסים   14.1

 המתאימים, אותם יקבל מהמשרד.  
 תומה על פי המפורט להלן למשרד   ת המועמד חשקלהעביר את ב ההליך: יש 14.2
 עפ"י מועדים שמפורסמים  -חדשים לפני הגיוס 6ההתאחדות לפחות         
 מראש.        

הרוכב לפי דף ההסבר המצורף אותם עם קבלת הטפסים מהמשרד ימלא  14.2.1
 אליהם.    

  הטפסים  לרוכב יחתמו עהמאמן של הרוכב ומועדון הרכיבה בו הוא  14.2.2
 ויעבירו אותם להמלצת הועדה המקצועית הרלבנטית.    

 הוועדה תדון בבקשה באחת מישיבותיה והמלצתה תפורסם בפרוטוקול  14.2.3
 הישיבה. הוועדה תחתום על ההמלצה בדף המתאים בטפסים עפ"י אמות      

 .6סעיף  המידה של מנהל הספורט וכפי שמפורטות בפרק ג'           
 המשרד לעדכן את הרוכב האם בקשתו אושרה על ידי הועדה  באחריות  14.2.4
 או לא.           
 הטפסים יוחזרו למשרד ההתאחדות על ידי הוועדה המקצועית )בין אם  14.2.5

 הבקשה אושרה או לא(     
 המשרד ימשיך בטיפול בבקשה לפי המלצת הוועדה: 14.2.6

 ת דירוג החיילים )בהתאם  א ות יוסיףדחמשרד ההתא – במידה ואושרו        
 (  לקובץ האקסל שיועבר למנהל הספורט  6לאמות המידה בפרק ג' סעיף           
 בעותק חתום אלקטרונית ויישאר למעקב במשרד בתיק "חיילים            
 פעילים/מצטיינים".          
דונו ל הספורט יהנת והועברו למטפסים שאושרו על ידי הוועדה המקצועי 14.2.7

 פעמים בשנה )בחודשים נובמבר   3בוועדה של מנהל הספורט המתקיימת     
 )רק חיילים(, מרץ ויולי(.          
 על החלטת הועדה של מנהל הספורט וצה"ל יעודכן משרד ההתאחדות   14.2.8
  והספורטאי יעודכן ע"י צה"ל.            
 הספורט בו ידורגו   מנהלמעקב ל חדשים יוגש דואחת לארבעה חו 14.2.9

יש  -6על פי אמות המידה בפרק ג' סעיף הספורטאים בכל פעם מחדש 
לשים לב כי ספורטאי שלא ישמור על הישגיו בגינם קיבל את המעמד בכל 

 דוח תקופתי כאמור, עשוי לאבד את מעמדו כספורטאי.
  כב את ורעביר המשרד לעם קבלת מעמד של ספורטאי פעיל/מצטיין י  14.3

 ההנחיות הבאות:  
 ראה נספח ב'             –עליו להעביר למשרד דיווח אימונים על גב טופס קבוע  14.3.1
 ויתקיים מעקב ביצוע תהדוח יועבר כל שנה קלנדרי 14.3.2

 בקשה לחופשה "מיוחדת": 14.4
 אותו  ספורטאי המגיש בקשה לחופשה "מיוחדת" ימלא טופס מתאים 14.4.1

 הטופס ימולא בהקלדה במחשב ולא בכתב יד.   -ול לקבל במשרדהוא יכ           
  אחרי מילוי הבקשה יחזיר הספורטאי את הבקשה למשרד בדוא"ל.  14.4.2
 המשרד ימליץ למנהל הספורט על אישור החופשה.   14.4.3
  המשרד ימליץ על אישור בקשות רק עבור חיילים אשר מילאו את  14.4.4

לעיל. למען הסר ספק, לא יטופלו  14.3.2-ו 14.3.1 כאמור בסעיף חובותיהם  
בקשות לחופשות מיוחדות לחיילים אשר אינם מדווחים למשרד על     
 פעילותם הספורטיבית באופן שוטף.     

 באחריות הספורטאי ליצור קשר עם משרד ההתאחדות לוודא אישור 14.4.5
 הבקשה. 

    וצץ "חיילים ח הספורט" להבקלסר "מנ קוהטפסים יתוי 14.4.6
 המיועד לחייל הרלוונטי. ףבשמרדפעילים"  

 ספורטאי שהפסיק להתחרות, בענף שבו הוא קיבל את המעמד, במהלך עונת 14.5
התחרויות החולפת יאבד את מעמד הספורטאי, באחריות הועדה לאמת את 

דיווח  .למנהל הספורטנתוני התוכנה ודוח האימונים ובאחריות המשרד לדווח 
למנהל הספורט אלא אם יסביר לוועדה הענפית, להנהלה ולועדת  רך יימסעל כ

מתחרויות )כגון, פציעה  תביקורת במסמך מנומק ובכתב את הסיבה להיעדרו
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 מתמשכת, פציעת סוסים וכו'(
 

  
 בטוח  .51

על ידי חברת הביטוח  הואההתאחדות בטוח תאונות אישיות של    15.1
  דוא"ל 054-7547479, טלפון פזוא סער ר השקאיש ה ".כלל"    
    saarp@shelins.co.il להלן: 15.3. בסעיף 
 על תאונה/פציעה: עם קבלת הודעה  15.2 

 אכן מבוטח. נפגעבודקים שה  15.2.1
  קיית ית ס נמצא תחת שולחים אליו טופס "הודעה על תאונה" )הטופ  15.2.2

  (.מבטח רום" –"ביטוח" תיקייה "סער פז     
יום  15-טופס זה יש להחזיר מוקדם ככל האפשר )ובפרק זמן שלא יאוחר מ  15.2.3

 . שלאחר המקרה( למשרד ההתאחדות    
סוכן הביטוח  סער פזשמולא על ידי הנפגע יש להעבירו להטופס  עם קבלת  15.2.4 
  מבטח  -"סער פז –"ביטוח" התיקייבחשב מבא נלווה הנמצבצירוף דף     
  ."תביעות ביטוח" –רום"     

 יווח.לדבמידה ובשלב זה התקבלו אישורים רפואיים כלשהם יש לצרפם   15.2.5
  ההודעה על  במידה ואישורים רפואיים לא התקבלו בעת העברת טופס  15.2.6

  וכו'( רופא ים )אמבולנס,מתבקש לשלוח את האישור מובטחההתאונה      
  .בהקדם האפשרי למשרד ההתאחדות המקוריים     

 .בקלסר "תביעות ביטוח" כל החומר הנוגע לתביעה יתויק  15.2.7 
 המשך הטיפול בתביעה מול חברת הביטוח ייעשה על ידי משרד   15.2.8 

ההתאחדות בלבד. פנייה ישירה לחברת הביטוח עשויה להזיק לתוצאות 
 ננה אחראית לתוצאותיה.ההתאחדות אי ה ובמקרה כזההתביע

                       משרד ההתאחדות/ סוכן הביטוח ייצרו קשר במידת הצורך עם  15.2.9    
 המבוטח לקבלת אישורים נוספים להמשך הטיפול בתביעה.       

  חדות אתמשרד ההדרך  , אלאלחברת הביטוח לא יפנה ישירותמבוטח     15.2.10                   
   בלבד.       
 משרד ההתאחדות יפיק אחת לחודש רשימה מהתכנה של כל המבוטחים   15.2.11     
 החדשים שנוספו ויעבירה למבטח.       
 על מנת למנוע טעויות יישמרו כל טפסי ההרשמה עם בטוח לאותו חודש   15.2.12     
  ספר הטפסים ומ רפשוואה בין מסבנפרד. עם הנפקת הדו"ח תיערך ה       
  המבוטחים החדשים ורק אחר כך תישלח הרשימה.       
 אותו ביטוח צד ג' לסוסים יבוצע באמצעות טופס "ביטוח צד ג' לסוס" )  15.3    
 ניתן לקבל במשרד ההתאחדות(.       
 מבקש הביטוח יעביר הטופס המלא למשרד ההתאחדות.  15.3.1    
 ביטוח )ככלל הפוליסה תסתיים בסוף השנה דש תחילת הוחיש לציין את   15.3.2    
 (.תהקלנדארי       
יש לציין על הטופס האם הסוס הינו מתחרה/לא )העלויות והכיסוי משתנה   15.3.3    
 בהתאם לסוג הביטוח(.       
 ביטוח עבור סוס שאיננו מתחרה מקנה לבעל הסוס חברות בהתאחדות   15.3.4    
 ח.וטללא בי       
 לאחר קבלת טופס בקשה לביטוח והתשלום במשרד ההתאחדות יונפק   15.3.5    
למבוטח טופס הרישום חתום + חותמת על ידי משרד ההתאחדות. לטופס        
  שלושת  –זה יצורף העתק פוליסת הביטוח וכן העתק חוזה הביטוח        
 יטוח.מסמכים אלו מהווים את פוליסת הב       
 ביטוח תשתנה מעת לעת בהתאם לעדכוני חברת הביטוח.עלות ה  15.3.6    

 
 

 פרסומים .61
 :עבורה ועבור חבריה להתאחדות יש מספר ערוצי פרסום 

 פרסומי ההתאחדות  16.1
בו יתפרסמו מודעות התאחדות בהתאם לצורך  – עמוד הפייסבוק  16.1.1

 ל.כ"נההנהלה/ממנהל העמוד, שייקבע על ידי  
 ברשימות תפוצה ייעשו  –והפצת הזמנות לתחרויות  יםמים שוטפסורפ  16.1.2 
    הנהלה או משרד אחרי אישור חסויות במייל ובאתר האינטרנט     
         ההתאחדות על פי המקרה.    

mailto:saarp@shelins.co.il
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 פרסום פרוטוקולים של ישיבות ומידע נוסף באישור הנהלה בתוך שבוע    161.3   
 החומר אליה.מיום העברת      
 באמצעות ההתאחדותדעות פרסומת מו   16.2   
    לרשימת תפוצה של שליחת מיילים  באמצעותמודעות פרסומת   16.2.1   

 יודגש בכל מייל כזה שהפרסום הוא באחריות המפרסם   – ההתאחדות     
 בכותרת יש לרשום כי זו מודעת פרסומת בהתאם לדרישת חוק  בלבד.     

 ים אשר חתמו על הסכמה לקבל ח רק לחברלשימי מידע פרסוהתקשורת. 
 דבר דואר פרסומי.

 (bccשאר חסויה )ירשימת התפוצה ת  16.2.2
 בכל מקרה לא תפורסם מודעת פרסומת כנ"ל, היוצאת כנגד ההתאחדות,   16.2.3 
  ו/או המפרסמת אירועים המתנגשים עם אירועי ההתאחדות.     
 מחירון:  16.2.4 

 התאחדותלא חבר  ותדחחבר התא רסוםסוג הפ

 500 200 מכירת סוסים

 500 200 דרושים

 500 200 פנסיון

 750 500 קליניקות פרטיות

 750 500 אוכל/ציוד לסוסים

 1000 1000 תחרויות פרטיות

 1000 1000 אירועים פרטיים

 2000 2000 *קורסים

 
 ההתאחדות  מוכרים ע"י*קורסים 

 יט על מחיר אחרת להחלרשאי הההנהל ת לעת.מחירים יעודכנו מעה
 מהאמור לעיל במקרים מיוחדים.

 ישנן שתי אפשרויות: –פרסום באתר   16.2.5
 הכנסת מודעות באופן עצמאי בחינם –פרסום במדריך  א.      

   .משרדבאמצעות ה –פרסום בבאנר  ב.     
 
 

 "לנתעודות מדריך בי. 71
ועם ₪  250 ת של בעלואחדות תהיונפק לחברי  –פספורט הדרכה בינלאומי   17.1

ובתנאי שהקורס המעניק את התעודה מוכר על ידי , מאמן/הצגת תעודת מדריך
מנהל הספורט והבוחנים שלו מוכרים ומשובצים על ידי ההתאחדות. על מנת 

 תמונות פספורט.  2להנפיק דרכון יש להעביר 
   כים הבינ"לירד מארגון המדפספורטים חדשים יירכשו על ידי המשר  17.1.2   

 בהתאם לצורך.     
 

 . קורסי מדריכים18
    קורסי מדריכים המבקשים לקבל הכרה של ההתאחדות הלאומית לספורט  

 הרכיבה יחתמו על ההסכם לפי המפורט בנספח ג' לפרק א'. 
או הקלה  בקשות אשר תתקבלנה אצל מארגני קורסים באשר לקבלת פטור . 18.1

ל: לרכזת ההדרכה במייל קורס מדריכים יופנו ום אחר בסי וסיום זה א חןממב כלשהי
 adiief@013net.net נייה תכלול את פרטי הפונה והנימוקים לקבלת הפטור. הפ

בוחנים ראשיים ובוחן  2-לועדת חריגים שתורכב מ רכזת ההדרכההבקשה תועבר על ידי 
 כ"ל    נואשר לא הדריכו מעולם בקורס הספציפי. מ של ההתאחדות מאגר הבוחניםנוסף מ

 ההתאחדות יאשר ההחלטה ויעבירה לגורם הפונה ולמארגן הקורס. 

mailto:adiief@013net.net
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חניכים מקורסי מדריכים המוכרים על ידי התאחדות הרכיבה אשר מבקשים להיבחן  18.2

הטופס  אלת מתבקשים למבמסגרת קורס אחר שהוכר על ידי ההתאחדו´ בבחינות במועד ב

 , להחתים את מנהל הקורס שלהם ולפקסס למשרדי ההתאחדות פח ה'()נס
 

 הזמנת כרטיס טיסה לנציג התאחדות:. 20
בעל תפקיד ו/או נציג התאחדות הנבחר לייצג את ההתאחדות בחו"ל יקבל תוקף  20.1

 חדות.רישמי לנסיעתו בפרוטוקול הנהלה או במסמך החלטה מסודר של הנהלת ההתא
יפורט שם הנציג, פרטי הנסיעה, פרטי העלויות )כולל: לינה, סמך ההחלטה מב 20.2

 אש"ל, כרטיסי טיסה וכו'( ועל מי הן חלות.
אורח של ההתאחדות מחו"ל אשר עבורו רוכשת ההתאחדות את כרטיס הטיסה  20.3

 להלן. 3יפעל איש הקשר המזמין את הכרטיס עבורו בהתאם לפירוט סעיף 
ליו הוחלט המייצג את ההתאחדות, כאמור בסעיפים ענציג אחר  ול תפקיד ו/אעב 20.4

 לעיל, יפעל בהתאם לסעיפים להלן לטובת הזמנת כרטיס הטיסה:
משרד ההתאחדות עובד עם משרד  .('ד' לפרק אנספח ) מילוי טופס ההזמנה להלן  20.4.1

 . "אופיר טורס", סוכן גיל ארז נסיעות
כרטיס  –משרד )בהתאם לעלויות( הלת אישור בקבלבד ולאחר  במקרים חריגים 20.4.2

 הטיסה יוזמן באמצעות משרד נסיעות אחר.
פקס/מייל למשרד ההתאחדות )יש לוודא קבלת יש להחזיר טופס ההזמנה ל 20.4.3

 הטופס במשרד ההתאחדות(.
ההזמנה הראשונית, אישור על גובה התשלום יבוצע על ידי משרד ההתאחדות  20.4.4

עות, תאריכים ופרטים רלוונטים ייעשו בין סוכן ות באשר לשרשבד. המשך התקבל
 הנסיעות לנוסע ויועברו לידיעת משרד ההתאחדות.

 
 :IFE-כ"ל בכנסים בינלאומים מטעם הניצוג יו"ר ההתאחדות/מי. 21

( מתקיימים בדר"כ לפחות פעמיים FEIכנסים מטעם הארגון הבינלאומי לרכיבה ) 21.1
ישראל  1אשר לבית  2&1שנייה אסיפת הבתים וה FEI-של ה אסיפה כללית בשנה )האחת

 משתייכת(.
ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה החברה בארגון הבינלאומי, נדרשת ככל יתר  21.2

ההתאחדויות לנוכחות  נציג לטובת הצבעה בהחלטות שונות וכן קבלת עדכונים לגבי 
 נושאים שונים המועלים בכנסים.

לט על ידי היו"ר ימלא אלו יו"ר ההתאחדות. אם יוח בכנסים ראלשיג את לל, ייצככ 21.3
 כ"ל ההתאחדות.את מקומו מנ

לא יתאפשר לייצג את ישראל יובא  3במידה ולאף אחד מהמוזכרים לעיל בסעיף  21.4
 להחלטת ההנהלה, בהתאם להמלצת היו"ר, מיהו הנציג אשר ייצג את ישראל באסיפה.

)כרטיס טיסה, מלון, דמי השתתפות, אש"ל נסים אלו בכ ת בגין ייצוגכלל ההוצאו 21.5
 ואחרים( ימומנו על ידי ההתאחדות בהתאם לדיווח טופס נסיעה לחו"ל הקיים במשרד.

ככל שהיצוג בכנסים אלו יהיה של יו"ר ההתאחדות או מי מטעמו שאינו בעל תפקיד  6.21
ה, הלינה עית הוצאות הנסלא תכסה ולא תחזיר ההתאחדות א –בשכר בהתאחדות 

 האש"ל של הנציגו
 
 
 שונות. 22 
   תיעשה באישור המשרד בלבד  –השכרת כיתות ואולמות בוינגייט    22.1   

 ובכתב על הטפסים הנדרשים מהמכון. ביטולים ושינויים ייעשו גם הם      
 בכתב.     
  .-כל חומר ההתאחדות מגובה על ידי ספק חיצוני –גיבוי   22.2  
 נה:כות  22.3   
 :SMS. שליחת הודעות 22.3.1      

 למתחרים בתחרויות בלבד,  SMSקיימת פונקציה לשליחת הודעות  .1

 בתוכנת ההתאחדות.

 שימוש בפונקציה זאת נגישה למשרד ההתאחדות ולרכזות הענפים  .2
 בלבד.

 למתחרים במקרה  SMSרכזות הענפים ישתמשו בפונקציית שליחת  .3

 אחרת עליה דחופה דעה והכל תחרות או , דחית השל ביטול
 המתחרים בתחרות צריכים לקבל עדכון ללא דיחוי ורק אם 

 ההודעה לא נמסרה למתחרים באמצעות דוא"ל עד סיום יום עבודת 
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 משרד ההתאחדות הקודמת ליום התחרות.

 , הן של רכזות הענפים והן של SMSבכל שימוש בפונקציית שליחת  .4

 ם השימוש.טר כ"לנאישור מ משרד ההתאחדות יש לקבל

 כ"ל לקבלת נלעיל, יש לפנות למ 3בכל צורך נוסף לאמור בסעיף  .5
 אישור ורק לאחר האישור תשלחנה ההודעות. במידת הסבירות 

 יוחלט האם הצורך יתווסף לרשימת שימושים השונים בפונקציה זו.

פיצות ק, הודעות ועדת 1000 מועןהודעות משרד ההתאחדות יופיעו מ .6
, הודעות 1002דת דרסז' יופיעו מנמען , הודעות וע1100עו מנמען יופי

 .1003ועדת מערבי יופיעו מנמען 
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 ודיווח על פעילות טופס החזר הוצאות –נספח א' לפרק א' 

 ודיווח פעילות חודשית טופס החזר הוצאות
 

 שם המבקש:___________________________

 

 ____חודש הבקשה:______________________

 

 :יעותסנהחזרי 

תיאור  סה"כ ק"מ מספר ק"מ מטרה יעד כיםתארי

 הפעילות

סה"כ 

שעות 

 הפעילות

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 החזרי טלפון:

 

 

 

 

 

 שונות:

 

 

 

 

 

 ___________________חתימת מבקש ההחזר:_______

 

 מאשר הבקשה:____________________________שם 

 

 אושר/לא אושר )יש להקיף בעיגול(

 

 חתימת מאשר הבקשה:__________________________
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 טופס דיווח ספורטאים פעילים/מצטיינים –נספח ב' לפרק א' 

 דיווח אימונים לספורטאי מצטיין/ פעיל
 

 _______________שם הספורטאי: ______

 

 בה: ________________________ענף רכי

 

 תאריך גיוס: ________________________

 

 תאריך שחרור: ______________________

 

 תקופה מדווחת: ______________________

 

 

 

 אימונים:

 ביצוע מאמן ימי ושעות אימון תאריכי האימון ארץ האימון

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 :________________________תחרויות מתוכננות

 הערות ביצוע מקום התחרות שם התחרות

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 הערות:
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 הכרה בקורסי מדריכים –נספח ג' לפרק א' 

 

 

 הסכם

 

 2010________אשר נערך ונחתם ב__________________ביום_______לחודש

 

 חדות הלאומית לספורט הרכיבהההתא  בין 

 42902ממכון וינגייט נתניה  

 אשר תיקרא להלן, ולשם הקיצור: "ההתאחדות" 

  מצד אחד         

 

 לבין

 

 מצד שני         

 

 

 סוג הקורס(( מעוניין לקיים קורס להכשרת מדריכי רכיבה )ו )שם מקיים הקורס הואיל

כימה להכיר בקורס המדריכים, כך שהקורס יהיה ט הרכיבה מסרוהלאומית לספוההתאחדות  והואיל

 זכאי לשימוש בלוגו ההתאחדות על התעודות והפרסומים שהוא מנפיק. 

והצדדים מעוניינים להסדיר את מכלול החובות והזכויות ההדדיות שלהם בכל הקשור לביצוע  והואיל

    ;ם כאמור לעילהפעילות במסגרת הקורס והכרת ההתאחדות בקורסי

 

 

 בין הצדדים כדלקמן: מוסכם לפיכך

 

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

להלן, ההתאחדות תכיר בקורסים ותאפשר שימוש  3בכפוף לקיום התנאים המפורטים בסעיף  .2

 בלוגו ההתאחדות לקורסים בחסותה, או תעניק  תעודות מטעמה.

 מפורט להלן.רס כרה בקוכהעבור ה₪  2000הקורס ישלם להתאחדות סך של 

 המדריכים קורסלהכרת ההתאחדות בהתנאים הנדרשים  .3

 א. הסילבוס המועבר בקורס הוא הסילבוס שאושר על ידי מנהל הספורט וההתאחדות.

יש להעביר למשרד ההתאחדות לפני תחילת הקורס תכנית קורס )נאמנה לסילבוס( כולל לוחות 

 מרצים.הוות המדריכים זמנים שעות וימים ,שמ

 ההתאחדות. יאושרו מראש על ידישינויים ותוספות בסילבוס ב. 

 ההתאחדות תבדוק את מהלך הקורס על ידי ממונה מטעמה. ג. 

תיעשה דרך משרד ההתאחדות אשר יקבעו על )שניים לפחות לכל יום בחינה(, ד. הזמנת בוחנים 

  רשימת הבוחנים המאושרים. ידיה וזאת מתוך

ור הבוחנים ועבור הפיקוח על פי תעריף שייקבע על  ידי ם עבר תשלויבקורס להעעל הה.  

יום  14-לכל בוחן וכל יום בחינה ו/או פיקוח(לא יאוחר מ 2008לשנת ₪  1500ההתאחדות )

לשעת עבודת בוחן/ מפקח ₪  100עודכן המחיר ויהיה  2009לפני מועד תחילת הקורס. בשנת 

פתח הקבוע בהתאחדות. יום הפיקוח יפוצל לפי מיעות סנהחזרי  וינתנקורס כולל מע"מ, בנוסף י

 לשניים. בהתאם להחלטת המפקח. 

 ולעמוד בקריטריונים שהוגדרו מראש. להיות בעלי תעודות מתאימות םמדריכי הקורס צריכיו. 

כולל ביטוח תאונות אישיות.  בהתאחדותבתוקף להיות חברים חייבים . כל המשתתפים בקורס ז
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 ימים לפני מועד תחילת הקורס.  7אחדות תועבר להת סרמת חניכי הקורשי

מארגן הקורס יעביר להתאחדות את רשימת הנבחנים במועד ב' טרם קיום  -ח. בחינות מועד ב'  

ימים לפני מועד הבחינה. תשלום לבוחנים בהתאם למפורט בסעיף ה'  10 -המבחן ולא יאוחר מ

 לעיל.

 הקורס. של ףהשוטתפעול ה . אין להתאחדות אחריות עלט

מפעילי הקורס יציגו ביטוחים מתאימים בקשר עם הפעלת הקורס אשר יציינו את ההתאחדות . י

 כמבוטח נוסף על פי אותה פוליסה.

 

  התחייבויות ההתאחדות:   .4

כקורס מאושר על ידה, וזאת  בקורס ההדרכהתכיר ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה  .א

, לשיקול דעתה הבלעדי לעיל 1עיף ים בסבונקה םתנאישל כל ה בכפוף לקיומם במועד

 .והמוחלט של ההתאחדות

בסעיף  שצוינוקורס אם לא יתמלאו כל התנאים או חלקם לבטל את הכרתה בההתאחדות תוכל  .ב

 לעיל.  1

לרשימות הדיוור הנמצאות  ההתאחדות תפרסם באתר האינטרנט שלה וכן בתפוצת מיילים .ג

מודעות. פרסום נוסף בתשלום הקבוע  ארבעיגבלו ל הפרסומת דעות, מואת הקורס ברשותה

 במחירון ההתאחדות. 

 בפרסום הודעות לחברי הקורס לא תהייה הגבלה. 

יפורסם ללא תשלום. כל שינוי/ החלפה דרוש בתשלום הקבוע ₪(   1500באנר )בשווי 

 במחירון ההתאחדות. 

לבוגרי ודות הגמר עתחדות על גבי תקבל אישור להשתמש בלוגו ההתא( )שם מקיים הקורס .ד

 הקורס וכן בתכתובות הקשורות בקורס.

 

על מארגן הקורס לשלם להתאחדות ה למפורט במסמך זה ולפרסומים המפורטים תמורב .5

לכל קורס המאורגן על ידו טרם קבלת לוגו ההתאחדות ו/או הפרסום  ₪ 2000הלאומית סך של 

דרית מספר ל בשנה קלניערגן קורס המפהראשון המתבצע מטעם ההתאחדות.)אם קיים מא

 500שקלים, תהיה  2000מחזורים, הפרסום בעבור כל מחזור  נוסף מעבר לראשון שעלותו 

 שקלים(.

 

 

בנוסף למפורט בהסכם, כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל מועד ללא כל סיבה, להוציא ככל  .6

 שההסכם חל בקשר לקורס שכבר פורסם.

 

, וכל שינוי ו/או ביטול של סעיף ומסעיפי שני הצדדים תמיטוי את הסכזה מביא לב מסמך עקרונות .7

 , ו/או תוספת לו, ייעשה אך ורק במסמך בכתב, אשר ייחתם ע"י שני הצדדים.מסמך זה

 

תובות הצדדים לצרכי הסכם זה, הינן ככתוב במבוא לו, וכל הודעה בדואר רשום למי הצדדים כ .8

ימים לאחר מסירתה  3 ע"י הנמען הלב כאילו נתקבתיחש -ע"י משנהו, עפ"י כתובתו כאמור 

 במשרד הדואר בישראל.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום;

 

 

__________________________                          _________________________ 

 ההתאחדות                                                               הקורס

                 

 

 ()שם מקיים הקורס                                                  מית לספורט הרכיבה   העמותה הלאו
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  טופס קיום ביטוח עבור מארגן קורסים וקליניקות –נספח ד' לפרק א' 

 
 לכבוד

 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
 )להלן "ההתאחדות"(

 
 שלום רב,

 .                                      שם  לוח  עיום ביטאישור קהנדון: 
 

מאשרת בזאת כי ערכה "( המבטח: "להלן)מ "חברה לביטוח בע_______________ החתום מטה 
: להלן___________________ )ביטוח כמפורט מטה לביטוח חבות כלפי צד שלישי על שם 

 .המבוטח רגןשמא______________ בגין אירוע מסוג "( המבוטח"
 

: עתיאור האירו
 ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

 
 מיום __________ עד ליום __________ .  - תקופת הביטוח

 
  -  הכיסוי

 
תובע, לארוע ולכלל הארועים בתקופת הביטוח לכיסוי ח לש" 4,500,000חריות של ביטוח צד שלישי בגול א

פי כל דין עקב נזקים שיגרמו לרכושו ו/או לגופו של כל אדם -אחריותם של המבוטח ו/או ההתאחדות על
 ו/או גוף כתוצאה מפעילות המבוטח/המארגן.

 
ם בתקופת לכלל הארועי ₪ 20,000,000לארוע ו ₪  6,000,000ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של 

הביטוח. הפוליסה הורחבה לכסות את ההתאחדות, נציגיה ועובדיה היה ויחשבו כמעבידים של עובדי 
 המבוטח.

 
הביטוחים לעיל אינם כפופים לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  מאש, התפוצצות, בעלי חיים, בהלה, 

משקה, מתקנים סניטריים ק במאכל וביזה, כל דבר הממכשירי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעל
פגומים, שביתה והשבתה, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי, וכן אחריותו המקצועית של 

 המבוטח, עובדיו וכלל המדריכים בחווה )בין אם הם עובדיו ובין אם קבלנים עצמאים(.
 

 טוח זה.י לצורך בישייחשבו לצד שלמבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי המשתתפים בארוע 
 
 

 מוסכם כי הפוליסה כפופה לתנאים הבאים:
 
שם המבוטח יורחב לכלול את ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה )נותנת החסות( כפוף לסעיף  .1

 הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. אחריות צולבת לפיו יחשב 
 
לכל ביטוח אחר במידה ונערך ע"י והינו קודם  (primaryני )הכיסוי בביטוח זה יחשב ראשו  .2

 המארגן/נותן החסות ו/או עבורם.
 
הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף התאחדות הרכיבה וכל הפועלים מטעמם ומהמשתתפים  . 3

 הוויתור הוא הדדי . בפעולותיהם, ובתנאי כי 
 
 יום מראש. 30הודעה של להתאחדות  הרם אלא אם נמסהכיסוי עפ"י פוליסה זו לא יבוטל ו/או יצומצ .4
 
 הכיסוי בפוליסה זו לא יפחת מתנאים המכינים "ביט". .5
 

אישור זה מוצא בכפיפות לכל ההוראות והתנאים של הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש ע"י 
 האמור לעיל.

 
____________        ____________              ____________                ____________ 
 תאריך             שם החותם         חותמת המבטח   חתימת המבטח
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 טיסה: כרטיס טופס הזמנת  –' לפרק א' הנספח 

 
 לכבוד:

 משרד נסיעות _____________________
 באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: ________________________________

 
 א.ג.נ,

 
 דרכון(______ מספר למלא שם המזמין ישל ___)ה סייס טזמנת כרטהנדון: ה

_____________________ 
 

 שלום רב,
 
יש למלא שם מלא בעברית וכן ___________________ ) - . אבקש להזמין כרטיס טיסה ל1

 כפי שאושר על ידי משרד ההתאחדות בתאריך _____________. (דרכוןבאנגלית כפי שכתוב ב
 
 הנסיעה:. פרטי 2
___________________ שעות הטיסה המבוקשות: בתאריך: __ היאיצ

_____________________ 
יציאה מנמל תעופה __________________ נחיתה בנמל תעופה 

_________________________ 
 
 

חזרה בתאריך: ______________________ שעות הטיסה 
 המבוקשות:_______________________

___ נחיתה בנמל תעופה ____________ל תעופה ____חזרה מנמ
_______________________________ 

 
. פרטים ליצירת קשר עם הנוסע 3

_______________________________________________ 
)יש לכתב לידיעה בכל אינפורמציה את משרד ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בכתובת דואר 

 (.office@ief.org.ilאלקטרוני 
 
 צע על ידי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה. התשלום יבו .4

 נא לשלוח החשבונית:
 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

 מכון וינגייט
 נתניה

42902 
 

 בברכה,
 
 

 טופס בקשה להיבחן במועד ב' -' לפרק א'ונספח 
 

 

 

 תאריך ________________

 עד ב' במסגרת קורס אחר*במבחני מו ןחלרכיבה להיב טופס בקשת חניך בקורס להסמכת מדריכים

 למילוי על ידי החניך מבקש הבקשה. 1

 שם החניך: ___________________________

 מספר ת.ז.: ___________________________

 חניך בקורס מדריכים לרכיבה אשר התקיים ב: ________________________

 ____________________________הקורס התקיים בין התאריכים: ______
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מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וברצוני להיבחן במבחנים  ___________________הנני, 

חוזרים אשר יתקיימו במסגרת קורס 

 בתאריך:______________________________________________________________ 

הקורס בו למדתי מחייבים  עים במסגרתצובדה שאינם מבידוע לי כי השתתפות במבחנים אלו על אף העו

 לכל דבר ועניין.

 חתימת המבקש: _____________________

 

 . למילוי על ידי מנהל הקורס בו למד החניך2

 שם מנהל הקורס: ___________________

 ת.ז.: ____________________________

 שם הקורס: ________________________

 ____________________ים ב: ______הקורס התקי

 הקורס התקיים בין התאריכים: _________________________

 

בהתאם לפרטים המפורטים לעיל מאשר לחניך  ______________________ הנני, 

, ת.ז. ________________, את בקשתו להיבחן במבחני הסיום החוזרים __________________

המתקיימים __________________ ____–הקורס  ים חוזרים של)מועד ב'( במסגרת מבחנ

 . ___________________בתאריך:

טפסי הבחינה יועברו אלי על ידי הבוחנים בסיום הבחינה ורק לאחר קבלתם ובהתאם לתוצאות תונפק 

 תעודת ההסמכה לנבחן.

 חתימת מנהל הקורס מאשר הבקשה: ______________________________

 

מסגרת קורס אחר ובלבד ששני הקורסים הוכרו על ידי ההתאחדות זרים בם חוינן במבחלהיבח * ניתן

הלאומית לספורט הרכיבה והבוחנים במבחנים הינם מטעם ההתאחדות ואינם בעלי כל זיקה לקורס ממנו 

 מגיעים הנבחנים.  

בו  ל מנהל הקורסבאחריות הנבחן להעביר האישור טרם מועד המבחנים למשרדי ההתאחדות ולוודא מו

 להיבחן כי בקשתו התקבלה והוא רשאי להגיע ולהיבחן במסגרת המבחנים המתקיימים אצלו. הוא מבקש
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 ,נוהלי עבודה לועדות המקצועיות -פרק ב' 
 כללי 

 
לכל ענף בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה תיבחר ועדה מקצועית שמתפקידה לנהל את  .1

 .ף באופן שוטףעניני הענ
   ועדות הענפיות תיבחר גם ועדת הדרכה שמתפקידה יהיה לטפל בכל נושאי ההדרכה פרט ל  .2 

   הקשורים למערך ההתאחדות: קורסי מדריכים, בחינות שלב, קורסי מאמנים והשתלמויות   
 שונות.  

 פרק זה להסדיר את עבודת הועדות המקצועיות. תמטר  .3
 

 דיםקיתפבעלי חברות ו - .1
   עיות תיבחרנה לתפקידן בהתאם לאמור בתקנון עדות  המקצווה  1.1

 ההתאחדות. בתקנון 13סעיף  ההתאחדות  
 .5-חברים ולא יותר מ 3-כל ועדה תמנה לא פחות מ   1.2

 ולא ייבחר על ידי חברי בכל ועדה ימונה על ידי ההנהלה אחד  ועדה חבר  1.2.1
 הענף.  
וייבחר חבר חדש על ידי וותק, , על פי ההדעאחד מחברי הובכל שנה יוחלף    1.2.2

 בסוף השנה. חברי הענף הרלבנטי הנוכחים באסיפה הכללית  
 יו"ר הועדה ייבחר על ידי חברי הועדה בישיבתה הראשונה אחרי החלפת    1.2.3

 חבר.  
  חבר אחד מחברי הועדה יהיה אחראי על עניני הכספים ויהיה בקשר    1.3

 יב הענף ויתרותיו. צניצול תק יבעם המשרד לג מתמיד  
 האחראי על עניני הכספים יהיה הגורם המאשר היחיד לאישור תשלום    1.3.1

 חשבונות לספקים, אחרי החלטות הועדה בנושאים השונים.  
 עדה.ויכול להיות גם מי שאינו חבר בו –מזכיר/ת ועדה   1.3.2

 
 תפקידי הועדה - .2   
   לקידום הספורט ופיתוחו, רוכות טווחוא ה קצרותדותכניות עבין להכ    2.1    
  ולפעול לפיהן.       
 מתפקידן לקבוע מדיניות ותכנית עבודה על סמך התקציב המאושר להן    2.2    
 ידי ההנהלה. על        
   31ספטמבר עד  1מאחר ועונת הפעילות של הענפים האולימפיים היא        
  ם הראשונים של עונת הפעילות ארבעת החדשי סט יהיו תמידבאוגו       
  מבוססים על תקציב העונה הקודמת ועליהם לקחת זאת בחשבון בעת        
 תכניות העבודה. הכנת        
  לקבוע סדרי עדיפויות בהקצאת משאבים לפעילויות השונות, בכפוף    2.3    
  .למטרות העמותה והנחיות ההנהלה       
    מירה על מסגרותיו תוך כדי קידום הספורט התקציב וש לוניה   2.4    
 והפעילות בענף.        
   לקיים ולעדכן מערך כללי עבודה שיהיו ידועים וברורים לכל חברי    2.5    
 הענף.       
  להעביר מידע כללי ופרטני על התחרויות לחברי הענף )תכנית עבודה,    2.6    
   ן ובסיום תחרות פרסום תוצאות, ופרטים עליה ה לתחרויותמנהז       
 דירוגים, זכיות כספיות וכו'(.       
  לוודא קיום תחרויות במגרשים בהם מתקיימים כל התנאים לקיום    2.7    
 תחרות כאמור בפרק ד' במסמך זה.       
 עונה שחלפה תסוקר פעילות הענף ללקיים אחת לשנה אסיפה כללית בה    2.8    
 לות לעונה הבאה.והפעי       
 כל עונה. ענף לפני ספר חוקים והפצתלדאוג לעדכון    2.9    
  םקריטריוניסף ההפעלת מערך תחרויות בכל עונה ועונה, אשר יענו על    2.10    
 על ים נקבעהבסטנדרטים ו ולהיות אחראית על הפעלת דותהתאחשל ה       
 ידי ההתאחדות.       
   יאושר על ידי הוועדה המקצועית טרם עונת  תהמארח תחרו מתקן       
 תחרויות בטופס הרלוונטי לענף כפי שמופיע בפרק ד' לתיק הנהלים.       
  לוח התחרויות יובא לאישור ההנהלה טרם תחילת העונה ולא  2.10.1       
 יאוחר מחודש לפני תאריך פתיחת העונה הרשמי.       
  תחרויות לחברי ההתאחדות לא תתאפשר פרסום לוח ה לאחר 2.10.2       
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 סטייה מהתאריכים שפורסמו.      
 במקרים חריגים כגון גשם, סגר השירותים הוטרינריים וכו' אשר  2.10.3      
 עשויות לפגוע בהמשך לוח התחרויות של העונה תוגש להנהלת ההתאחדות       
 תאריכים. ההנהלה היא וי הך בשינרוקים לסיבת הצבקשה חריגה כולל נימו      
 שתחליט בנושא.      
 יתאפשר רק בלית ברירה בשל נתונים  –שינוי במיקום התחרות  2.10.4      
 עובדתיים של חוסר יכולת לקיים התחרות במקום שנקבע מראש. אישור      
  השתתבצע פניי רק לאחר 2.10.3לשינוי מיקום תחרות יתקבל כאמור בסעיף       
 מקת של הוועדה המקצועית לחברי הנהלת ההתאחדות.מנו      
  לוודא שיבוץ שופטים מורשים לתחרויות, או הזמנת שופטים מחו"ל    2.11    
 להחלטות הועדה.בהתאם        
   להכין מערך קליניקות והשתלמויות לרוכבים, מדריכים, מאמנים    2.12    
 ושופטים.       
       ים המבקשים להיות ספורטאים ל ספורטאע ץילהמל  2.13    
 טופלו על המלצות על בקשות של חיילים מצטיינים יפעילים/מצטיינים.        
 רוטוקול ישיבה מסודר יחד עם ידי המשרד אך ורק אם יועברו יחד עם פ       
 ולקבל  ועם חיילים אל לשמור קשרטפסי הבקשה של הרוכב. על הועדה        
 שוטפים באמצעות משרד ההתאחדות או ישירות.דיווחים        
  לשמור על קשר עם רוכבי חו"ל.   2.14    

 לפעול לגיוס כספים מחוץ לתקציב, על מנת  לנסות ולגייס חסויות לענף.   2.15 
 לאפשר פעילויות נוספות או מוגברות.    

 רי הענף לדווח לחב .ףלכל חברי הענלדאוג לקיים מערכת עבודה שקופה    2.16    
 באופן שוטף על הפעילות של הועדה )למשל בדרך פרסום הפרוטוקולים        
 מישיבות הועדה(.       
 הוועדה רשאית להסמיך תת ועדה לטיפול בתחומים שונים. תת הועדה   2.17    
 כפופה לוועדה המקצועית ואינה בעלת מעמד עצמאי.       

 
 

 תהועדו דתעבו נוהל  .3
 .לפחות אחת לחודשועדה ישיבת ם קייל   3.1
 ככלל דיוני הוועדה סגורים.   3.2

מדי פעם רשאיות הוועדות להכריז על ישיבות מסוימות כישיבות פתוחות  3.2.1
לכלל חברי הענף ובתנאי שהודעה על כך הועברה לחברים ופורסמה באתר 

 ההתאחדות מספיק זמן מראש.
בנושאים ספציפיים. אחרי הדיון שים לדיון נארשאיות לזמן הוועדות  3.2.2

 בסעיף אליו הוזמן האדם, עליו לעזוב את ישיבת הועדה.
במקרה והוזמן אדם לדיון בנושא ספציפי הנוגע למספר אנשים אחרים, יש  3.2.3

 לזמן גם אותם יחד או לחוד.
 אין להרשות נוכחות אנשים שאינם חברי וועדה בעת הצבעה. 3.2.4

ישיבות, יש לציין באיזה חלק מהדיונים הטוקולים מורבעת פרסום פ
 והישיבות השתתפו אנשים שאינם חברי וועדה.

יבוצע הדיון  –במידה ואחד מחברי הוועדה הינו בעל עניין בנושא הנדון  
והיה ורוב חברי הועדה הם  בהעדרו וכן לא יורשה לקחת חלק בהצבעה.

להביאה ה ולגבש עמד על הועדה –ת בעלי נגיעה אישית להחלטה מסוימ
 בפני ההנהלה שתהיה הגורם המחליט

האמור לעיל אינו כולל את מזכירות/מזכירי הוועדות ו/או ההתאחדות  3.2.5
 .במקרה ואינן/ם חברי וועדה.

 פרוטוקול ישיבות יירשם במהלך הישיבות.   3.3
 .דורי רץ בכל שנהיהפרוטוקול חייב להיות ממוספר במספר ס   3.4
היכן נערכה הישיבה ומי מחברי הועדה  תאריך הישיבה,רוטוקול בפ םיירש   3.5

 ושאינם חברי ועדה השתתפו בישיבה.    
 בפרוטוקול יופיעו הנושאים שהועלו לדיון וסיכום הדברים שנדונו בכל    3.6

 סעיף וסעיף.      
 יופץ ות בתך שבוע ממועד הישיבה ודהפרוטוקול יועבר למשרד ההתאח   3.7

 רי הנהלה ובקורת.ת הערות חבלבלק    
3.8    
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  אם בתוך שבוע מיום הפצת הפרוטוקול להערות הנהלה ובקורת לא    3.9
  ייחשב הדבר כהסכמת ההנהלה וועדת הבקורת  –תתקבלנה הערות     
 לאישור הפצתו.     

 ור משרד כל תכתובת בין חברי הועדות לחברי הענפים חייבת לעבור איש   3.10
 .ההתאחדות    

 נוהל אירוח  אורחים או בעלי מקצוע מחו"ל. 4

האחריות המלאה להזמנת אורח / בעל תפקיד  מחו"ל )לאחר אישור הנהלה  4.1
והקצאת משאבים מתאימה( הנה של יו"ר הוועדה המקצועית של הענף המזמין  

 )או ההנהלה במקרה רלוונטי(.

האורח/בעל  ת מזמינות אתאם הוועדה המקצועית או הנהלת ההתאחדו 4.2
מקצוע ימונה נציג מטעמן שידאג לכל ההיבטים הלוגיסטיים והמקצועיים של ה

הביקור, יכין תכנית ביקור )השתלמות, ארוחות, פגישות וכו'( וכן ילווה את 
 האורח בכל זמן שהותו בארץ )תקופה רלוונטית לפעילות עבורה הוזמן(.

 או ועדה.נציג זה אינו חייב להיות חבר הנהלה  4.3

)לא כולל  FEIפי נהלי ההתאחדות והסטנדרטים של ה יעשה על  חורהאי 4.4
 תשלומים(.

באישור של הוועדה המקצועית ובהסכמת מארגן  גם מארגן תחרות יכול להזמין  4.5
ולדאוג לאירוח בעל תפקיד כנ"ל. גם במקרה זה האחריות נשארת של הוועדה 

 המקצועית..

ותאום מלא של אלא באישור  "ל לנציג אחראין להעביר את האחריות לביקור כנ 4.6
 הוועדה המקצועית/הנהלת ההתאחדות.

 
 אורח מחו"ל עבור תשלוםנוהל  . 4.7

 
וועדה מקצועית המזמינה שופט או בעל תפקיד אחר להעברת קליניקה   4.7.1

 והועדה או שיפוט בתחרות התשלום לשופט מתבצע מתקציב הענף
 .שרד ההתאחדותנדרשת להעביר בקשה מסודרת בכתב למ

ה צריכה להתקבל במשרד ההתאחדות מוקדם ככל האפשר ולא הבקש 4.7.2
 לפני המועד בו נדרש הכסף. חודש ימיםמ  יאוחר

פירוט בגין , הבקשה צריכה לכלול את סכום הכסף הנדרש, סוג המטבע 4.7.3
וכן במידה , מדינה וצילום דרכוןאיזה פעילות )שיפוט, קליניקה וכו'(

 העברה.נק לביצוע ן הבי חשבוטררת מט"ח את פונדרשת העב
הוראת  צ'ק או על בעלי הרשאת חתימה 2 יחתים ההתאחדות משרד   4.7.4

  לחשבון בחול. ח"מט העברת
חשבון ובה יפורט  המשרד לבנק, כנדרש על ידי בפקס ההוראה תועבר  4.7.5

 והאם ירכש מהעו"ש או מכל קרן אחרת. הבנק אליו יועבר הכסף
תועבר הודעה לנציג הרלוונטי בענף  הסכום,עברת ק או ה'הכנת הצלאחר  4.7.6

)אותו אדם אשר ביקש הבקשה מראש ו/או נוספים לפי דרישה( כי 
 מוכן במשרד. סכום הועבר או באם הצ'קה

נציג הוועדה או מי מטעמו )כפי שיעודכן מראש( באם מדובר בצ'ק,  4.7.7
 ת.משרד ההתאחדו בתיאום עם צ'קיאסוף את ה

בל הכסף על הצהרה בגין קבלת דרש להחתים את מקהוועדה יי גינצ  4.7.8
חזיר י)בטופס מוכן שיצורף למעטפה על ידי משרד ההתאחדות( ו הכסף

למשרד ההתאחדות. ההצהרה מהווה קבלה ונדרשת לצרכי  ההצהרה
 הנהלת חשבונות.

 בנוסף, יש צורך להנפיק קבלה להתאחדות בגין התשלום.
 ותנכתאלץ לההתאחדות התשלום,  לפני כחודש הבר הבקשא תועבאם ל 4.7.9

מגובה התשלום וזאת בהתאם להנחיות רו"ח  25%מס במקור בגובה של 
 ההתאחדות.

על כל חשבונית/קבלה מול הוצאה עבור אורח מחו"ל ירשם כי התשלום  4.7.10
 נעשה לטובת אורח מחו"ל שמו וארץ המוצא.
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 טייניםצצעירים מ םיטיפוח ספורטאנוהל עבודה מול היחידה ל. 5

 
הועדות ימליצו על מספר ספורטאים מצטיינים לקבלת תמיכה    .5.1

 כפי שיקבע ע"י היחידה מדי שנה עפ"י קריטריונים קבועים.

רכזת הועדה תהיה אחראית בתחילת כל עונה על תיאום פגישה  .5.2
של מאמני הספורטאים עם המתאם מטעם היחידה )במידה 

בר עברית נו אינו דומאי מאמן או שמואין לאותו ספורטא
 תשמש הרכזת כנציגה של אותו ספורטאי(.

בצורה  להעבירםאת הפניות ליחידה ו דאג לרכזרכזת הועדה ת .5.3
 כ"ל.נמסודרת למ

ום עם דרך מימוש התמיכה יקבע ע"י מאמן הספורטאי בתיא .5.4
 כ"ל.רכזת הענף ויועבר לאישור מנ

 ים שמאורגניםעל הספורטאי חובת השתתפות בכנסים ואירוע .5.5
 ".TOP TEENופרויקט ה"ע"י היחידה 
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 קריטריונים שונים  -פרק ג'  .5.6
 

 פורטאים מתחרים בחו"לסקריטריונים לתמיכה ב .1
 כללי:  

   ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה רואה בעידוד יציאת רוכבים וסוסים     
 במידת האפשר לתחרויות בינלאומיות מנוף לצמיחת הספורט בארץ, ולכן תתמוך     
 העונים לקריטריונים המפורטים מטה.  ברוכבים    

רוכבים המייצגים את ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה באופן רשמי 
 מתחייבים לפעול על פי מסמך הוראות ההתנהגות בחו"ל כמופיע בנספח א' לפרק זה. 
 נציגות רשמית של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה:    1.1 
   רשמי את מדינת ישראל ו/או ההתאחדות  ופןמייצג בא רוכב בודד   1.1.1 
הלאומית לספורט הרכיבה באולימפיאדה או אליפויות אירופה ואליפויות     
 למען הסר ספק אליפויות עולם לא כולל תחרויות אליפות עולם  עולם.    
 לסוסים צעירים המתקיים בענפי הרכיבה השונים.    
שמי את מדינת ישראל ו/או ההתאחדות ופן רים באגצים המיירוכב נבחרת   1.1.2 
, אולימפידה, FEI-הלאומית לספורט הרכיבה בתחרויות בינלאומיות של ה    
  .אליפויות אירופה, אליפויות עולם    
   זכאות לייצוג כנ"ל תיקבע על פי תחרויות מיון כפי שיוגדרו על ידי    1.2.3 
 קבעו כתנאי סף על  ידי סף אשר ני אנאו תבחו"ל,  המארגנים הגורמים     
ככלל, יוגדרו הקריטריונים לחברות בנבחרת . והענפים השונים ההתאחדות    
תחרויות המיון יהיו אך ורק תחרויות בחסות או הענפים השונים.  בתקנון     
המאורגנות על ידי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה, או כאלה שבהן     
 מתקיימות בחו"ל )קפיצות/דרסז'(.אי סף ואשר נת תן לקבוע ינ    
 :רוכבים שוהים ומתאמנים בחו"ל   1.2 
רוכבים בודדים אשר עברו מיון ומשתתפים בתחרויות גרנד פרי ואליפויות    1.2.1 
 .FEI-ה של     
  .רוכבים בודדים אשר עברו מיון המשתתפים באליפויות יבשות )אירופה   1.2.2 
 .גנארה"ב( רייני    
  תמיכה ברוכבים כאלו, תחייב אותם לבוא לפחות פעם אחת בשנה בה    1.2.3 
  את התמיכה ולהעביר סדנת עבודה )קליניקה( לרמות שונות של  קיבלו     
 בארץ. הרוכבים     
 רוכבים אשר עברו את סף הכניסה למשחקים האולימפיים.   1.2.4 
  חדות על השתתפותם ד ההתאלמשר חחייבים בדיוורוכבים כנ"ל, יהיו    1.2.5 
  שגיהם.יבתחרויות ועל ה    

  התמיכה: תמיכה תינתן לפני היציאה לתחרויות ולאחריהן בהתאם     1.2.6
 בוגרים. - לתוצאות     

  – נבחרות ורוכבים בודדים היוצאים מהארץ כנציגי ההתאחדות  .1.3
  ארץצאים מהוילסוסים ה ממןההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ת   1.3.1

 . FEI-כחלק מנבחרת רשמית פספורטים של ה    
  יות ווטרינרההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה תשא בהוצאות ה       1.3.2

  הרשמיות הכרוכות ביציאת הסוסים מהארץ. על מנת להסיר כל ספק,     
ו"ל מטעם מדובר אך ורק בהוצאות הקשורות בבדיקות הדם הנשלחות לח    
 יים.וטרינרוהשירותים ה    

 Carnet de Passageתספק לרוכבים   1.3.3
 תשתתף בכל או בחלק דמי ההרשמה לתחרות.   1.3.4
 יהיו  –והיה וההתאחדות הלאומית תספק לרוכבים בגדי הופעה מטעמה    1.3.5

 חייבים הרוכבים לרכב עם בגדים אלו.    
 לתקציב שיוקצה ין ובהתאם ינפו של ען לגותינת –תמיכה כספית ישירה   1.3.6

 מראש למטרה זו.     
  –רוכבים בודדים השוהים בחו"ל    1.4

  ובתנאי   משרד ההתאחדות ירשום רוכבים בוגרים לתחרויות השונות   1.4.1
    ללא בטוח(, בעלי  חו"ל שהרוכבים הם חברי התאחדות )מתחרי    
 אזרחות ישראלית.    

    אחד בשנה אם הוא משתתף  FEIט לפספור ייהיה זכאוכב כל ר   1.4.2
 .FEI-אליפויות יבשות או מסטרס של ה .*5 בתחרויות גרנד פרי    
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   הזכות לקבלת פספורט מותנה בפניית הרוכב למשרד . לא יוחזרו    1.4.3
 הוצאות פספורט רטרואקטיבית.    

  סכומים   אישיים על פיתמיכה כספית נוספת תינתן בהתאם להישגים    1.4.4
  משחקים לספורטאי בשיוקצבו אחת לשנה בתקציב ההתאחדות.    
 )למעט אליפויות לסוסים ליפות אירופה / עולםאולימפיים/פראלימפיים, א    
 בגין הישג: צעירים(      
  ספורטאי יקבל המענק רק אם יסיים בחציון העליון של המקצה בו     
 הבאות: תוריבאחת הקטגוואם יסיים  שתתףה    

 X – 6-8/ נוער  9-16גרים בו •

 X2 – 4-5/ נוער  6-8בוגרים  •

 X3 – 1-3/ נוער  4-5בוגרים  •

 X4  –מדלית ארד בוגרים  •

 X5 –מדלית כסף בוגרים  •

 X6 –מדלית זהב בוגרים  •

 
   גובה התמיכה ייקבע מדי שנה, לאותה שנה על ידי הנהלת ההתאחדות  
 .ת ספורטולההקצבות לפעיבהתאם לתקציב העמותה ו 

 
 בקפיצות קריטריונים לאליפות אירופה .2

 , לפחות עד להחלטה אחרתאישור להשתתפות רוכב באליפות אירופה,    2.1
שני כוכבים גובה  CSI תחרות ב הראשונים 50%תחרות אחת במיקום בין     
 נקודות חובה לכל היותר.   4עם  140    

 דרישת מינימום:    2.2
 השתתפות בלפחות תחרות בינלאומית רשמית  - 81ער עד גיל ונקפיצות    .12.2
 ** )מסלול בגובה של לא  CSI  -ברמה של לא פחות מ FEI -אחת מטעם ה    
 ס"מ( קודם לסגירת ההרשמה לאליפות אירופה הרלבנטית  140  -פחות מ    
 -יותר מ עם הסוס עליו מבקשים להתחרות באליפות והשגת תוצאה של לא    
 בה בסיבוב הראשון בתחרות עצמה )לא מוקדמות( ובנוסף נקודות חו 4    
 הטובים באותה תחרות.  50% -מיקום בין ה    

   השתתפות בלפחות תחרות  -  21רוכבים צעירים עד גיל קפיצות   2.2.2
 **  CSI  -ברמה של לא פחות מ FEI -בינלאומית רשמית אחת מטעם ה    
ס"מ( קודם לסגירת ההרשמה לאליפות  145 -מות חפל לא בגובה ש)מסלול     
 עם הסוס עליו מבקשים להתחרות באליפות והשגת  אירופה הרלבנטית     
 נקודות חובה בסיבוב הראשון בתחרות עצמה    4 -תוצאה של לא יותר מ    
 הטובים באותה תחרות. 50% -בין ה )לא מוקדמות( ובנוסף מיקום     

 
ריטריון מינימום זה יעלה על מספר חברי הנבחרת או העונים על ק במידה שמספר ,בנוסף

ההנהלה וועדת הקפיצות  יקבעונדרש לקבוע מי הם חברי הנבחרת ומי ישמש כחליף, 
במשותף מבין מי שענו על קריטריון הסף, על בסיס הישגים בתחרויות בחו"ל ובארץ, 

סמוכה יותר  בלבד. תחרות הסוס הרלבנטיכאשר ישוקללו תוצאות בתחרויות השונות על 
לאליפות אירופה תקבל משקל גדול יותר ותחרות ברמה גבוהה יותר תקבל את המשקל 

 הגבוה ביותר.
 

בכל מקרה בו מייצג רוכב צעיר את ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה יחתמו הוריו 
 על כתב ההתחייבות כמופיע בנספח ב' לפרק זה.

 
 

 יגטרס ריינינסאבמלהשתתפות  קריטריונים  . 3 
  מדי  FEI-טריונים אשר נקבעים על ידי העל המתחרה הנבחר לעמוד בקרי    
 שנה.    
 

 רישום לתחרויות .4
 לבקשה לרישום לתחרות תועבר למשרד בכתב בלבד.   4.1
  רוכב/ת אשר יודע/ת בתחילת העונה מהו לו"ז של התחרויות מתבקש/ת   4.2

 תאם את התחרויות מראש.לשלחו למשרד כדי ל   
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   רוכב/ת אשר אין בידיו/ה לו"ז זה מוזמן להעביר את בקשות תיאום   4.3
   התחרויות מוקדם ככל האפשר על מנת שנעמוד בדרישות הכניסה כפי    
 שמפרסמים המארגנים.   

 בבקשה יש לכלול:  4.4
 שם התחרות, ארץ ותאריכים - 
 מקצים בהם מבקש הרוכב/ת להשתתף - 
ה )במידה וידוע בשלב זה שמות הסוסים יש   מספר סוסים עליהם יתחר - 

סוסים אשר פרטיהם הועברו למשרד בטפסי   -להעביר גם את שמותיהם 
הרישום בתחילת העונה אין צורך לצרף פרטי סוס שוב. במידה ומדובר בסוס 

חדש שלא התחרה ופרטיו לא הועברו מעולם להתאחדות יש להעביר את 
 ם כן(.פרטיו ג

 מהרוכב/ת המשרד יטפל בהזמנה לתחרות. לאחר קבלת הבקשה  
 

לאחר קבלת תשובת המארגן המשרד יעדכן את הרוכב/ת בתשובה. במידה   4.5
-והתקבל גם לו"ז לתחרות הוא יועבר לרוכב/ת כדי שיהיו לו/ה  תאריכי ה 
 ENTRIES. 

, ENTRIES (Principle, Nominate-באחריות המשרד לבצע את שלושת ה  4.6
 Definite .עבור הרוכב ) 

במידה ובמהלך התקופה לא התקבל כל הודעה על שינוי מצד הרוכב/ת   4.7
המשרד יבצע את הרישום לפי תאריכי הכניסות שבלו"ז ללא הודעה מוקדמת  
 לרוכב/ת. 

במידה ושמות הסוסים לא הועברו למשרד על ידי הרוכב בבקשה הראשונית   4.8
 .Definite Entry-רד טרם מועד היר את פרטי הסוסים למשעל הרוכב להעב 

מידית על מנת  לעדכן את המשרדבאחריות הרוכב/ת   –במקרה של ביטול   4.9
 שמשרד ההתאחדות יוציא למארגן מכתב רשמי על ביטול. 

במייל במקרים דחופים בלבד כאשר המשרד סגור ניתן להעביר  4.10
 karinief@netvision.net.il יש  קריןל 052-2421220לפלא'  התקשראו ל(

 (.office@ief.org.ilלשלוח עותק למשרד ההתאחדות 
 על הרוכב/ת להעביר את תוצאות התחרות למשרד. 4.11
משרד ההתאחדות עומד לרשותכם/ן. במידה ושעות פעילות המשרד אינן  4.12

תואמות את שעות המדינה יש להשאיר הודעה במענה הקולי או באמצעות  
 צור עימכם קשר. אר אלקטרוני והמשרד יוד 

 FEI-נוהל פניה ל . 5
בכל נושא שהוא חייבת להיעשות דרך משרד  FEI-כל פניה של חבר התאחדות ל 

 .FEI-ההתאחדות.  אין לפנות ישירות לשום גורם ב
, שלא דרך משרד ההתאחדות עלולה לגרור סנקציות כנגד FEI-פניה ישירה ל 

 הפונה.
 

 ין/פעיללהמלצה לספורטאי מצטי םקריטריוני .6
 לקוח ממסמך "קריטריונים לספורטאים מצטיינים בצה"ל" של מנהל הספורט 6.2-ו 6.1*הערה: סעיף 

 תנאי סף 6.1
 . השתתפות באליפות אירופה או עולם )בנוער או בבוגרים( או הישג באליפות ישראל בענפים 6.1.1

 האישיים.  
 בשנת השירות האחרונהפעיל לא יכולה להילקח  . הכרה בספורטאי מצטיין או6.1.2

 דרגת הישג-. אמות מידה6.2
הכרה במעמד ספורטאי מצטיין יועדף בהתאם לסדר אמות המידה כפי שמופיעות להלן )לקוח ממסמך 

 (23/5/2012-הקריטריונים כפי שפורסם ע"י מנהל הספורט ב

 ספורטאי חבר בסגל האולימפי בענפים אישיים.  .1

 קפיצות ראווה ודרסז'(י הספורט האולימפיים )פספורטאי בענ .4
 העליון מבין הספורטאים המשתתפים באליפות העולם או אליפות אירופה  1/3שדורג ב 

 לנוער. 

 באליפות עולם או אירופה  –ספורטאים בענפי הספורט הלא אולימפיים )מערבי(  .6
 דלעיל. 4לבוגרים, עם הגדרה דומה לסעיף 

 באליפות עולם או אירופה לנוער,  –לא אולימפיים )מערבי(הספורטאים בענפי הספורט  .7
 דלעיל. 4עם הגדרה דומה לסעיף 
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 ספורטאי המדורג במקום הראשון באליפות ישראל לבוגרים, תנאי הכרחי להכרה  .8
 ספורטאים או יותר. 3באליפות ישראל הוא השתתפות של 

 ים ובלבד שבאליפות רספורטאי בענף אישי, המדורג במקום השני באליפות ישראל לבוג .11
 ספורטאים לפחות. 6השתתפו   זו

 ספורטאי בענף אישי, המדורג במקום השלישי באליפות ישראל לבוגרים ובלבד  .12
 ספורטאים לפחות 8שבאליפות זו השתתפו  

 ספורטאי בענף אישי, המדורג במקום הראשון באליפות ישראל לנוער,  ובלבד שבאליפות  .14
 . תספורטאים לפחו 3זו השתתפו 

 י, המדורג במקום השני באליפות ישראל לנוער, ובלבד שבאליפות זו  ספורטאי בענף איש   .15
 ספורטאים לפחות.  8השתתפו 

 ספורטאים אשר לא עומדים בסעיפים לעיל אך בכל זאת מקבלים את המלצת הועדה    .16
 המקצועית ישלחו את טפסי המועמדות ויוגשו כחריגים

המדורג  –דלעיל  16עד  1פים בפועל, שלא דורגו בסעי שימור מעמד ספורטאים המשרתים .17
ספורטאים  8בשליש העליון באליפות ישראל מעל גיל נוער ובלבד שבאליפות זו השתתפו 

 לפחות.
 

של ההתאחדות אשר תבדוק כי הליך  ת. המשרד ירכז את כל הבקשות ויציג אותן בפני ועדת הביקור6.3
הספורט פניה של רוכב להיות מוכר מידה. לא תישלח למנהל הההמלצה של הועדה  היה תקין מול אמות 

כספורטאי אלא לאחר אישור ועדת הביקורת ו/או ההנהלה בישיבה הקודמת לישיבת הועדה של מנהל 
 הספורט והצבא.
אלקטרונית ויועבר למנהל  םמשרד ההתאחדות יצרפם לקובץ האקסל אשר ייחת –במידה ואושרו 

 ."לים פעילים/מצטייניםלמעקב במשרד בתיק "חיי הספורט בדוא"ל. עותק יישאר
   

ייעשה  תעדוף  -16כאשר יומלצו שמות של יותר מספורטאי אחד למנהל הספורט לפי סעיף   6.4
 הרוכבים על פי הקריטריון הבא:

  רוכבים בענפים אולימפיים יועדפו על פני רוכבים בענפים שאינם אולימפיים. 6.4.1
 על סדר העדיפויות המתאים לה.  עדה המקצועית הרלבנטיתובכל ענף תמליץ ה  6.4.2

החלטות הועדות תוגשנה בכתב למשרד ההתאחדות ועם נימוקים   המסבירים מדוע הועדף ספורטאי  
 כזה או אחר.

יתקיים דיון בהנהלה בישיבתה החודשית שלפני מועד  –בטרם תוגש הרשימה למנהל הספורט  6.4.3
אינו מאפשר ישיבה פרונטלית בו יוחלט סדר ת בכתב אם לוח הזמנים והגשת הרשימות, או בהתייעצ

 העדיפויות הסופי בתוך הענפים השונים ובין רוכבי הענפים השונים.
 בקשה למנהל הספורט תוגש רק לאחר אישור הנהלה של דירוג המועמדים ברשימה הסופית. 6.4.4

 סז' על פי המפתח הבא:רככלל, יושוו הישגי הספורטאים בין קפיצות ראווה וד  6.5
 מ' 1.3-1.4דרסז' רמה ד' ה = קפיצות 

 מ' 1.2דרסז' רמה ג' = קפיצות 
 

למרות האמור לעיל, תהיה הנהלת ההתאחדות רשאית להפעיל שיקול דעת מעבר לאמור לעיל בבואה 
לקבוע את סדר הספורטאים להמלצה למנהל הספורט ובלבד שתנמק את החלטתה ותפעל באופן 

 .יאובייקטיב

 

 
 הוראות התנהגות ליוצאים לחו"ל  –לפרק ג' נספח א' 

 
רוכבים* היוצאים להתחרות בתחרויות בינלאומיות ואליפויות שונות מייצגים את ההתאחדות 

 הלאומית לספורט הרכיבה ואת מדינת ישראל.
 

 בהיותם נציגים רשמיים עליהם למלא אחר ההוראות להלן:
 
  –לבוש . 1

 ם בצורה מסודרת ונקיה.יבכל עת יש להיות לבוש
 במגרש התחרות יש להיות לבושים בתלבושת מלאה על פי הוראות הענף הרלבנטי.

 במגרש החימום יש למלא אחר הוראות המארגנים לגבי לבוש.
באזור האורוות ובתחרות יש להופיע בתלבושת מסודרת, ואין ללכת עם בגדים קרועים או 

 מוזנחים. 
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חסות מוכר על ידי ההתאחדות, טעם ההתאחדות או נותן מאם סופקו לרוכבים תלבושות 
 יש להשתמש בהן.

  –התנהגות . 2
 יש לשמור על התנהגות מכובדת ומנומסת בכל עת השהיה בתחרות. 
אין לפנות לבעלי תפקידים בתחרות, אלא דרך מנהל המשלחת או המאמן ובשום פנים לא  

 ישירות.
 ם נציגי מדינות אחרות.עאין להיכנס לויכוחים פוליטיים ואחרים  
 אין לנהל ויכוחים וצעקות בין חברי המשלחת. 
רוכב אשר לדעת ראש המשלחת אינו מתנהג בצורה הולמת יוחזר מידית לארץ וישא בכל  

 ההוצאות הנובעות מכך.
 החלטת ראש המשלחת סופית ואינה ניתנת לערעור. 

  –התנהגות כלפי הסוסים  .3
 התנהגות כלפי סוסים:העל כל הרוכבים למלא אחר אמנת 

סור להתעלל, או להתאכזר לכל סוס באשר הוא בכל צורה שהיא, בזמן התחרות או בכל א

זמן אחר. התעללות מוגדרת על ידי ההתאחדות הבינלאומית לרכיבה וכוללת בין היתר 

פעולה, או חוסר פעולה אשר גורמת או עלולה לגרום כאב או אי נוחות בלתי נחוצים כולל 

 :קאך לא ר

 .ט, או בכל חפץ אחר בצורה מוגזמת ואכזריתלהכות או להרביץ בשו .1

 .להשתמש בכל צורה שהיא במכשיר הגורם לשוק חשמלי .2

 .להשתמש בצורה אכזרית ובלתי פוסקת בדרבנות .3

 .משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס עם המתג או כל אמצעי אחר .4

 .י דם טרייםנלהתחרות על סוס מותש, חולה או פצוע ואשר יש עליו סימ .5

 .לטשטש רגישויות של הסוס באמצעים שונים להגביר או .6

 .להשאיר סוס ללא מזון, מים ופעילות מספיקים .7

 תמש בכל אמצעי שהוא כדי לגרום לכאב חד לסוס בעת הרכיבה.שלה .8

על מנת להסיר ספק, רכיבה על סוס צולע ועל סוס עם סימני דם טריים נחשבת 

 התעללות.

 

ישראל ואת ההתאחדות הלאומית  הנך מייצג את מדינת – יזכור, אינך אדם פרט
  לספורט הרכיבה!

 
*כל המסמך נכתב בלשון זכר יחיד ורבים, בכל מקום בו ננקטה לשון כזו הכוונה גם ללשון נקבה 

 )ביחיד וברבים(.
 
 

 התחייבות הורים –לפרק ג' נספח ב' 
 

 
 

 
 תאריך____________

 
 התחייבות

 
 

יציאה לתחרות  ___________המועמד/ת ל_אני/אנחנו הורי ____

 _____________ב__________



 36 

 _______________-בין התאריכים________________ל

מתחייבים בזאת לשלם את כל ההוצאות בגין נסיעה זו של המתחרה ושל הסוס. ידוע לנו, כי 

סו הוצאות והמדובר בתחרות שאינה מוגדרת כתחרות מרכזית על ידי ההתאחדות ועל כן לא יכ

 . כלשהן בגינה

אנו מודעים לכך כי לתחרות זו לא מתלווה נציג בוגר של ההתאחדות ועל כן נעשה את כל 

הסידורים על מנת שבננו/ בתנו יהיו בהשגחה רציפה של אדם בוגר ואמין עלינו ונדאג כי הם יהיו 

 תחת השגחת מבוגר בכל זמן.

בחוץ לארץ. הננו  ות אינו מכסה פעילויותדאנו מודעים לכך כי הביטוח הקיים לחברי התאח

מתחייבים לבטח בבטוח נסיעות לחו"ל לעוסקים בספורט אתגרי את בננו/ביתנו וכן בבטוח חיים 

 ובבטוח צד ג' את הסוס עליו הוא/היא רוכבים. 

אנו מודעים לכך כי ההתאחדות אינה אחראית לכל אובדן או נזק לסוס או לרכוש. במידה ונחפוץ 

 ס בביטוח כנגד אבדן, מוות או פגיעה אחרת.את הרכוש ו/או את הסו חבכך נבט

כמו כן, קראנו וקיבלנו את דף הוראות ההתנהגות המצ"ב והננו מתחייבים כי בננו/ביתנו ינהגו 

 לפיו בכל עת בזמן הנסיעה.

 על החתום:

_____________ ________________       
 חתימה  שם ושם משפחה

 
____________ ________________ 

 חתימה  שפחהשם ושם מ

 

 

 

 
 נוהל ארגון תחרויות -פרק ד' 

פרק זה הוא תקנון בסיסי המתייחס באופן כללי לכל ענפי הרכיבה בהתאחדות . לכל ענף קיים 
תקנון עם הדרישות הספציפיות המתאימות לו. יצוין כי הדרישות בתקנון כללי זה הן תנאי סף 

 הספציפיות הנוגעות לענף בו מדובר. דכן בכל הנוגע לדרישותעבלבד לארגון תחרות. יש להת
בכל מקום בו מוזכר "ההתאחדות" הכוונה להתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה. בכל מקום בו 

יהיה המסמך הקובע תקנון  –יהיה קונפליקט בין האמור להלן והתקנונים הספציפיים של הענפים 
 זה.

ון כזו הכוונה גם ללשון נקבה בכל מקום בו ננקטה לש .המסמך נכתב בלשון זכר יחיד ולרבים
 )ביחיד וברבים(.

 
 כללי. 1 
  תחרות סוסים תהיה מוכרת ובחסות ההתאחדות הלאומית לספורט    1.1 
 הרכיבה ובתנאי שמארגני התחרות עומדים בתנאים להלן. הכרה וחסות     
 הרכיבה ו/או  כזו יכולה להישלל מכל תחרות, שאינה מקדמת את ספורט    
 התאחדות הלאומית לספורט הרכיבה.את ה    
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   ככלל, תחרויות תובאנה לאישור לועדות המקצועיות הרלבנטיות.    1.2    
  תאריכי התחרויות ומיקומן יאושרו על ידי ועדות אלו.       
על גב  הועדות המקצועיות יאשרו את המגרשים המורשים לארגן תחרויות   1.3    
  שמפורט בנספח ט' לפרק ד' בהתאם לדרישות טופס בדיקת מתקן כפי        
  לא  –מתקנים יאושרו קודם לעונת התחרויות  .הספציפיות של כל ענף       
  תתקיים תחרות במתקן אשר לא עבר אישור כנדרש על ידי נציג וועדה        
 אשר הטופס למשרד ההתאחדות.        
   בקשר עם שופטים כדי ת תקבע מי מטעמה יהיה יהועדה המקצוע   1.4    
אינה חלה על תחרויות פנימיות ובתי  להזמינם לשפוט בתחרות. דרישה זו        
 ספר לרכיבה בינם לבין עצמם.       
  חדשים  12העתק מדפי השיפוט בתחרות יישמר לתקופה של לפחות    1.5    
  ף ו הרוכבים מקבלים את דבבמשרד ההתאחדות, פרט לענף הדרסז'        
  השיפוט לידיהם. בתחרויות דואליות יועברו טפסי השיפוט המקוריים        
  לחו"ל ולהתאחדות יועברו העתקים. עד העברת המסמכים למשרדי        
 הימים הנקובים, יהיו גיליונות השיפוט המקוריים  7ההתאחדות בתוך        
  קוח, בקרה ושמירה. יבידי מזכירת התחרות לפ       
  תוצאות התחרות יפורסמו באתר האינטרנט של ההתאחדות.   1.6    
לא יתקיימו תחרויות מוכרות ובחסות ההתאחדות שיעמדו בקונפליקט עם    1.7    
  תאריכי תחרויות באותו ענף. לא יתקיימו תחרויות מוכרות ובחסות        
   ויות תאריכי  אליפויות ותחר ההתאחדות שיעמדו בקונפליקט עם       
 באישור ההנהלה. אלא  –גם בין הענפים  –בינלאומיות        
כל ענף רכיבה בהתאחדות יקבע כללים למתן רוזטות וגביעים, אשר יחייבו    1.9    
 את מארגני התחרות באותו ענף.       
  שנקבע.  סדר הכניסות למקצה ייקבעו בהגרלה ויתבצעו בהתאם לסדר  1.10    
 סוסים  7כב מציג יותר מסוס אחד במקצה, יהיה רווח של לפחות אם רו       
  דקות בדרסז' . אם רוכב אינו מגיע  40-סוסים במערבי ו 3בקפיצות,        
לכניסה שלו בהתאם לסדר הכניסות, הוא יוכרז כבלתי כשיר במקצה )אלא        
  רה יוכרע ובלתי נמנעות(. כל מק ראם הנסיבות היו ממש חריגות ביות       
 לגופו על ידי השופט.       
  דקות אחרי כניסת  30מקצה יסתיים וטפסי השיפוט שלו יהיו תקפים   1.11    
 האחרון באותו מקצה. הסוס        
  הנהלת ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה, הועדות המקצועיות,   1.12    
  ללים במסמך זה אחרים, מכירים בכך שהכההמשתתפים, הצופים ו       
 והם נוסחו בהגינות כלפי כל מי שמעוניין לקדם את  ןמתבססים על ניסיו       
 ספורט הרכיבה והתחרויות.        
  אין ההתאחדות אחראית לכל פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו   1.13    
 קים ולדרישות שלה. וכתוצאה מתחרות גם אם היא נוהלה בהתאם לח       
ההתאחדות, הועדה המקצועית, מתנדבים וועדת התחרות לא ייתבעו בגין        
פציעה או נזק מכל סוג שהוא על ידי בעלי מגרש התחרות, עובדי האורווה,        
 מבקרים, צופים, מתחרים ואחרים.       
חברי הועדות  ההתאחדות מבטחת בבטוח חבות מקצועית באופן שוטף את  1.14    
 קצועיות וכל בעל תפקיד הנחשב כשליחה. המ       
 לוח התחרויות ובו התאריכים לקיום התחרויות הכולל פניה וות/מארגנים  1.15    
 וחברים המעוניינים לארגן תחרויות יישלח באמצעות מייל ויפורסם אתר        
 האינטרנט של ההתאחדות טרם תחילת העונה.       
 ך לעמוד מארגן התחרות המבקש לקיים תחרויות:להלן התנאים בהם צרי  1.16    
 מארגן התחרות חייב להיות בעל המגרש ו/או מנהל החווה ו/או עם חוזה   1.16.1    
 מוסדר עם בעל המגרש.        
 מארגן התחרות חייב להיות חבר בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה   1.16.2    
 .  2008תחרויות ההצעה ובמשך כל עונת ה בזמן הגשת       
 על מארגן התחרות לדאוג לכל ההיתרים והרישיונות הנדרשים בהתאם   1.16.3    
  להוראות המועצה המקומית, עירייה, משטרה, מכבי אש וכו' ולפעול        
 התאם להנחיות שהתקבלו מהרשויות.ב       
 תשלום עד  שימוש בשטחי פרסום ללא מארגן התחרות יאפשר להתאחדות  1.16.4    
 חצי מגודל המגרש, עבור ספונסרים של ההתאחדות )טלוויזיה או כל גורם        
 אחר( ובמיקום שייקבע על ידי ההתאחדות, או בהתאם להנחיות שיתקבלו        
 מהנהלת ההתאחדות.       
 ציגי ההתאחדות, נמארגן התחרות רשאי לגבות דמי כניסה מהקהל פרט ל  1.16.5    
  מתחרים, מלוויהם הישירים כפי שיוגדר ע"י הועדה, בעלי תפקידים,        
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    פונסרים, עיתונאים ואחמ"ים שרשימת שמותיהם תועבר ע"י ס       
 התאחדות. כמו כן, עליו לדאוג למתחם מיוחד המותאם לאחמ"ים לפי ה       
 דרישות הועדה המקצועית.       
 ם בתחרויות הליגה ייקבעו כחודש לפני תחילת מחירי הכניסות למקצי  1.16.6    
 העונה )בכל מקרה, מחירי הכניסות למקצים לא יוזלו ביחס לעונה       
 הקודמת(.        
 מספר ימי התחרויות עשוי להשתנות בכפוף למספר הנרשמים ואירועים    1.16.7    
 על  –ינריים ות ע"י השירותים הווטריבלתי צפויים, לרבות ביטול תחרו       
 מארגן התחרות לקחת זאת בחשבון בהצעתו. לא יינתן פיצוי כספי על        
 הוספת/הורדת ימי תחרות והמארגן מוותר מראש על כל טענה בעניין נגד        
 ההתאחדות.       
 חימום.  במגרש כללי התנהגותעם  בכניסה למגרש החימום יש לשים שלט  1.16.8    
 רשומים בתקנון. התנאים       
 על המארגן לדאוג שיהיה בתחרות לפחות צלם )סטילס( אחד על חשבונו,  1.16.9    
 תחרות, שיתחייב להעביר תמונות בזמן ואחרי התחרות לצרכי פרסוםב       
 ולמתחרים, וללא כל תמורה מצידה של ההתאחדות בגין כל הליגה והענף       
 י שיקול דעתה הבלעדי. מוש שתעשה בתמונות עפ"יש       

1.16.9   

ההתאחדות רשאית להורות למארגן להתקשר עם צלם וידאו ו/או סטילס 

לתחרות.     במקרה כאמור, על חשבון המארגן לדאוג שכל המקצים בתחרויות 

יצולמו על ידי צלם מקצועי במצלמת ווידאו. על המארגן לדאוג שהווידאו מועבר 

תאחדות על מנת לשלוח את הווידאו או לאחר התחרות למשרדי הה בסמוך

קטעים ממנו ליחצ"ן ההתאחדות לצרכי שידור בערוצי טלוויזיה ואינטרנט. צלם 

הווידיאו יקבל קרדיט בשידור ולא יהא זכאי לתמורה כלשהי מההתאחדות בגין 

 הווידאו ו/או השידורים. מארגן התחרות לא ישמור אצלו עותקים מצילום

 ימוש מכל סוג שהוא בווידאו. הווידאו ולא יעשה כל ש

בנוסף, במקרה שבו תורה ההתאחדות למארגן להביא צלם לתחרות, על המארגן 

לדאוג שיהיה בתחרות לפחות צלם )סטילס( מקצועי אחד על חשבונו, לאורך כל 

ימי התחרות או חלקם, כפי שתורה ההתאחדות. המארגן יתקשר עם הצלם, 

ונות למשרדי ההתאחדות בזמן ואחרי יתחייב הצלם להעביר תמ כאשר בהסכם

התחרות לצרכי פרסום הליגה והענף. ההתאחדות תהיה רשאית לעשות כל 

שימוש בתמונות ללא הגבלת זמן וללא תשלום למארגן ו/או לצלם עפ"י שיקול 

דעתה הבלעדי אך תוך מתן קרדיט לצלם. הענף הרלוונטי יממן יום צילום אחד 

וונטי. המארגן לא ישמור אצלו עותקים נקבעת בתקציב הענף הרלשבעלות 

מהתמונות ולא יפיצם לגורם כלשהו מלבד למשרדי ההתאחדות ולא יעשה בהם 

 כל שימוש."

 

 

 

   

 
 

 במקרה של ביטול תחרות בעקבות סיבה בלתי צפויה )מזג אויר, מצב  1.16.10    
  וצאה ממעשה או מחדל שלתבטחוני, סגר בריאותי וכד'( שלא נגרם כ       
 המארגן יתחלקו הענף ומארגן התחרות בהוצאות שהיו כרוכות בביטול       
 התחרות בחלקים שווים ביניהם. על פגיעה בהכנסות צפויות לא תהיה         
 השתתפות מהענף ו/או מההתאחדות.       
י בעקבות ול ביטול תחרות היא של הועדה המקצועית בלבד. פיצעהחלטה        
  30או דחיית תחרות ייעשה עם הצגת חשבוניות הוצאה בלבד עד  ביטול       
 יום מהתאריך המקורי של התחרות. בכל מקרה אחר למעט האמור לעיל,        
 לא ישתתף הענף בהוצאות.       
 או מארגן התחרות לא עמדו בתנאי ההצעה בהם \במידה וימצא שהמגרש ו 1.16.11    
 לשלול מהם את הזכות לארח תחרויות נוספות, התחייבו,רשאית הועדה        
 ללא צורך במתן הסברים ונימוקים נוספים, וכל ההוצאות הקשורות לאי        
 העמידה בתחרות יחולו על מארגן התחרות. בנוסף, רשאית הועדה        
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 י שיקול פהמקצועית להטיל על מארגן התחרות ובעל המגרש קנס כספי ל       
  והמארגן מוותר מראש על כל טענה בקשר עם גובה סכום הקנס דעתה        
 הכספי.        
 ההצעות שתוגשנה אינן כפופות בכל צורה שהיא לדיני המכרזים. כאמור   1.16.12    
לעיל, הוועדה וההתאחדות אינם מתחייבים לבחור במציע כלשהו או לנהל        
 כלשהו.  עמו"מ עם מצי       
 תקודם בארגון  למגרשים עם תנאי רכיבה טובים וניסיוןתינתן עדיפות  1.16.13    
  .חרויותת       

1.16.14    
נוהל השמעת מוזיקה בתחרות, מובהר בזאת כי השמעת מוסיקה מרפרטואר  

ולתשלום תמלוגים לאקו"ם  2007-אקו"ם כפופה לחוק זכויות יוצרים התשס"ח

ריות מארגן התחרות לוודא כי קיים ת המוסיקה בפומבי. באחעבגין רשיון השמ

רשיון השמעת מוסיקה לתחרות הספציפית ולכך שלא ישמיעו מוסיקה בתחרות 

בה לא הוצג בפניו רשיון בתוקף. מארגן התחרות ישלם להתאחדות את הסכומים 

הנדרשים בהתאם לתעריף אקו"ם בהתאם למספר התחרויות אשר קיים בעונה 

לתחרות ₪   23.05ם, התשלום הינו צופי 100ות ממוצעת של מ)עד לכ

צופים, התשלום הינו  200-500ולתחרות בה מספר המשתתפים עומד על 

57.61 .) ₪ 

 
 
 

 נציג ועדה מקצועית. 2    
  הועדות המקצועיות ימנו נציג לתחרות. הנציג הוא חייב להיות חבר    2.1    
 להיות חבר ועדה כיבה. נציג ועדה יכול רבהתאחדות הלאומית לספורט ה       
 מי שמונה מטעמה, כולל אך לא רק שופט.  או        
 על נציג הועדה להיות בקיא בתקנון זה. שמו יופיע בהזמנה לתחרות.   2.2    
 על הנציג להיות זמין טלפונית במהלך כל זמן התחרות.   2.3    
המתחרים בפני השופט  להנציג לייצג את כ על         .    2.3    

איסור על המתחרים ובעלי הסוסים לקיים        הוא הקשר היחיד עמו. חל ו
 באמצעות הנציג, פרט לברכת שלום.          קשר עם השופט שלא 

   אם נציג הועדה הוא שופט בתחרות יהיה הקשר איתו דרך מארגן   2.3.1    
 התחרות.        
 עללות, או אם יש בהתנהגות לדווח על סוס שעובר הת מחובתו של הנציג   2.4    
 מתחרה כדי להזיק לאינטרסים של ההתאחדות כמו: ניבול פה, צעקות,        
 אלימות, התנהגות שאינה ספורטיבית כלפי שופט/ים, כלפי הנהלת  גילויי        
   התחרות או מתחרה אחר, או אם חלה כל הפרה אחרת של תקנון        
 ההתאחדות.       

 עללות מוגדרת על ידי ההתאחדות הבינלאומית לרכיבה וכוללת בין הת   2.5 
  אשר גורמת או עלולה לגרום כאב או אי  היתר פעולה, או חוסר פעולה     
 נוחות בלתי נחוצים לסוס כולל אך לא רק:    
 להכות או להרביץ בשוט, או בכל חפץ אחר בצורה מוגזמת ואכזרית.    
 במכשיר הגורם לשוק חשמלי. להשתמש בכל צורה שהיא    
 להשתמש בצורה אכזרית ובלתי פוסקת בדרבנות.    
 משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס עם המתג או כל אמצעי אחר.    
 להתחרות על סוס מותש, חולה או פצוע ואשר יש עליו סימני דם טריים.    
 באמצעים שונים. סלהגביר או לטשטש רגישויות של הסו    
 השאיר סוס ללא מזון, מים ופעילות מספיקים.ל    
 להשתמש בכל אמצעי שהוא כדי לגרום לכאב חד לסוס בעת הרכיבה.    
  כל מקרה של חשד להתעללות יובא לידיעת נציג הועדה בתחרות, או     
 השופט  אשר יחליט אם יש להרחיק את הסוס והרוכב מהתחרות. על     
  סוס צולע ועל סוס עם סימני דם טריים  להסיר ספק, רכיבה על  תמנ    
 נחשבת התעללות.    
    יודגש כי זכותו של כל אדם הנוכח בשטח התחרות בין אם הוא     
 חבר התאחדות ובין אם לא להתלונן לבית הדין או להנהלת ההתאחדות     
 ישירות בכל מקרה בו יש חשד להתעללות.    

תחרות המוגדרים מתקיימים. מתפקיד הנציג ציג לוודא שכל נוהלי הנעל ה   2.6
 לפתור בעיות מיידיות בנושאים שלא נמצאים באחריות המגרש המארח.    
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  עליו לאשר שינוי של רוכבים וסוסים ברגע האחרון )כתוצאה מפציעה    2.7
 למשל(.    

  –שטח התחרות בהנציג יהיה הפוסק האחרון בענייני משמעת והתנהגות    2.8
 כניסה בלבוש לא נאות למקצה, ויכוחים עם הנהלת התחרות וכו'. כמו    
 הנציג יוודא שהעתקים של גיליונות השיפוט יוצגו על לוח המודעות בתוך    2.9 
 שעה מתום המקצה.    
 בסמכות הנציג להפסיק את התחרות במקרה של חריגה מנוהלי  התחרות   2.10 
 להחלטות השופט וכו'(. כללי בטיחות, אי ציות ל)אי שמירה ע    

 
 מארגן תחרות ובעלי תפקידים נוספים. 3    
     מארגני תחרות חייבים להיות בעלי כרטיס חבר תקף ב"התאחדות         
 הלאומית לספורט הרכיבה".         
    ככלל ימלא מארגן תחרות אחר כל דרישות חוק הספורט כלשונו. כמו כן:        
 רות מטעם או בחסות ההתאחדות יחתום על כתב ההתחייבות מארגן תח   3.1    
 המופיע בנספח ד' למסמך זה.        
  מארגן התחרות יהיה אחראי אישית על ניהול התחרות ופיקוח על כל    3.2    
  הנעשה בשטחה. בנוסף, על מארגן התחרות להעביר את כל המסמכים            
 שיפוט מקוריים, וכל מסמך רשמי אחר  תונושמיים של התחרות )גילירה       
 ימים מיום סיום התחרות.  7של התאחדות( למשרדי ההתאחדות בתוך            

 תשלום לזוכים בפרסים כספיים יבוצע בתוך תקופת זמן שתיקבע על ידי    3.3     
 . התשלום לזוכים תיום אחרי התחרו 30-כל ענף בנפרד אך לא יאוחר מ       
    יעוגל לשקל הקרוב.       
  באחריות מארגן התחרות לוודא שכל המתחרים והסוסים רשומים    3.4    
בהתאחדות והם בעלי בדיקות רפואיות, חיסונים ובטוח כנדרש. השתתפות        
 רוכב או סוס שאינם מורשים תגרור:       
 ההתאחדות דמכתב אזהרה ממשר –פעם ראשונה        
 ₪ 100קנס של  –שניה פעם        
 ואיסור על קיום תחרויות נוספות על ידי ₪  500קנס של  -פעם שלישית         
 המארגן בעונה       
 3ואיסור על קיום תחרויות נוספות במשך ₪  1000קנס של  –פעם רביעית        
 עונות רצופות.        

ות וכן אסיפת זטודא הזמנת גביעים ורובאחריות מארגן התחרות לו . 3.5
הגביעים והרוזטות בזמן למתחם התחרות ובדיקת הרישום על הגביעים 

 למזכירת הענף.בזמן והודעה על כל בעיה בהזמנה 
 ל הרשם מארגן התחרות ידאג למכשירי קשר תקינים יהיו במזכירות, אצ   3.6    
 .ער מגרש חימוםשובשער הכניסה למגרש וב ואצל מנהל התחרות       
 על מארגן התחרות לדאוג למערכת הגברה. מערכת הכריזה תשמע היטב        3.7    
 באזור הקהל ובמגרש החימום.        
 על מארגן התחרות להודיע לווטרינר החווה על קיום תחרות ולקבל ממנו    3.8    
 חוות דעת רפואית על מצב הסוסים באורווה.       
 טרינר תחרות עד חודש לפני קיום התחרות מארגן התחרות לקבוע וו על   3.9    
 מהשירותים הוטרינריים בפקס ולקבל אישור לקיום התחרות       
 על גבי טופס בקשה כמופיע בנספח ה'  -03 9681788       
 על מארגן התחרות לוודא קבלת אישורי בריאות מכל הסוסים המגיעים   3.10    
 טרינרית.ל פי הנחיות הלשכה הוועלתחרות        
 על מארגן התחרות לדאוג לרישוי בהתאם להוראות המועצה המקומית,    3.11    
   עיריה, משטרה, מכבי אש וכו' ולפעול בהתאם להנחיות שיתקבלו        
 מהרשויות.       
  מארגן התחרות יהיה בעל בטוח צד ג' ויחתים את חברת הבטוח על טופס  3.12    
 ות. על פוליסת הבטוח לכסות אורחים, רוכבים, סוסים השיפוי להתאחד       
 ₪ 4,500,000אורחים וכד' עם הרחבה לתחרויות ובגבול אחריות של        
 )נספח ג'(.  לפחות       
  כל ארגון התחרות כולל מזנונים, טיפול בקהל, אבטחה וכלל נושאי   3.13    
כל ההכנסות וההוצאות בגין אחריות מארגן התחרות. בהלוגיסטיקה הינם        
 נושאים אלה הינם של מארגן התחרות.        

מארגן התחרות יאפשר להתאחדות שימוש בשטחי פרסום ללא תשלום  3.14
המצלם את  ההטלוויזיעבור ספונסרים של ההתאחדות על פי הנחיות צוות 

הל פרט לנציגי קהתחרות. מארגן התחרות ראשי לגבות דמי כניסה מה
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ת, מתחרים, מלוויהם הישירים כפי שיוגדר על ידי הועדות ההתאחדו
השונות, בעלי תפקידים, ספונסרים, עיתונאים ואח"מים שרשימת השמות 

 שלהם תועבר על ידי משרד ההתאחדות. 
  על מארגן התחרות לדאוג לתנאי עבודה נאותים, אוכל ושתייה ללא   3.15    
  , קריין, מזכירות, בונה מסלול, י התפקידים )שופט, רשםלתשלום לבע       
  מפעיל שעון,  צוות טלוויזיה אם ישנו וכו'(. יש לאפשר לשופט פרטיות        
 מרבית ללא הפרעות מהקהל! במידת הצורך יש לדאוג לצל ו/או לדאוג        
 להגנה מפני גשם.       
 ם לאח"מיים דה המקצועית יוקצה מתחעבמידת הצורך ועל פי הנחיות הו  3.16    
 בשטח התחרות עם הציוד הנדרש )שולחנות, כסאות צל וכו'(       

 מתום התחרות את  ייםמארגן התחרות ידאג להעביר בתוך שבוע  3.17
 הנדרשים.התשלומים 

   מארגן התחרות חייב להעביר בתוך שבוע מתום התחרות את דפי   3.18    
  ארגונים בחו"ל אם התחרות סה למקצים להתאחדות וליהשיפוט והכנ       
 תה גם מטעם ארגון בחו"ל. יהי       

  במידה ונדרשים אישורים מארגונים בחו"ל באחריות מארגן התחרות   3.19
 לבקש ממזכירת הענף להוציא בזמן את האישורים הנדרשים במועד  לדאוג    

 המתאים.
י חוק הספורט ועל פי                       זרה ראשונה כנדרש על פעבמתחם התחרות יהיה תיק   3.20    
 הנדרש על פי החוק. ראה נספח ו' לפרק זה.            
 באישור הועדה המקצועית מארגן תחרות ימנה בעלי תפקידים נוספים   3.21    

 או אליפויות, או בתחרויות קטנות יכול  )בתחרויות שאינן בינלאומיות
 ם(: למלא את שלושת התפקידי אדם אחד

 מנהל תחרות  3.21.1 
  למנהל מקצועי של תחרות ייבחר אדם חבר  –מנהל מקצועי לתחרות  3.21.1.1  
 מתאימים  ובהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה, אשר כישוריו ויכולת     
  לדאוג למהלכה התקין ועמידה בלוח הזמנים של התחרות כולל ארגון      
 גרשים, אחריות על מגרש החימום ושיגור ש הרכיבה, איוש שערי מרמג     
 מתחרים לזירה.      
על המנהל המקצועי לתחרות לוודא קיום הכללים הנוגעים לתחרויות כפי  3.21.1.2 
      שהם מופיעים בתקנון זה ובתקנון הענף המתאים.   
 אחר תנאים אלו. םמסמכותו וחובתו להרחיק רוכבים אשר אינם ממלאי 3.21.1.3 
  על מנהל התחרות להיות במקום התחרות משך כל זמן התחרות. אם  3.21.1.4 
 עליו למצוא מחליף  –מסיבה כלשהי נבצר ממנו להיות במקום התחרות   
 העומד בתנאים שהוזכרו לעיל.  

  מזכיר תחרות      3.21.2    
מסוגל לארגן את  ריהיה אדם חבר התאחדות בעל כישורים מתאימים אש       
התחרות וכל הרישומים שלה, בקי בתקנונים השונים. מזכיר תחרות חייב        
  להיות בקיא בתכנת המחשב של ההתאחדות ולקבל אישור המשרד על        
  יכולתו להפעיל את התכנה התחרות.        
 באחריות מזכיר התחרות:       
הול תחרויות. דרך תכנת ההתאחדות לני א.  לנהל את כל רישומי התחרות       
 שיהיה גם מחשב  חובהלשם כך יש צורך במחשב עם חיבור אינטרנט.         
          נישא בבמת השיפוט.         
 להעביר תאריכי סיום רישום והגרלה של סדר המקצים למזכירת הענף  .ב         

ו שינוי רצוי אעד שבועיים לפני מועד סיום הרישום וכן כל תוספת 
"מ שהועדה המקצועית תוכל לאשר שינויים והפצת ההזמנה בהזמנה ע

        ימים לפני מועד סיום הרישום. 10עד 
  לארגן את הרישום לתחרות, ההגרלה למקצים, את דפי השיפוט   .ג
 על המזכירה להכניס את תוצאות המקצים ותוצאות התחרות    

ל   בסיום כההתאחדות מיד  תוהפרסים הכספים המחולקים לתוכנ 
 . מקצה

  בדיקת חברויות של סוסים,בעלי סוסים ורוכבים, בדיקת דו"חות   .ד
    בעייתיים וקבלת אישורים מתאימים או פסילת כניסה של    
  2אינו מטופל על ידי מזכירת הענף(, עד  רוכבים/סוסים )אם הנושא   

ל חיסונים סוסים שסיום דוח בעייתיים  -תחרותימי עבודה קודם ל
 לפי המועד שנקבע על ידם.  לשו"ט

 אחריות על גביית הכספים, אלא אם המארגן קבע אחרת.  .ה        
 הכנת חומר לווטרינר התחרות )דו"ח חיסונים ואישורי בריאות(.  .ו       
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 .  ארגון לוחות הזמנים וחלוקת פרסים.ז       
 ים.כחישוב זכיות ותשלומים לזו  . ח       

בתום מקוריים עד שבוע מסיום התחרות פוט העברת טפסי שי  .ט
 התחרות להתאחדות ולארגונים השונים.

 כל כסף שייגבה עבור ההתאחדות על ידי מארגן התחרות ותוצא עליו   י.       
  קבלה רשמית של ההתאחדות יהיה חייב להיות מופקד במשרד          
  כסף המופקד מתום התחרות. על סך ה םייההתאחדות בתוך שבוע         
 להתאים לסך הקבלות שהוצאו.         
לא ייעשו כל תשלומים מכסף הנאסף ביום בתחרות תמורת קבלות של   .יא       
  ההתאחדות. כספי פרסים ותשלומים אחרים בתחרויות באחריות          
  התחרות  משרד ההתאחדות, ישולמו אך ורק אחרי קבלת חומר         
  שור יו"ר הועדה המקצועית. ואי         
בנספח י' לנוהל זה נמצאים זמני עבודה ומטלות קבועות אותן צריכה לבצע        
 מזכירת תחרות טרם, במהלך ולאחר התחרות. )לענפים אולימפי ומערבי(.       
    

 מנהל מגרשי הרכיבה 3.21.3
 ות הרוכבים והסוסים.חמנהל מגרשי הרכיבה אחראי על בטי א.  

 עליו לוודא קיום ההוראות לבטיחות במגרש חימום )נספח א'(. ב.       
    עליו לוודא כי בעת חימום במגרש הרכיבה נכנסים הסוסים  ג.       
 המשתתפים במקצה  הקרוב בלבד, אלא אם ישנה הנחיה אחרת של         
 הועדה המקצועית.        
 בהתאם לרשימות של המזכירות. דא כניסת רוכבים למקצהועליו לו ד.        
 אחראי לכניסה שוטפת של המתחרים למקצים. ה.       

עליו לוודא כניסה מסודרת של הרוכב למקצה )שאכן נכנס בתורו, נושא  ו.    
 מספר סוס אם צריך, לבוש תקין וכו'(.     

 בעלי תפקידים נוספים:  3.21.4
 ות לאייש התפקידים הבאים: יל באחריות מארגן התחרעבנוסף לאמור ל       
  א. רופא תחרות על פי דרישת החוק       

 ב. ווטרינר    
 ב. קריין )בתחרויות קטנות הקריין יכול למלא תפקידים נוספים(.    
    ג.  בוני מסלול, רשם, מודד זמן, סדרנים, עוזרים לבונה מסלול,     
 ידאו )אם הוחלט גרש במקרה הצורך(צלם ומטרקטוריסט )לשידוד ה     
 שצריך(  וכל בעל תפקיד אחר על פי הנחיות הועדה המקצועית.     
 ד. בעלי התפקידים הבאים בתחרות מחויבים להיות חברי התאחדות:    
  מנהל התחרות, מזכירת התחרות, שופטים )במידה ואינם שופטים      
 מחו"ל(, בוני מסלול.     

 נספח ז' לפרק זה. ראה –של פינוי רפואי  הבמקר 3.21
 

 רוכבים ובעלי סוסים. 4   
   

   חבר התאחדות לא יתעלל, או יתאכזר לכל סוס באשר הוא בכל צורה שהיא.
   

  כל המתחרים חייבים להיות חברים מתחרים בהתאחדות הלאומית    4.1    
 לספורט הרכיבה ולעמוד בכל דרישות חוק הספורט.        

להצהיר בעת ההרשמה על המדריך, כאשר  18יל על כל רוכב מתחת לג 4.2
 המדריך מחוייב להיות חבר התאחדות עם ביטוח בתוקף.

 באחריות  הרוכבים ובעלי הסוסים למלא אחר כל התנאים להשתתפות    4.3
  בתחרות כפי שמוכתב על ידי משרד ההתאחדות מעת לעת. השתתפות     
  אישור בריאות, חיסוני במשרד ההתאחדות, ללא  םבתחרות ללא רישו    
 סוסים, או בטוח צד ג' תגרור אחריה:    
   אזהרה ואי הכללת התוצאות בתוצאות התחרות  –פעם ראשונה     
 והדירוגים השונים    
 תחרויות 3-הרחקה מ –פעם שניה     
 הרחקה מהשתתפות בתחרויות במשך כל העונה. –פעם שלישית     

  בנוגע להשתתפות הסוס ומלווי הרוכב מוטלת על האחריות הכוללת     4.4    
  הרוכב ומתוך כך עליו להתנהג בצורה המונעת הפרעות ונזקים למתקן        
 התחרות, לאנשים, לסוסים ולכל הנמצא במקום.       
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על הרוכב להישמע להוראות השופטים, המארגנים ואנשי הצוות האחרים     4.5    
הוא נמצא באזור התחרות. השתתפותו מותנית בעמידה  לאורך כל הזמן בו       
 בכללים ובחוקים המפורטים והנוגעים גם ללבוש והציוד המותר.       

 כל בעלי הסוסים, חייבים להיות חברים בהתאחדות הלאומית לספורט    4.6  
ם מתחרים יהרכיבה. מועדונים ובתי ספר לרכיבה שעל שמם רשומים סוס     
 בדמי רישום להתאחדות.חייבים      

  כל כניסת רוכב למקצה בתחרות מוכרת על ידי ההתאחדות מחייבת    4.7    
 בדמי קופון שעלותם תיקבע מעת לעת וייכללו בדמי הכניסה למקצה.       
 סוסים ולא יותר במקצה אחד אלא אם כן קובע  3רוכב רשאי להציג עד    4.8    
 קנון הענף אחרת. ת       
  סוס רשאי להיות מוצג רק פעם אחת במקצה, אלא אם כן קובע תקנון    4.9    
 הענף אחרת. בעלי סוסים יכולים לרשום יותר מסוס אחד למקצה.       
 אין הרוכב או הבעלים נדרשים להיות חברים בארגון נוסף להתאחדות   4.10    
  תאחדות להשתתף בתחרויות של הה הלאומית לספורט הרכיבה, כדי       
 ואסור לחייב אותם בחברות כלשהי פרט להתאחדות.       
 ההרשמה לתחרות ולמקצים חייבת להתבצע בהתאם לסעיפים המופיעים   4.11    
 בהזמנה לתחרות ובהתאם לחוקי הדרוג.       
 גדים בבעת הכניסה למגרש התחרות חובה על הרוכבים להיות לבושים ב  4.12    
   תאימים לענף הרכיבה בו הם מתחרים. רוכב לא יורשה תחרות המ       
להתחרות כאשר אינו מופיע בלבוש הולם. יש להפנות את תשומת ליבם של        
המתחרים לכך שהסדר והניקיון הינם העיקר בנושא הלבוש. רוכבים בעלי        
 ברשת לשיער. ששיער ארוך מתבקשים לאסוף אותו או להשתמ       
 חובה. –הופעה בתלבושת מלאה  –בעת טקסי חלוקת פרסים במגרש   4.13    
 על הרוכבים למלא אחר הוראות ההתנהגות במגרש החימום כמפורסם   4.14    
 לעיל.       
באחריות הרוכב לוודא כשירות השתתפותו והשתתפות הסוס במקצה. אי   4.15    
  נונים של הענפים רור סנקציות בהתאם לתקגעמידה בתנאים אלו ת       
 השונים.       

 להסדיר את התשלום לתחרות טרם הכניסהרוכבים כל העל חובה   4.16
 . למקצה 

 רוכבים שאינם חברים מתחרים או חברים עם בטוח בהתאחדות הלאומית  4.17    
 לספורט הרכיבה לא יורשו לרכב בשטח התחרות ו/או להתחרות.       

 
 
 
 

 הסוסים.5    
כל סוס המשתתף בתחרות יהיה רשום כסוס מתחרה במשרד ההתאחדות    5.1    
  וייחשב ככזה אך ורק עם העברת אישור על חיסונים נדרשים על ידי        
הלשכה הווטרינרית ואישור קיום ביטוח צד ג'  חתום על ידי חברת הבטוח        
    .תעל גבי טופס השיפוי להתאחדו       

מגיעים לשטח התחרות, גם אם אינם מתחרים חייבים בכל כל הסוסים ה  5.2
 החיסונים, בטוח ואישור בריאות הנדרשים מהסוסים המתחרים.  

כל סוס ופוני העונה לדרישות והנהלים של ההתאחדות )דמי סוס מתחרה,    5.3     
    יות וחיסונים וכו'( רשאי להשתתף בתחרויות. השתתפות בתחר       
 , או ארגונים בינלאומיים אחרים.FEI-מיות הינה עפ"י חוקי הבינלאו       
 על הסוס להיות במצב גופני תקין.   5.4    
 אסורה! –כניסת סייחים לשטח התחרות    5.5    
   –כניסת סוסים זכרים למקצי ילדים ונוער שלא בענפים האולימפיים    5.6    
 אסורה.       
 טח התחרותש. 6    
     יתקיימו במגרשים מצוידים במתקנים מתאימים והעומדים  תחרויות    
 בתנאים הבאים:    

   גודל מגרש יהיה תלוי בסוג התחרות. מגרש קפיצות רצוי שיהיה     6.1 
      90X60  )80מ', מערבית )פרט לקאטינגX40  מ', בדרסז' חובה שיהיו לפחות
   ות להגדיל את אחד אפשרמ' ו 20X40ודל של גשני מגרשי תחרות ב      
מ'. על המגרש להיות מדויק במידותיו ובזויות  20X60המגרשים לגודל של       
 מעלות(. 90פינותיו )      
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  מ' לפחות. בדרסז' ברמות  40X20חייב להיות מגרש חימום שמידותיו     6.2   
ץ מומללפחות וכן  מ' 20X60הגבוהות מומלץ לאפשר חימום במגרש בגודל       
 לספק מקום נפרד לביצוע לונג', או לסמן את המקום המיועד לכך במגרש       
  במידה והגודל מאפשר זאת. –החימום עצמו       

  תקינים+  מכשולים  2במגרש החימום בתחרויות קפיצות יהיו לפחות    6.3    
 דגלים )אנך ומקביל(.       

בתקנונים של כל ענף וענף  נפרדיוגדרו ב לעזרים במגרש דרישות ספציפיות 6.4
 בנפרד

את הכללים לשידוד המגרש במהלך התחרות, ובהתאם כל ענף יגדיר   6.5
 .לצורך. השידוד יתבצע כשהמגרשים ריקים מרוכבים

  למגרש תהיה תשתית מתאימה, שיפועים וכו' לסוג הספורט בתחרות.    6.6    
 פי ההנחיות המתאימות לענפים  יבים להיות מגודרים עליכל המגרשים ח   6.7    
 השונים.       

 חייבת להיות הפרדה ברורה בין מגרש התחרות למגרש חימום.   6.9            
 אזור החנייה חייב להיות מופרד משני המגרשים.  6.10        

  הקהל  אזור הסוסים ואזור חניית הקרונות חייב להיות מופרד מאזור  6.11  
 רה. לא תורשה גישת קהל לסוסים.בצורה ברו     

במגרשים בהם מתקיימות תחרויות בשעות החשיכה חייבת להיות תאורה      6.12       
 מלאה  ומתאימה.     

 חייבות להיות מספיק עמדות קשירה מוצלות לסוסים אורחים.     6.11    
 רחים.ויוקצו תאים סגורים לסוסים זכרים א  6.12    
 בת להיות גישה נוחה למי שתיה לסוסים חיי    6.13    
שטח פריקת וחניית הסוסים להיות רחב ובטיחותי והקרקע נקיה מאבנים,     6.14    
 זכוכיות ברזלים וכל חפץ אשר עלול לסכן את הסוסים ומטפליהם.       
 חייבת להיות עמדת שטיפה לסוסים   6.15    
  נגיש לרוכבים ולמשתתפים. בלוח  חייב להיות במקום –ות עלוח מוד   6.16    
  יפורסם מידע הקשור לתחרות כגון, סדר יום, סדר כניסות, שרטוטי        
 מסלולים, דירוגים שונים וכן תוצאות התחרות באופן שוטף במהלכה.        
ישר, ורצוי שיהיה מקום מתאים לבדיקה ווטרינרית )שביל קשה מחוספס   6.17    
 לים וכו'(.עמדת טיפו       
  בענפים ומקצים בהם השופט אינו נדרש לעמוד או לשבת בתוך הזירה   6.18    
 תהיה עמדת השיפוט מוגבהת וממוקמת במקום המאפשר צפיה מירבית        
  עליהן להיות במידה ומשתמשים בבמות שיפוט, על כל שטח המגרש.        
 ושני כיסאות.על במת השיפוט שולחן  םיציבות. יש למק       
         כל ענף יגדיר דרישות ספיצפיות לבמת השיפוט.        
באליפויות ובתחרויות בינלאומיות יש לתלות דגלים בשטח החווה  -דיגלול   6.19    
    מגרש)דגלי ישראל, דגלי התאחדות( בנוסף, יש להציב  בסמוך ל       
 גלי הלאום של השופט/ים, דגל כוללת את דגל ישראל, דהחנוכיית דגלים        
  התאחדות ורצוי גם דגל של החווה המארחת. רצוי לתלות דגלים גם        
 בתחרויות דירוג.       
 חייבת להיות תקינה ונשמעת בכל שטח התחרות כאמור  –מערכת כריזה   6.20    
 לעיל. 3.6בסעיף        
    

 שופטים. 7 
רות מוכרת על ידי הועדה המקצועית, או על ידי מי שופט יוזמן לשפוט תח   7.1    
 שהוסמך לכך מטעמה.        
 השופטים בתחרות חייבים להיות שופטים רשמיים של ההתאחדות, או    7.2    
   שופטים מחו"ל המוכרים על ידי הארגונים השונים לפיהם פועלים        
 הענפים.       
 חדות בתוקף. פט חייב להיות חבר התאוש   7.3    
 שכר שופטים ייקבע על ידי הועדה המקצועית ובמקרה הצורך יאושר על    7.4    
  ידי ההנהלה.       
 הסמכת שופטים תיעשה אחרי השתתפות בקליניקות שיפוט שיאורגנו על    7.5    
 ידי הועדות המקצועיות.        
 חובה לשופטים מכהנים.איות לקבוע השתלמויות שהועדות המקצועיות ר   7.6    
 לא ישפוט שופט התאחדות בתחרות הנמצאת בקונפליקט עם אירוע או    7.7    
  תחרות אחרת של ההתאחדות, אלא באישור הועדה המקצועית למפרע.       
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 על השופט לזכור כי הוא נציג ההתאחדות ועליו לשמש דוגמה לרוכבים    7.8    
 .למתחרים בכל עת התחרותו       
 בזמן התחרות מתבקש השופט שלא להתרועע עם המתחרים, מאמניהם    7.9    
 ובני משפחותיהם.        
 בסמכות השופט להכריז על רוכב שלא נכנס למגרש על פי סדר הכניסות   7.10    
 כבלתי כשיר במקצה )אלא אם הנסיבות היו ממש חריגות ביותר ובלתי        
 שופט סופית.נמנעות(. החלטת ה       
  לקוי הוא רשאי לאסור את  אם שופט מתרשם כי סוס נמצא בכושר   7.11    
 השתתפותו בתחרות ואין זכות ערעור על החלטה זו.       
  שופט המגיש תלונה בבית הדין אינו מחויב בדמי פיקדון כפי שמוגדר   7.12    
 בענפים השונים.       

 
 ערעורים ותלונות .8    

  כל ענף יקבע נהלים ספציפיים, בהתאם לנהוג באותו ענף ובהתאם לכללי       
 או הארגונים הבינלאומיים לפיהם  FEI-תקנון בית הדין של ההתאחדות, ה   
 הקובע. FEI-נערכת התחרות. בהעדר נוהל יהיה נוהל ה   

 
 העברת תחרות למתקן אחר .9  
  ים להביא לפסילת תחרות יל כולם או בחלקם עלולעאי עמידה בתנאים ל    
   והעברתה למתקן אחר.  פסילת מגרש מאחד הטעמים לעיל או מכולם     
  תיעשה על ידי הועדה המקצועית לאחר שניתנה התראה בכתב ופרוטוקול     
   מסודר למארגן התחרות לתקן את הליקויים וזאת עד שבוע ממועד     
   התחרות.    
  מסוסים מתחרים בתחרויות רכיבה לקיחת דגימת דם/שתן. 01  
 קיימת אפשרות בכל תחרות המתקיימת בחסות ההתאחדות ללקיחת דגימות  10.1  
על ידי וטרינר התחרות. הוועדה המקצועית תחליט באילו תחרויות לבצע  דם/שתן   

המרכזיים  םדגימות מהמנצחים במקצה או במקצי הדגימות ובאותן התחרויות תילקחנ
 דגימות אקראיות אשר תבחרנה בהליך שיבטיח את אקראיותן.   הילקחנוכן יתכן שת

 ערכות לבדיקת דם/שתן לסוס מתחרה יימצאו דרך קבע במשרד ההתאחדות. 2 10.2  
 מסוסו דגימת דם/שתן יידרש לחתום על טופס ויתור  חבעל הסוס אשר תילק 10.3  
 ותק אחד יישאר אצל העתקים: ע 2-ס ייחתם בפכמפורט בנספח ח' לפרק זה. הטו  
 מזכירת התחרות ועותק נוסף יישלח ללא דיחוי למשרד ההתאחדות לתיוק.  
  באחריות וטרינר התחרות לקחת את  הדגימות ולהעבירן לאחסון במקום  10.4  
  אשר לא יהיה נגיש לאדם מלבדו לצורך העברתה ביום הראשון לאחר התחרות   
 והן משרד ההתאחדות  רדות. הן הווטרינרד לאחסון במשרד ההתאחשלעבודת המ  
 יאחסנו את הדגימה במקרר או בהתאם להוראות איחסון אחרות אשר ידרשו.  
  תיאום המשלוח עם המעבדה בחו"ל וחברת השילוח יבוצע על ידי משרד  10.5  
 ההתאחדות:  
 לוח אשר תתעדכן מעת י)או כל חברת ש DHLיצירת קשר עם חברת השילוח  10.5.1  
 לעת ואשר ההתאחדות נמצאת עימה בהתקשרות( לקביעת מועד האיסוף, מקום   
 כפי שתדרוש  םהאיסוף, מהות האיסוף. חברת השילוח תעביר הטפסים הרלוונטיי  
  הדגימה ו/או כל בעל תפקיד נדרש אחר. טפסים אלו  הווטרינר מבצע להחתמת  
 מחיר שקלית לביצוע משלוח. על ידה. יש לקבל הצעת שיוחזרו לחברת השילוח כנדר  
 על ידי משרד התאחדות. ןמספר לקוח יינת DHL :1-700-70-73-45פרטי התקשרות   
  – LCH –מעבדה בצרפת  -יצירת קשר עם המעבדה בחו"ל   10.5.2  

Dr Yves Bonnaire, Directeur 
  FAX: +33 1 69 75 28 30 

LABORATOIRE DES COURSES HIPPIQUES (LCH) 
15, rue de Paradis 
F-91370 Verrières le Buisson 

adomergue@wanadoo.fr-lch 
 

  
 HFL מעבדה מעבדה נוספת באנגליה ואשר אליה יישלחו הדגימות כברירת מחדל הינה: 

Sport Science 
Newmarket Road 

mailto:lch-adomergue@wanadoo.fr
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Fordham 
Ely 
Cambridgeshire 
CB7 5WW 
Tel: +44 (0) 1638 724220 
Fax: +44 (0) 1638 724221 
ESadler@hfl.co.uk 

 
עדכון המעבדה בדבר שליחת הדגימות, סוג הבדיקות אותן יש לבצע וקבלת סכום עלות   
   ל ספת יש לבצע ישירות מווהבדיקה. יש להדגיש בפני המעבדה כי כל תכתובת נ  
 משרד ההתאחדות ולא עם אף אחד מהנוגעים בדבר )וטרינר התחרות, מארגן, ועדה   
 מקצועית וכו'(.   
 עלות המשלוח, הבדיקה וכל הוצאות נלוות ישולם מתקציב הענף הרלוונטי. 10.6  
  בים יסוס מתחרה אשר הגיע לתחרות לאחר שקיבל טיפול תרופתי בעליו מחו 10.7  
המטפל על סוג ואופן הטיפול ויהא זכאי להתחרות  ראמצעות הווטרינלהצהיר בכתב ב  
 רק אם אושרה השתתפותו.  
 ואשר FEI -התגלו חומרים אסורים )כמפורט ברשימת החומרים האסורים של ה 10.8  
 ההתאחדות  טמתעדכנת מפעם לפעם( בגינם לא ניתן אישור מוקדם להתחרות, תנקו  
  סוס ויפסלו תוצאות הרוכב בגין תחרות זאת.כים כנגד הרוכב ובעל היבהל  
  FEI-באחריות ווטרינר התחרות מבצע לקיחת הדגימות להיות בקיא בחוקי ה 10.9  
  ((EADMC    .ולפעול על פיהן 

  
 שימוש בחומרים אסורים על ידי ספורטאים: .11

 
)סעיפים אה על פי הפרק השלישי רחל איסור על שימוש בסמים ממריצים בניגוד לכל הו 11.1

המסדירה את האיסור על שימוש בסמים ( WADA) האיגוד הבינ"ל( של חוקת 61עד  55
 .FEI-של הספורטאי ובהתאם לנהוג ב ממריצים

ו/או מאמן ו/או פעיל, להימנע ו/או לגרום להימנעות מהתייצבות  אתלטחל איסור על  11.2
וי שימוש בסמים אסורים בדיקה לגיל  וב להיבדקרלבדיקת סמים, כמו כן חל איסור על סי

( WADA) האיגוד הבינ"לו/או גרימה לסירוב להיבדק, הכול בניגוד לכל הוראה על פי חוקת 
 המסדירה את האיסור על שימוש בסמים ממריצים

 התחשבנות ההתאחדות מול מארגני תחרויות לאחר סיום תחרות: .12
מארגן מתוקף הרכיבה נדרשת להעביר ל כספי תמיכה ו/או כל תשלום אותו התאחדות

 התחשבנות בגין קיום תחרות יועברו רק לאחר שמולאו התנאים הבאים:
נוהל ארגון  -מילא מארגן התחרות אחר כל הסעיפים המפורטים בתיק הנהלים  11.1

תחרויות לרבות חלוקת פרסי הזכייה למתחרים הזוכים והעברת צילומי הטלוויזיה ו/או 
 חר לרשות ההתאחדות.אחומר תקשורתי 

 העברת סכום דמי הקופונים שנגבו בתחרות לידי ההתאחדות. 11.2
העברת חשבונית מקור על סכום שאושר בחתימת האחראי על הכספים בוועדה  11.3

 המקצועית.
תשלום ההתאחדות יועבר למארגן התחרות לפי מדיניות התשלומים הנהוגה במשרד  11.4

 ההתאחדות.
לום על בסיס מזומנים יבוצע בהתאם ליכולת )תש 30ום הינה שוטף + למדיניות התש 11.5

 הכלכלית של ההתאחדות(.
 

 רוכב לא יורשה להיכנס להתחרות במקצה באם לא הסדיר את דמי הכניסה לתחרות. .13
 במידה ובחריג, מסיבה כלשהי, לא שולמו דמי הכניסה ובתנאי שהודעה על כך 12.1

יינקטו - מסיומה ימים 3-רות לא יאוחר מחתתקבל במשרד ההתאחדות ממארגן הת
 :הצעדים הבאים

 כל תוצאותיו בתחרות לא ייחשבו לצורך ניקוד מצטבר.  12.1.1
יועברו הזכיות  - רוזטה או כסף ,אם הרוכב זכה באחד המקומות המזכים בגביע    12.1.2

 .לרוכב הבא בדירוג וכן הלאה

יקבל  - דירוגעה על שינוי הניקוד והדאם יוסדר החוב בתוך שבוע ולפני ההו   12.1.3

mailto:ESadler@hfl.co.uk
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 .הרוכב את כל זכיותיו

אחרי שהיתה הודעה על שינוי התוצאות בתחרות לא יוכל  ,אם יוסדר החוב  12.1.4
 .הרוכב לקבל את זכיותיו ואת הדירוג

או מטעם /הרוכב לא יורשה להתחרות בכל תחרות אחרת של ההתאחדות ו  12.1.5
 ההתאחדות עד הסדרת חובו

מארגן התחרות חייב לשלם ו/או להעביר  -חר פרס זכייה א תשלום דמי זכייה ו/או 12.2
 .את פרס הזכייה לרוכבים ללא תנאים מוקדמים

על פנייתו  -במקרה ומארגן התחרות מערער על תשלום/מתן הפרס לאחד הרוכבים  12.2.1
 .ימים מתום התחרות 3 -להגיע למשרד ההתאחדות לא יאוחר מ

התאחדות מתערבת בסכסוכים מסחריים בין אין ה -להסיר כל ספק  תעל מנ 12.2.2
רוכבים למארגן התחרות. המקרה היחיד עליו יכול מארגן תחרות לערער הוא אי תשלום 

 דמי כניסה למקצי תחרות.
 לא יבוצע כל תשלום למארגן התחרות עד התשלום הסופי לכל הזוכים. 12.2.3

 פציעת רוכב בתחרות: .14

על השופט לציין זאת בדו"ח השופט. יש לציין שם  נפל ונפצע במהלך תחרות היה ורוכב 13.1

 הרוכב ואופי הפציעה.

דו"ח השיפוט יועבר בסיום התחרות למשרד ההתאחדות ובאמצעותו לוועדה המקצועית,  13.2

 מארגן התחרות וחברי ההנהלה.

ות מארגן התחרות יבאחר –מידה ובענף הרלוונטי לא מועבר דו"ח שיפוט לאחר התחרות ב 13.3

 ות מזכירת התחרות להעביר האינפורמציה למזכירת הוועדה ולמשרד ההתאחדות.באמצע

אחריות מזכירת הוועדה המקצועית לוודא טלפונית עם הרוכב/הוריו ולהתעדכן ב 13.4
 במצבו הרפואי.

 עדכון יועבר לחברי הוועדה, מארגן התחרות ומשרד ההתאחדות. 13.5
 אונה וטופס דיווח לחברת הביטוחיעביר נוהל הודעה על ת משרד ההתאחדות 13.6

 .לנוהל( 14עמ'  –לעיל  15)כמפורט בסעיף 

 

 

 

 
 לפרק ד' נספח א'

 הוראות בטיחות במגרש חימום ומגרש רכיבה:
 כניסה ויציאה של רוכבים וסוסים למגרש באישור אחראי המגרש בלבד.   .1
   והינו חבר התאחדות עם  תעודת מדריך בהתאחדות גרק מי שהצי יורשה להדריך במגרש החימום  .2

 ביטוח.  

 בענף הקפיצות יורשו להיכנס מרימי מכשולים או מי שהורשה לכך על ידי מנהל מגרש החימום.  

  מדריך במגרש החימום אשר מראש הצהיר כי אין בכוונתו לרכב בעת החימום ואשר ברשותו   

 וח תאונות אישיות.חדות איננו מחויב בביטאביטוח אחריות מקצועית אשר הציג בהת  

 כל אדם/רוכב הנמצא במגרש החימום אחראי לעצמו.  

   אשר יעמדו במרכז  18מעל גיל לא תותר כניסה רגלית למגרש, פרט למדריכים/מאמנים   .3
 במגרש. הכלל של מדריכים/ מאמנים בגיל המתאים ייכנס לתקפו החל     המעגל/מעגלים            

 1.3.08 -מה          
 אין לשבת על גדרות המגרש והרכיבה במגרש תופסק כשנמצאים יושבים על הגדר.   .3
כניסה ויציאה של סוסים בהובלה ייעשו דרך שער פתוח למלוא רחבו במידת האפשר ואחרי   . 4

 .1קבלת אישור כאמור בסעיף   
 אין לקשור סוסים לגדר המגרש.  . 5
 זמן בו נכנסים ויוצאים סוסים על פי הנחיות במשך כל הרכיבה, פרט ל שער המגרש סגור  . 6

 המגרש. מנהל   
 כל ענף יגדיר בנוסף את נושא הבטיחות בתנועה בהתאם לאופי הרכיבה במגרש החימום.  . 7
 לפני עצירה או הליכה לאחור יש להעיף מבט לאחור.   .8
 רבית בו נדרש , פרט לענף הרכיבה המעהרוכבים יחבשו קסדות מגן רכוסה בכל עת הרכיב  . 9
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 לרכב עם קסדת מגן. 18רק מרוכבים  עד גיל   
 ירכבו בהשגחת מדריך בלבד. 12רוכבים עד גיל  . 10
 יש לשמור מרחק בין לסוס לסוס. . 11
 על כל הרוכבים לעצור כאשר אחד הרוכבים מאבד שליטה. . 12
 וח בהתאחדות שאינו רשום כחבר עם בט חל איסור על רכיבה בשטח התחרות של כל מי . 13

 אסורה! –הלאומית לספורט הרכיבה   
 

 לנספח זה יצורפו הנחיות ספציפיות המתאימות לכל ענף בנפרד.
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 דוגמה לחוזה עם שופט מחו"ל.-לפרק ד'  נספח ב' 

JUDGES AGREEMENT 

This agreement is entered between ____________ 

hereinafter referred to as Show Management, and 

______________, hereinafter referred to as judge. Show 

management desires to retain said judge to officiate all 

classes at the show to be held on _____________, and to 

hold a one day clinic on ___________, arriving at the 

following location on  

Location:  ________________ 

THEREFORE the parties agree as follows: 

1. The Show Management agrees to compensate said Judge as follows: 

a. _________ per day as a judging/clinician fee (paid in bank transfer) 

b. Provide cost of meals  

c. Provide lodging  

d. Reimburse travel expenses (paid in bank transfer)  

2. Judge herby agrees to be responsible for all personal expenses. 

3. Judge agrees to abide by or comply with all terms and conditions set forth in 

this agreement. 

4. Judge agrees to arrive at the show location on the date and time set forth 

herein. 

5. This agreement is to employ Judge for sole purposes of judging the said 

event and /or classes. It does not create an employer/ employee relationship. 

Rather, Judge is acting as an independent contractor separate and apart from 

show management. 

6. Failure of the Judge to sign and return this agreement within 10 days of the 

date set forth by Show Managements signature, shall render Show 

Managements offer to contract the judge null and void. 

7. In consideration of being retained as a judge, judge hereby agrees to release, 

indemnify and/or hold harmless, Show management for any claims, damages 

or suits. Said Judge further acknowledged that he is covered by his or her 

own personal insurance coverage. The Show Management, as an equine 

activity sponsor, shall not be liable for any injury to, or death of a participant, 

resulting from the inherent risk of equine activities. 

8. As a judge and a horseman, I am aware of the propensity of an equine to 

behave in ways that may result in injury, harm or death to the persons on or 

around them. I am further aware of the unpredictability of the equine’s 

reaction to such things as sound, sudden movement and unfamiliar objects, 

persons or animals. Knowing all of the above, it is my intention to enter into 

this agreement with full knowledge of the dangerous propensity of this 

profession. 

9. It is brought to my attention that at the time of signing this agreement – 

there is an outbreak of mouth and hoof disease in Israel – and the show 

might be canceled at the last moment. 

10. In case of cancellation there will be no claims from the judge towards show 

management. 

11. Reimbursement of cost of flight ticket in case of cancellation will occur only if 

the flight ticket was actually issued and a copy of the ticket has been sent to 

the show management. 

 

 

____________________       ___________________   ___________________ 

Show management  Judge   Date 

 
 אישור על קיום בטוח וכתב שיפוי –לפרק ד' נספח ג' 
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 לכבוד
 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

 )להלן "ההתאחדות"(
 

 שלום רב,
 .                                     ר קיום ביטוח  על שם  ואישהנדון: 

 
מאשרת בזאת כי "( המבטח: "להלן)מ "חברה לביטוח בע_______________ החתום מטה 

___________________ ערכה ביטוח כמפורט מטה לביטוח חבות כלפי צד שלישי על שם 
.שמארגן המבוטח ______________בגין אירוע מסוג "( המבוטח: "להלן)  

 
 : _________________________________________________________האירוע תיאור

____________________________________________________________________ 
 

 מיום __________ עד ליום __________ .  - תקופת הביטוח
 

 ביטוח צד שלישי -  הכיסוי
 

פי כל דין עקב לנזקים שיגרמו לרכושו ו/או -עלהמבוטח ו/או ההתאחדות  לכיסוי אחריותם של
 לגופו של כל אדם ו/או גוף כתוצאה מפעילות המבוטח/המארגן.

 
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  )מאש, התפוצצות, בעלי חיים, בהלה, מכשירי 

סניטריים במאכל ובמשקה, מתקנים  הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הרעלה, כל דבר המזיק
 פגומים, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי(.

 
 מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי המשתתפים בארוע יחשבו לצד שלישי לצורך ביטוח זה.

 
 לתובע ארוע ולתקופת הביטוח ש"ח 4,500,000 - גבולות אחריות

 
 לתנאים הבאים: מוסכם כי הפוליסה כפופה

 
 המבוטח יורחב לכלול את ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה )נותנת החסות( שם  .1

 כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי 
 המבוטח.

 
 ( והינו קודם לכל ביטוח אחר במידה ונערך ע"י primaryהכיסוי בביטוח זה יחשב ראשוני )  .2

 עבורו. מארגן/נותן החסות ו/אוה
 
 הכיסוי עפ"י פוליסה זו לא יבוטל ו/או יצומצם אלא אם נמסרה למבוטח/המארגן הודעה  .3

 יום מראש. 30של 
 
 הכיסוי בפוליסה זו לא יפחת מתנאים המכינים "ביט". .4
 

 אישור זה מוצא בכפיפות לכל ההוראות והתנאים של הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו
 .במפורש ע"י האמור לעיל

 
____________ ____________ ____________ ____________ 
 תאריך          שם החותם       חותמת המבטח  חתימת המבטח

 
 
 
 
 
 
 

 התחייבות מארגני תחרות –לפרק ד'נספח ד' 
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 אישור והתחייבות
 
 

_____מאשר בזאת כי _, המשמש* כ______________ _______________, ת.ז. , אני הח"מ

לתי לידי עותק מלא של התקנון הבסיסי של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה )להלן: קיב

(, לארגון תחרויות רכיבה ואני מאשר בחתימתי על מסמך זה, שקראתי את התקנון וכי כל "ההתאחדות"

אות תקנון זה אשר רההוראות בו ברורות לי באופן מלא. אני מאשר בחתימתי על מסמך זה כי סעיף הו

 .אחריות מארגן התחרות ימולאו בכל תחרות שתתקיים במסגרת או על ידיתחת 
 

 

ידוע לי שהתקנון האמור הינו תקנון סף בסיסי המתייחס באופן כללי לכל ענפי הרכיבה וכי קיימות 

 הוראות ספציפיות הנוגעות לענפים השונים בתחום הרכיבה. אני מתחייב בזאת בשם** 

ל הנוגע להוראות המתייחסות באופן מפורט וספציפי לענף , להתעדכן בכ ______________ 

הרכיבה בו תתקיים תחרות באתר האינטרנט של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ובאמצעות דואר 

אלקטרוני שישלח מפעם לפעם וכן ליישם גם את ההוראות הספציפיות הנוגעות לענף בו מתקיימת 

 התחרות. 

תחילת ארגון תחרות לא יחייבו המארגן בתחרות הספציפית ככל שידאג בתקנון שיתקבלו לאחר  םשינויי

 להתעדכן למעט נושאים אשר יהיו חייבים על פי הדין.

ידוע לי שהאחריות על ארגון וניהול האירוע היא של המארגן וכי על כן המארגן יפעל באופן אשר יבטיח 

שומי כללי ים הכללים האלו והן על ידי יל כולו, הן על ידי ישוהאת הבטיחות של הרוכבים המלווים והק

 על פי כל דין. דרשיהתנהגות נוספים ככל שי

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 חותמת + חתימה                            

 

 

 אישור:

 

, חתם בפני על האישור    , ת.ז.   , מאשר בזאת כי מר    , ת.ז.    אני הח"מ, 

מהתקנון הכללי של ההתאחדות לאירגון תחרויות, קרא אותו, אישר כי אחר שקיבל לידיו עותק להאמור 

 הבין את האמור בו והתחייב ליישמו.

 

 

 

                                  

 

 ,שם החווה או הגוף שמארגן את התחרות, בפירוט תפקיד החותם*
 **שם החווה או הגוף שמארגן את התחרות
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 ח ה'פנס

 ________תאריך: _        

 אל: ד"ר משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 באמצעות רופא סוסים שו"ט
 

 בקשה להיתר לקיים תערוכת סוסים הנדון:

לפי תקנות מחלות בעלי חיים )תערוכות(,                                       
 1969 -תשכ"ט 

 שם המבקש: __________________

 /ILQHAורט הרכיבה/ ג'וקי קלאב/ עמותת הסוס הערבי/באמצעות:  התאחדות לספ

 אחר:________________

 מען: _______________________

 ________________נייד ________________פקס:   _______________מס' טל':

 אני מבקש להתיר לי לקיים תערוכת סוסים. להלן פרטי האירוע: .א

סוג התחרות: , )לפרט(__________חרות / תערוכה /  אחר תסוג האירוע:  .1

________________ 

 מועד האירוע:________________________. .2

 מספר הסוסים האמורים להשתתף באירוע:__________________. .3

 מקום/ מסלול האירוע: ___________________ .4

שמות כל המקומות והמשקים מהם יובאו  .5

___________________________________________הסוסים_______________

_______________________________________________________________

_________________ 

 היקף האירוע ארצי/ בינלאומי/ אזורי )הקף בעיגול( / אחר: __________ .6

 שם הרופא המפקח על התחרות: ______________, טלפון: _______________ .7

 מתחייב: יאנ .ב

בוני רופא וטרינר סוסים שיהיה נוכח לאורך כל האירוע ואשר יבצע את להעסיק על חש .1

 הפעולות הבאות:

i. .בדיקה קלינית של הסוסים עם הגעתם למקום האירוע 

ii.  בדיקה של המסמכים הנלווים לסוס: אישור בריאות הסוס והאורווה בה הוא

 הרפס ושפעת. שוהה, תעודת חיסונים ברת תוקף כנגד מחלת הכלבת,

iii.  הסוסים לאורך כל האירוע.מעקב אחר 
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כי סוסים יורשו להיכנס לשטח האירוע רק אם ייכללו ברשימה שתועבר מראש  .2

 ימי עבודה טרם מועד האירוע. 4עד לשירותים ווטרינרים במשרד החקלאות כמתחייב, 

 לא ישתתפו באירוע סוסים מאורוות בהסגר, ומאזור נגוע במחלת פה וטלפיים. .3

 רוע על חובתם למלא אחר הדרישות.ביר חוזר למשתתפים באיעלה .4

במידה והאירוע מתנהל באתר בו ממוקמת  חוות סוסים המארחת את האירוע, יש לצרף לתיק  .ג

הצהרה בכתב של בעל החווה כדלקמן: "אני מצהיר כי כל הסוסים באורוותי מחוסנים על פי נוהל 

שניתן ע"י מנהל וכל זאת באישור מיוחד  שהפיץ מנהל שו"ט, או לחילופין אינם מחוסנים

 השירותים הווטרינריים".

 

ידוע לי כי אי עמידה בדרישות הנ"ל תביא לנקיטת אמצעי ענישה ע"י משרד החקלאות הקבועים 

 בחוק.

 

 

___________________   _________________ 

 תאריך     חתימת מבקש הבקשה    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 וה מארגנת תחרויותתיק עזרה ראשונה בחו – נספח ו' לפרק ד'
 

 רשימת ציוד עזרה ראשונה
 

 הפריט

הכמות 

 הפריט  ביחידות
הכמות 

 ביחידות

 אינטש  3אגד 
10 

 
 1 סמ"ק 1000מפוח אמבו 

 1  2מסכה להנשמה מס'   1 אינטש 1איספלנית נייר 

 1  5מסכה להנשמה מס'   1 גזה וזלין )סטרילית( 

 1  1' מנתב אוויר מס  2 טריםמ 2 -חוסם עורקים 

 1  2מנתב אוויר מס'   1 מספריים לעזרה ראשונה 

 1  3מנתב אוויר מס'   10 בד -משולש

 1 רגל אמבו -משאבת  1 סד פלסטי ליד

 2  8קטטר שאיבה מס'   10 סיכות בטחון 

 2  18קטטר שאיבה מס'   1 סרט שרוול מזהה לחובש

 1 שאיבה  רראש קשיח לקטט  1 עט כדורי 

 1 שקית להעשרת חמצן   1 אינטש 3נ'  3ילי פד גזה סטר

או קרש להשכבת  אלונקה  10 פד יוד 

 פצוע

1 

 1 אטם למכשיר "רוברט שאו"   12 פד לחיטוי עור

 1 חמצן למכשיר נייד -וסת  1 פנס כיס 

 1  100%חמצן -מכל  1 פנקס שורות קטן

 1  100% ןחמצ-מסכת  8 שדה אישית קטנה -תחבושת

 1 חמצן -מפתח למכל  2 בינונית שדה -תחבושת

 1 צינור לחמצן )משקפיים(   2 תחבושת לכוויות 

 

 מומלץ להוסיף לערכה זו ודלת או קרש להשכבת פצוע.
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 תיק עזרה ראשונה בחווה מארגנת תחרויות –נספח ז' לפרק ד' 
 

 כללי:
ם לנהוג בעת פינוי רפואי של ידים בתחרות כיצד עליהקמטרת מסמך זה להביא לידיעת בעלי תפ

 רוכב, קהל, סוס, או פרה.  
 

 פינוי רוכב או קהל:
  –בעיה רפואית  .1

המזכירות או הקריין יקראו   -במקרה בו מישהו מהנוכחים בתחרות חש ברע או נפצע 

יש  לרופא טלפונית. רק אם הטלפון לא נענה יוכרז על הרופא בכריזה על ידי הקריין.

 הומה או סקרנות שלא לצורך. להשתדל שלא לעורר מ

הוא יפונה על ידי רכב הפינוי או אמבולנס  –במקרה והוחלט לפנות את הנפגע או החולה 

 שיוזמן על פי הוראות הרופא.

 –בעיה רפואית של רוכב במגרש החימום  .2
 ריין.קמנהל מגרש החימום יזעיק את הרופא באמצעות הטלפון, מזכירות התחרות או ה

ש לעצור את כל הסוסים במגרש, להוריד את הרוכב מהסוס ולדאוג י –רוכב חש ברע 

 שייצא מהמגרש עם ליווי.

יש לעצור את כל הסוסים במגרש, לגשת לרוכב  –במקרה של נפילת רוכב ו/או פציעתו 

 ולפעול לפי נוהל עזרה ראשונה. במקביל יש להזעיק את הרופא.

ו במקרה של איבוד הכרה. יש רה של פגיעת ראש וגב אקאין לפנות פצוע מהמגרש במ

 להמתין לרופא ולפעול  על פי הוראותיו.

 .18יש להזעיק את הרופא בכל מקרה של נפילה מסוס של ילד או נער מתחת לגיל 

 –בעיה רפואית של רוכב במגרש התחרות  .3
 –גרש מאם מתעוררת בעיה בעת מקצה יש לפנות את הנפגע/חולה במהירות האפשרית מה

תחרות יחודש מיד עם הפינוי. במקרה של נפילה ופגיעת ראש וגב או אם ניתן. מהלך ה

במקרה של איבוד הכרה יש להמתין לרופא ולפעול  על פי הוראותיו. הקריין יסביר לקהל 

במשפט אחד או שניים את אשר קורה בזירה ויודיע שמהלך התחרות יחודש מיד עם פינוי 

 הנפגע.

 ש לפנות את הנפגע על פי הוראות הרופא.  יהיה מוכן להכנס למגר ינהג רכב הפינו

במקרה ומספר אנשים נכנסים למגרש על הקריין לבקשם לעזוב. למגרש ייכנסו אך ורק 

 הרופא, מנהל המגרש, המדריך של הרוכב ופראמדיק אם נמצא בשטח התחרות.

מורשים למקום  מנהל המגרש יפעיל את צוות המקום והאבטחה למניעת כניסת בלתי

 האירוע.

מהל המגרש ידאג להוצאת הסוס או יבקש  –אם יש צורך להוציא את הסוס של הנפגע 

 מהקריין לקרוא למדריך או למאמן של הסוס להכנס ולהוציאו.

יקרא  –במקרה של פציעה/מחלה של סוס מחוץ למגרש התחרות  –בעיה רפואית של סוס  .4
תו. בכל מקרה לא רינר אחר לפי שיקול דעטהבעלים של הסוס לוטרינר התחרות או לו

 שלא על ידי וטרינר.  ליד קהלייעשה כל טיפול וטרינרי 
יבקש מהבעלים  –במקרה שמנהל מגרש חימום מאתר סוס חולה, ירוד, עייף ולא בכושר 

 ו/או המדריך להוציאו מהמגרש.

לעצור  שאם ניתן יובל הסוס מחוץ למגרש. י –במקרה של פציעת סוס במגרש החימום 

 בעת הובלת הסוס אל מחוץ למגרש.את כל הרוכבים 
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יתבקשו כל הרוכבים לצאת מהמגרש, וטרינר התחרות  –אם לא ניתן להוביל את הסוס 

 יחליט אם לפנות את הסוס באמצעות טרקטור או לטפל בו במקום.

 יש לשאוף שמהלך התחרות לא ייפגע.

המארחת ידאג צוות החווה  –ות רבמקרה של פציעת סוס ו/או פרה תוך כדי מקצה תח .5
להוציא את הסוס/פרה מידית מהמגרש ובמינימום הפרעה למהלך התחרות עצמה. 

 הקריין יודיע לקהל על הפציעה ושמהלך התחרות יתחדש מיד עם הוצאתו מהמגרש.
אם לא ניתן להוביל את הסוס/פרה מחוץ למגרש יוצא הסוס/פרה באמצעות טרקטור 

 במהירות האפשרית.

 

מהאירועים שתוארו לעיל הוא למסור מידע תמציתי לקהל;  ידו של הקריין בכל אחדקתפ

למנוע אי שקט ולנסות ולהחזיר את התחרות, אחרי קבלת אישור ממנהל התחרות, למהלכה 

 התקין במהירות האפשרית. 
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 ויותדם מסוסים מתחרים בתחר כתב הסכמה וויתור ללקיחת  –נספח ח' לפרק ד' 
  

 תאריך: _________ לכבוד

 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

 

 

 כתב הסכמה וויתור

 

אני הח"מ __________________, ת"ז/ח"פ __________, מצהירים, מסכימים, מאשרים 

 ומתחייבים בזאת כלפיכם, כדלקמן:

 

 "(:הסוסים: "של הסוסים הבאים )להלן אנו הבעלים/מיופי כח מטעם הבעלים )מחק את המיותר( .1

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

"( ולסוסים לקחת חלק המשתתפיםאנו מבקשים מכם לאפשר לנו ו/או לנציגינו )להלן: " .2

"(, במקומות שונים הפעילויותבפעילויות שונות המאורגנות על ידכם מעת לעת )להלן: "

הנערכים בימים ______________________ ולרבות תצוגה ותחרות  ,ובמועדים שונים

 באתר ______________________ ו/או במקומות אחרים.

אנו מצהירים כי ידועים לנו כל הפרטים הנוגעים להשתתפות בפעילויות ולארגונן, וכי קיבלנו כל  .3

ו מוותרים בזאת באופן נמידע אותו ביקשנו ומצאנו את כל הפרטים והתנאים לשביעות רצוננו. א

בלתי חוזר על כל טענה לגבי הפעילויות, לרבות אופן ארגונן, תכנונן, קביעת כלליהן, קביעת 

המשתתפים, אתריהן, שיפוטן וכל פרט אחר, ומצהירים בזאת כי השתתפותנו בפעילויות הינה על 

באשר לכל  ןאחריותנו המלאה והבלעדית המוחלטת הן באשר למשתתפים, הן באשר לסוסים וה

 על ידינו לכל צד ג שהוא. נזק שייגרם 

אנו מצהירים כי הסוסים נבדקו על ידינו וכי הם והמשתתפים בריאים, כשירים מצויידים ומוכנים  .4

מכל בחינה שהיא להשתתפות בפעילויות, וכי לא ידוע לנו על כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם 

תתפים והסוסים ה אחרת על השתתפות המשלו/או מניעה בריאותית ו/או מניעה או הגב

 בפעילויות.

ידוע לנו כי הנכם עורכים מעת לעת, על פי שקול דעתכם הבלעדי, בדיקות שונות, רפואיות  .5

"(. ידוע לנו כי חלק מהבדיקות מחייבות הבדיקותואחרות, למשתתפים ו/או לסוסים )להלן: "

שנית של חלקם, ולרבות בדרך פול בדיקה רפואית של המשתתפים ו/או של הסוסים, כולם או

 מתן זריקות או לקיחת דוגמת דם וכו', בין לפני הפעילות, בין במהלכה ובין לאחר סיומה.

ידוע לנו כי בין יתר הבדיקות עשויה להיערך לסוסים בדיקה הנערכת בדרך של מתן זריקה לסוס  .6

 ביצעו הבדיקה אף עלול ם)נטילת בדיקת דם(, ואשר יש לה תופעות לוואי שונות ובמקרים חריגי

"(. הבדיקה המיוחדתלגרום לנזק מתמשך לסוס הנבדק, במקרים קיצוניים אף למותו )להלן: "

אנו מצהירים כי אנו מכירים את הבדיקה המיוחדת ואת משמעויותיה, כי קראנו היטב את חוזר 

נדרש לנו  לכתב זה( וכי לא נספח א) 17/5/05הועדה המקצועית לענף הרכיבה המערבית מיום 

 בעניין הבדיקה.  כל הסבר נוסף

אנו מסכימים בזאת באופן בלתי חוזר לעריכת הבדיקות למשתתפים ולסוסים, ומתחייבים לגרום  .7

לכך שהמשתתפים והסוסים יעמדו לרשותכם לצורך קיום הבדיקות באופן, במועדים ובמקום 

 עליהם תורו.

עות בדיקות הן למטרות הנוגהאנו מסכימים בזאת כי תוכלו לעשות שימוש בתוצאות  .8

להשתתפותנו בפעילויות והן לכל מטרה אחרת, על פי כל דין ובכלל, ובלבד שתעשו כן באופן 

 סביר ובתום לב. 

ידוע לנו כי השתתפות האנשים והסוסים בפעילויות מותנית בביצוע הבדיקות ואנו מתחייבים  .9

ריכתן רה שהיא, לסייע לכם בעושלא להטות את תוצאות הבדיקות ושלא להתערב במהלכן בכל צ

ולנקוט בכל פעולה על מנת להבטיח כי תתקבלנה בבדיקות תוצאות אמת. תוצאות הבדיקות 

 יחייבו אותנו באופן סופי ומוחלט, ללא כל ערעור שהוא.
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היה ועל פי תוצאות הבדיקות יתברר כי המשתתפים ו/או הסוסים לא עמדו בתנאי פעילות כלשהי  .10

ידכם על פי שקול דעתכם הבלעדי, אזי אנו  , כפי שנקבעו עלסולה"(פהפעילות ה)להלן: "

מסכימים בזאת מראש באופן בלתי חוזר כי יהיה בכך בכדי לשלול, אף בדיעבד, את כשירותנו 

וזכותנו להשתתף בפעילות הפסולה, ויראו את השתתפותנו כאילו נעשתה על ידינו שלא 

כמו כן, ומבלי לגרוע  זה, על כל המשתמע מכך. בהסכמתכם ותוך הפרת התחייבותנו על פי כתב

מכל זכות אחרת שתעמוד לכם כלפינו במקרה זה, אנו מתחייבים כי על פי דרישתכם הראשונה 

ימים מדרישתכם כל תעודה, פרס כספי, גביע וכל דבר  7בכתב, נמסור לידיכם ונשיב לכם תוך 

ת אחר, כתוצאה מההשתתפו ואחר אשר נזכה בו מכם ו/או מכל צד ג שהוא, נותן חסות א

בפעילות הפסולה, וכן ישללו מהמשתתפים ומהסוסים כל תואר, שיא, מעמד או קרדיט אחר בו 

 זכו כתוצאה מההשתתפות בפעילות הפסולה. 

אנו פוטרים אתכם בזאת באופן בלתי חוזר, סופי ומוחלט, מכל אחריות באשר לקיום הפעילויות  .11

נו את מלוא האחריות באשר לכך. וחדת(, ולוקחים על עצמיוביצוע הבדיקות )לרבות הבדיקה המ

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תהא לנו כל טענה או תביעה כנגדכם אם ייגרם לסוסים כל נזק 

 שהוא, עיתי או לצמיתות, כתוצאה מביצוע הבדיקות.

פן בלתי וידוע לנו כי כל הזכויות בפעילויות שייכות לכם, ואנו מעניקים לכם בזאת מראש ובא .12

עדי לצמיתות, ללא תמורה, לצלם את המשתתפים והסוסים ולתעד את השתתפותם חוזר רשיון בל

בפעילויות בכל דרך אחרת, בכל מדיה, לפרסם ולהפיץ, לכל גורם, בכל עת, בין בתמורה ובין 

שלא בתמורה, בכל פורמט ויחד עם כל תוכן אחר, כל תיעוד של השתתפותנו בפעילות, ואנו 

בדבר פגיעה בפרטיותינו או שימוש בדמותנו, קולנו, תמונתנו  בזאת מראש על כל טענה םמוותרי

ושמנו שייעשו על ידכם בקשר עם השתתפותנו בפעילויות. ידוע לנו כי אסור לנו לתעד ולצלם 

את הפעילויות אלא בכפוף לתנאים שייקבעו על ידכם מעת לעת, באופן כללי או לפעילות 

 ש אישי, פרטי וסביר, שלא בתמורה.ורק באופן פרטי ולשימו מסויימת, וכל זאת אך

ידוע לנו כי חתימתנו על כתב הסכמה וויתור זה הינו תנאי מתלה יסודי לקבלת הסכמתכם  .13

 להשתתפותנו בפעילויות.

אנו מצהירים כי אנו שולטים בשפה העברית, קראנו כתב זה בעיון, ואנו מבינים את תוכנו ואת  .14

 .תמשמעויותיו המשפטיו

לרבות כל אדם וכל גורם הפועל  –אחדות הלאומית לספורט רכיבה" לצורך מכתב זה, "ההת .15

בשמה ו/או מטעמה בעניין הפעילויות, ולרבות רופא וטרינר וכל בעל תפקיד. הנכם רשאים 

להמחות התחייבות זו והיא תחול במלוא תוקפה גם ביחס לכל חליף חוקי אחר שלכם או כל גורם 

 ת.עמכם באירגון הפעילויוטאחר אשר יפעל מ

 

 ולראיה, באנו על החתום:

 

_________________________ _________________________ 

 )שם מלא, ת"ז( )שם מלא, ת"ז( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ט' לפרק ד': טפסי בדיקת מתקן לפי דרישות רלוונטיות לכל ענף:
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 ___תאריך________________בשנערכה  בענף קפיצות ראווהבדיקת מתקן לתחרויות 

 

 שם המתקן ________________________________שם הבעלים___________________

 

 

 הערות לא כן סעיף בדיקה

    חווה רשומה בהתאחדות

    מארגן תחרות חבר התאחדות

    רישוי עסק

    כתב שיפוי ובטוח צד ג'

גודל מגרש בהתאם לדרישות הוועדה 

 הענף להמקצועית ש

   

מתאימה, שנבדקה על ידי תשתית קרקע 

 הוועדה המקצועית 

   

    גידור בטיחותי ומלא של המגרשים

    שפוע מתאים

    °90רש פינות מג

    מ'  20X40מגרש חימום לפחות 

סט מכשולים מלא לפי מפרט הוועדה 

 המקצועית וכפות בטיחות

   

    מקום ללונג'

    + דגלים מכשולים למגרש חימום

 ,קפיצותבמכשולים רור ברור לספעזרים )

גדרות  אותיות לדרסז', סמנים למערבית

 וכו'( לבקר 

   

    השקיה למגרשים

    טרקטור + משדדה

עמדת שיפוט מוגבהת ומוצלת בגודל 

 מתאים

   

הפרדה בין מגרש החימום למגרש 

 התחרות 

   

    איזור חניה מופרד משני המגרשים

ודל מספיק ניית קרונות מסודר, בגחשטח 

למספר הקרונות והמשאיות הצפוי להגיע 

 לתחרויות

   

    איזור חניית קהל מופרד מחניית קרונות 

שטח פריקת וחניית הסוסים רחב 

מאבנים, זכוכיות  הנקייהקרקע , ובטיחותי

ברזלים וכל חפץ אשר עלול לסכן את 

   הסוסים ומטפליהם.

   

    ר הסוסיםוהפרדת קהל מאיז

    תאורה

    עמדות קשירה מוצלות

    תאים לסוסים אורחים

    גישה נוחה למי שתיה לסוסים

    עמדת שטיפה לסוסים

    משטח קשה לבדיקה וטרינרית

    עמדת בדיקה וטרינרית

    עמדת שיפוט
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    מכשירי קשר

    מערכת הגברה

    מערכת הגברה חירום

    חיבור אינטרנט

    Access 2003מערכת מחשב עם 

    מקומות ישיבה לקהל

    צל לקהל

    איזור אח"מ

    ערכת עזרה ראשונה כמוגדר בתיק מארגן

    לוח מודעות

    מזנון

    שירותים

    דרישות ספציפיות לענף:

    

    

 

 

 ____________הבדיקה נערכה על ידי ______________________________________

 

 שר/לא אושר לקיים תחרויות________________________________________המתקן או

 

 תאריך לבדיקה חוזרת לתיקון ליקויים ________________________________________

 

 חתימה ____________________________________________________________ 

 

 

 

 __בתאריך______________________די __________________יבדיקה חוזרת נערכה על 

 

 המתקן אושר/לא אושר לקיים תחרויות________________________________________

 

 חתימה__________________
 
 
 
 

________________שנערכה בענף דרסז'בדיקת מתקן לתחרויות 

 בתאריך___________________

 

 ם הבעלים_______________________________________ש_שם המתקן ___________

 

 

 הערות לא כן סעיף בדיקה

    חווה רשומה בהתאחדות

    מארגן תחרות חבר התאחדות

    רישוי עסק

    כתב שיפוי ובטוח צד ג'

    מ' 40X20מגרש בגודל 

    מ' 60X20מגרש בגודל 

    'מ 40X20 בגודל שלמגרש חימום 
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 לפחות

    °90רש נות מגיפ

    ים ללא שיפועמגרש

    קרקע/ תשתית מתאימה

    )רצוי( מקום ללונג'

ס"מ 40X40בגודל – אותיות לדרסז'

ס"מ מהגדר האות  50לפחות במרחק של 

A  מ' מהכניסה 2במרחק 

ת ותחרויות בינלאומיות ויובאליפ  

פאות ובגודל  4האותיות יהיו בעלות 

70X40 ר פרחים וס"מ עם מקום לסיד

 מעל

    משדדה טרקטור +

    גידור

הפרדה בין מגרש החימום למגרש 

 התחרות 

   

    איזור חניה מופרד משני המגרשים

    איזור חניית קהל מופרד מחניית קרונות

שטח פריקת וחניית הסוסים רחב 

הקרקע נקיה מאבנים, זכוכיות , ובטיחותי

ברזלים וכל חפץ אשר עלול לסכן את 

   סים ומטפליהם.והס

   

    פרדת קהל מאיזור הסוסיםה

    תאורה

    עמדות קשירה מוצלות

    תאים לסוסים אורחים

    גישה נוחה למי שתיה לסוסים

    עמדת שטיפה לסוסים

    משטח קשה לבדיקה וטרינרית

    עמדת בדיקה וטרינרית

    עמדת שיפוט

    מכשירי קשר 

    מערכת הגברה

    מערכת הגברה חירום 

    חיבור אינטרנט

    Access 2003מערכת מחשב עם 

    צל לקהל

    איזור אח"מ

    ערכת עזרה ראשונה כמוגדר בתיק מארגן

    לוח מודעות

    פודיום לחלוקת פרסים

    

    בעלי תפקידים:

    רושמים לשופטים 2

    סדרן מנג' חימום

    גרשי התחרותמפותחי שערים ל 2

    ת תחרות מוסמכתמזכיר

    קריין

    רופא 

    וטרינר
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 הבדיקה נערכה על ידי __________________________________________________

 

 המתקן אושר/לא אושר לקיים תחרויות________________________________________

 

 ______________________________________תאריך לבדיקה חוזרת לתיקון ליקויים __

 

 חתימה ____________________________________________________________ 

 

 

 

 בדיקה חוזרת נערכה על ידי ____________________בתאריך______________________

 

 __המתקן אושר/לא אושר לקיים תחרויות______________________________________

 

 _____חתימה_____________
 
 

 

 שנערכה בתאריך___________________ הרכיבה המערבית  בענףבדיקת מתקן לתחרויות 

 

 שם המתקן ________________________________שם הבעלים___________________

 

 

 הערות לא כן סעיף בדיקה

    חווה רשומה בהתאחדות

    מארגן תחרות חבר התאחדות

    וי עסקשרי

    ובטוח צד ג'כתב שיפוי 

מינימום בריינינג  60X40גודל מגרש 

מ' מינימום רוחב  25עדיף ארוך יותר; 

 בקאטינג

   

    תשתית החלקה לריינינג

    שפוע מתאים

    מ'  20X40מגרש חימום לפחות 

    מקום ללונג'

: סרטי סימון, מרקרים, חביות, עזרים 

 קוולטים

   

    ר + משדדהוטרקט

    גידור

הפרדה בין מגרש החימום למגרש 

 התחרות 

   

    איזור חניה מופרד משני המגרשים

    איזור חניית קהל מופרד מחניית קרונות

שטח פריקת וחניית הסוסים רחב 

הקרקע נקיה מאבנים, זכוכיות , ובטיחותי

ברזלים וכל חפץ אשר עלול לסכן את 

   הסוסים ומטפליהם.

   

    וסיםהפרדת קהל מאיזור הס

    תאורה
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    עמדות קשירה מוצלות

    תאים לסוסים אורחים 

    גדרה לאחזקת פרות

    גישה נוחה למי שתיה לסוסים

    עמדת שטיפה לסוסים

    משטח קשה לבדיקה וטרינרית

    עמדת בדיקה וטרינרית

    מקום מוצל לשופטים

    מכשירי קשר

    הגברה מערכת

    חירום מערכת הגברה

    חיבור אינטרנט

    Access 2003מערכת מחשב עם 

    צל לקהל

    איזור אח"מ

    ערכת עזרה ראשונה כמוגדר בתיק מארגן

    לוח מודעות

    דרישות ספציפיות לענף:

    

    

    

    

    

 

 

 _____________________________הבדיקה נערכה על ידי _____________________

 

 המתקן אושר/לא אושר לקיים תחרויות________________________________________

 

 תאריך לבדיקה חוזרת לתיקון ליקויים ________________________________________

 

 חתימה ____________________________________________________________ 

 

 

 

 ___________________בתאריך______________________חוזרת נערכה על ידי _ הבדיק

 

 המתקן אושר/לא אושר לקיים תחרויות________________________________________

 

 חתימה__________________
 
 
 
 

 צ'ק ליסט לעבודת מזכירת התחרות טרם, במהלך ולאחר תחרות: –נספח י' 
  

 לימפיים:ומזכירות בענפים הא
 
 ביצוע הערות תחרותחודש לפני ה

  באחריות מזכירת ענף  הפצת הזמנה לתחרות + תנאי רישום+פתיחת תחרות בתכנה
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 ומשרד

 פניה לשירותים הוטרינריים לקבלת אישור 
יש לשלוח עותק למשרד 

   ההתאחדות

     גביעים, מדליות ופרסים הזמנת רוזטות,

     הורדת מבחני דרסז' מהאתר

     קביעת בעלי תפקידים:

     הודעה ליחצ"נ וקשר איתו 

     שבועיים לפני תחרות

     הוצאת תזכורת לתחרות

   באחריות מזכירת ענף בדיקת מחשבים אינטרנט תכנה ומדפסות

     שעון עצר ופעמון

     שבוע לפני תחרות

     רשמים

     אחראי מגרש חימום

     לשופט, לוח מודעות רצים בין מזכירות במה

     רופא

     וטרינר

     בדיקת בעייתיים והודעה )חיסונים, בטוח,חברויות(

     הנפקת תעודות בריאות מהתכנה ושליחתן לחוות/מתחרים

     בדיקות כשירות והודעה למתחרים בעייתיים

     גביעים, מדליות ופרסים קבלת רוזטות,

     חמישה ימים לפני התחרות

     כל רישומי הסוסים המתחרים מועד אחרון לקבלת 

 שליחת הרשימה ע"י המשרד לשו"ט
באחריות  משרד 

   ההתאחדות

     ארבעה ימים לפני התחרות

   באחריות מזכירת ענף פרסום רשימת כניסות באתר

     שלשה ימים לפני תחרות

     הכנת טפסי שיפוט

     בדיקה אחרונה למגרש

     קשר, פקסמערכת הגברה, מכשירי  תהכנ

     מגרשח חימום, שער וכו' -תדרוך כ"א 

     הכנת רשימת סוסים לוטרינר

     קבלת היתר לתחרות מהשירותים הוטרינריים ועדכון המשרד אם לא התקבל

     יומיים לפני תחרות

     סגירה סופית של בעייתיים 

ט"שליחת רשימה סופית של סוסים לשו  
באחריות משרד 

   ותההתאחד
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     קביעת לו"ז סופי והגרלת סדר כניסה

     העברת הלו"ז וסדר הכניסות למזכירת ענף

   באחריות מזכירת ענף פרסום באתר של לו"ז וסדר כניסות

     יום לפני התחרות

     הכנת חומר ללוח מודעות

     לו"ז

     הוראות בטיחות למגרש חימום

     שונות הודעות

     ים במגרשהכנת מסלול

     תזכורת לבעלי תפקידים

     ציוד משרדי: נעצים, דפים, דיו , עטים, סיכות בטחון, שמרדפים וכו'

     רשימת סוסים מתחרים לוטרינר

     מכשירי קשר

     חמר מזכירות מודפס

     יום התחרות

     מגינים ורוזטות

     פאוצ' לכסף

     מודעות לוח

     תוך שבוע -ת סיום תחרו

     העברת חומר והתחשבנות עם ההתאחדות, טפסי שיפוט, תשלום פרסים לזוכים 

   באחריות מזכירת ענף צאות ודירויגים לאתרהעלאת תו

 
 
 

 מזכירות בענף רכיבה מערבית:
 

 ביצוע הערות שלושה חדשים לפני התחרות

  זת הענףבסיוע רכ FEIו/או  NRHA, NCHA-בקשת אישור לתחרות מה

  בסיוע רכזת הענף לדאוג גם לסטיוארד FEIבתחרויות 

    הזמנת טיסה לשופט

    חודש לפני התחרות

  בסיוע רכזת הענף הפצת הזמנה לתחרות + תנאי רישום + פתיחת תחרות בתכנה

    פניה לשירותים הוטרינריים לקבלת אישור )העתק למשרד ההתאחדות(

  בסיוע רכזת הענף דליות ופרסיםמנת רוזטות, גביעים, מזה

   קבלת מסלולי טרייל והורסמנשיפ מרכזת הענף

    הודעה ליחצ"נ וקשר איתו 

  בסיוע רכזת הענף לשלוח מכתב הזמנה רשמי לשופט וכן דף הוראות

    שבועיים לפני תחרות

  בסיוע רכזת הענף הוצאת תזכורת לתחרות

    אינטרנט תכנה ומדפסות םבדיקת מחשבי

    ועדכונם בתוכנהקביעת בעלי תפקידים: רופא, וטרינר, קריין 

    וידוא שיש שעון עצר ופעמון/משרוקית
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    בדיקת תקינות מכשולי טרייל והורסמנשיפ

    בדיקת הזמנת מלון והעברת כרטיס טיסה לשופט

    שבוע לפני תחרות בדיקה של בעלי תפקידים

    םרשמי

    אחראי מגרש חימום

    רצים בין מזכירות במה לשופט, לוח מודעות

    רופא

    וטרינר

    גם סטיוארד FEIבתחרויות 

    צלם  וידאו וצלם סטילס

בדיקת בעייתיים והודעה )חיסונים, ביטוח, חברויות, נון פרו וכשירויות, 

NRHA) 
 

 

 וות/מתחריםחהנפקת תעודות בריאות מהתכנה ושליחתן ל
בסיוע  העלאה לאתר

 רכזת ענף

 

    קבלת רוזטות,גביעים, מדליות ופרסים

    חמישה ימים לפני התחרות

    מועד אחרון לקבלת כל רישומי הסוסים המתחרים 

 שליחת הרשימה ע"י המשרד לשו"ט
באחריות משרד 

 ההתאחדות

 

    גמר הכנת שער תכניה מול הדפוס

    רותחארבעה ימים לפני הת

    רשימת כניסות באתרהגרלה ופרסום 

    שלשה ימים לפני תחרות

    הכנת טפסי שיפוט

    בדיקה אחרונה למגרש

    הכנת מערכת הגברה, מכשירי קשר, פקס

    מגרש חימום, שער וכו' -תדרוך כ"א 

    הדפסת תכניה וסדר כניסות

    הכנת רשימת סוסים לוטרינר

יים ועדכון המשרד אם לא רות מהשירותים הוטרינרחקבלת היתר לת

 התקבל
  

 

    יומיים לפני תחרות

    סגירה סופית של בעייתיים 

 שליחת רשימה סופית של סוסים לשו"ט
באחריות משרד 

 ההתאחדות

 

    עדכונים אחרונים בסדר הכניסות במידת הצורך

  בסיוע רכזת הענף פרסום באתר של לו"ז וסדר כניסות

    יום לפני התחרות

    כנת חומר ללוח מודעותה

    בניית לו"ז משוער בהתאם לכניסות

    הוראות בטיחות למגרש חימום

    הודעות שונות

    הכנת מסלולים במגרש

    תזכורת לבעלי תפקידים + תדרוך מגרש חימום, והוראות חירום

    ון, שמרדפים וכו'חציוד משרדי: נעצים, דפים, דיו , עטים, סיכות בט

    רשימת סוסים מתחרים לוטרינר
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    מכשירי קשר

    קביעת מחלקי פרסים )עד כמה שניתן(

הכנת חומר לקריין )סדר כניסות, מי הספונסרים, רשימת מחלקי הפרסים, 

 הודעות שונות וכו'(
  

 

    כל חומר המזכירות מודפס

    יום התחרות

    מקצים ימגינים ורוזטות הכנה לפ

    פאוצ' לכסף

, קאו הורס, טרייל NRHAלוח מודעות )סדר כניסות, ניקוד מצטבר, מסלולי 

 והורסמנשיפ(
  

 

    מיקומים ראשונים ותמונות למשרד ההתאחדות 3העברת 

  בסיוע רכזת הענף העלאת תוצאות וניקוד מצטבר לאתר-בסוף התחרות 

   ימים 1-2תוך  –סיום תחרות 

  בסיוע רכזת הענף וצאות, דו"ח צ'קים, וכד' באתר של דפי השיפוט, ת פרסום

    תוך שבוע -סיום תחרות 

 העברת חומר והתחשבנות עם ההתאחדות, טפסי שיפוט

+העתק אלקטרוני של 

הנתונים אל רכזת 

לפי פורמט  הענף

 מוסכם

 

    העברה מידית של חומר ותמונות ליחצ"ן

    תשלום לזוכים פרסום פרסים כספיים והכנת

וכל ניירת מקורית אחרת שאמורה  NRHAת דפי שיפוט מקוריים העבר

 להגיע אל עמותות בינ"ל אל רכזת הענף 
 

 

העברת אינפורמציה )טבלה( לגבי חובות כובע מעופף ו/או קנסות שלא נגבו 

 אל רכזת הענף, כדי שיועבר אל מזכירת התחרות הבאה 
 

 

 
 
 

 ג וחג אינם נספרים כימים(.מים שישי, שבת, ערבי חי* הכוונה לימי עבודה )
 


