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 6/1/2021 – 6מערבית מספר  פרוטוקול ישיבת ועדה

 . נעם סיטבון, ברק גיבורי, דודי לזר, ליאור רז(, ר"יו)קרן עופר : חברי ועדהנוכחים שהינם 

(, חלקי)שרית פורת (, חלקי)ה 'עדי בז, (חלקי)שריג ברוש (, חלקי) שי קנטי,  אלה אביטל, האשאששרי : נוכחים שאינם חבר ועדה

 (. חלקי)עומרי לבני 

  . זום: מיקום

 : נושאים לדיון

 . 2021שקילת החזרת תחרויות הקאטינג בעונת תחרויות  .1

 . ולהתאחדותלוועדה המקצועית , תחרויות נוער למארגני תחרויותרווחיות  .2

      . עם וועדת הדרכההיכרות מפגש  .3

 : דיון

בענף . בחלק זה של הישיבה הוזמנו שי קנטי ושריג ברוש להשתתף: 2021החזרת תחרויות הקאטינג בעונת תחרויות  .1

י הוועדה "הוחלט ע 2020בשנים האחרונות חלה ירידה במספר הכניסות למקצים בתחרויות עד שבשנת בישראל הקאטינג 

ביקשה לפגוש שני מאמני קאטינג מתוך שלושה עיקריים הקיימים בתת ענף הזה  הנוכחיתהוועדה . שלא לקיים ליגת קאטינג

. 2021בעונה של שנת ניתן להחזיר את התחרויות קאטינג בעונת התחרויות  םולברר את הסיבות להפסקת התחרויות וא

עבר מחוות אלונים  הוא ששריג ברושאחד השינויים הגדולים שחלו במהלך השנתיים האחרונות המתייחסות לענף הקאטינג 

שריג . דבר שיכל להנגיש את מקצוע הקאטינג לרוכבים חדשים המתגוררים באיזור שבצפון לחוות גרין פילדס במרכז

הינה אחת המגבלות בענף הקאטינג . בכל תחרות כניסות למקצים 50-60מעריך שאם נפתח את עונת הקאטינג נוכל להגיע ל 

מה שיש לו עלות כלכלית  –( א משתמשים בעדר פרות הקיים בחווה המארחתל)כל תחרות השימוש בעדר פרות חדש ב

איננו מצדיק המוגבל בקאטינג  מספר הכניסותכרגע ובשנים עברו . העדר עלותה ולכן מספר הכניסות צריך להצדיק את הגבו

 . ים אחריםולכן הן שולבו בעבר וישולבו בהמשך עם תחרויות של תתי ענפ עלויותקיום תחרות עצמאית מפאת ה

מנוחה בין המקצים השונים באותה ולפרות תחרויות הקאטינג חייבות להימשך על פני יומיים על מנת לאפשר לסוסים 

 . שעות כולל זמן סידור עדר 4-5משך שעות תחרויות ביום תחרות הינו  .תחרות

ולא )פתרון הולם ויימצא ה ובמיד, 2020חברים שמתחרים רק בתחרויות קאטינג לא נרשמו להתאחדות כחברים בשנת 

 . נזמין את אותם מתחרים לחזור ולחדש חברותם בהתאחדות(, מפסיד כלכלית

 

 

  :פתרונות שנשקלו במהלך הישיבה
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 הקטנת עדר הפרות שמביאים לתחרות על מנת להוזיל עלויות . 

 העדר בתחרות  מבין האפשרויות הוסכם שמפאת מיקום. הצמדת תחרות הקאטינג לתת ענף אחר כמו שהיה בעבר

העדר יטריד את שלוותם של הסוסים המתחרים שאינם מתחרים בענף (, בסמיכות למגרש חימום)בחוות דאבל קיי 

לכן הוסכם שבחוות דאבל קיי יהיה אפשרי לצמד . ועלול לפגום במקצים שלהם( ריינינג בוגרים או נוער)הקאטינג 

בחוות גרין פילדס אין קרבה בין מיקום עדר הפרות . את התחרויות קאטינג רק לתחרויות האקסטרים קאובוי

ניתן לצמד את תחרויות , תחרות ולכן במידה ויתקיימו תחרויות בחוות גרין פילדס השנה/למגרשי החימום

 . בתתי הענפים השונים הקאטינג לתחרויות של תתי ענפים שונים ללא מטרד לסוסים המתחרים

 את ההכנסות מתחרויות קאטינג והעובדה שיש עדר פרות בתחרות  נשקלה גם האופציה להוסיף מקצים שיגדילו

 : למשל

o Cattle penning 

o Team sorting 

o אקסטרים במקצים בהם משולבות הת מחיר המקצה שילוב פרות במקצי האקסטרים קאובוי תוך העלא

 . פרות

 שיכולים לשפוט מספר (, ללא קורונה רגילבמצב )ל "מצוא שופטים מחויש לבחון את האפשרות ל: שיפוט

 . וקאטינג קאובוי קאטינג או אקסטריםתחרות מקצועות כמו שילוב של שיפוט תחרות נוער ו

  ה האליפותוותחרויות כאשר האחרונה תה 5במידה ותיפתח עונת התחרויות בקאטינג המטרה היא לקיים ליגה של . 

 תישתתפו בתחרויו םני הקאטינג כמה רוכבים רלוונטיילפני הכרזה על פתיחת העונה יש לוודא עם כלל מאמ 

שי ציין שבחוות דאבל קיי נותרו שני מתחרים בקאטינג שישתתפו במידה ותיפתח עונת . במידה ותיפתח העונה

 . תחרויות

 : להתאחדותכלכלית של תחרויות נוער למארגן תחרויות לוועדה המקצועית ורווחיות  .2

עדה המקצועית ולכן בעונת התחרויות האחרונה הוו, הינן אינן רווחיות ואף מפסידות כסףנכון לעכשיו תחרויות הנוער 

הוועדה תעלה לדיון  2021בעונת . התחרויות על מנת לאזן את התחרויות שלא יפסידו כסף למארגן תמכה כלכלית במארגן

 : באסיפה הכללית שתי אפשרויות על מנת לפתור את המצב

  עם תחרויות של תת ענף אחר שהינן רווחיות על מנת לצמצם נזקיםשילוב של תחרויות הנוער . 

 יהיו  13- 10משמע שמקצים לבני . מתחרים ויוקרת המקצהלגיל ה העלאת מחירי המקצים באופן דיפרנציאלי

יהיו  18יהיו מתומחרים במחיר בינוני ומחירי המקצים של בני ה  15מקצים לבני , מתומחרים במחיר הכי נמוך

כמו כן מחירי מקצי הירוקי יהיו נמוכים ממקצים שאינם מקצי . 10-15יותר ממחירי המקצים של בני ה גבוהים 

 . התאמה ירכשו פרסים בשווי כספי מותאם למחירי המקצים השוניםירוקי וב
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רי עומ, ה'בז עדיבפועל נכחו , הוזמנו להשתתף וועדת ההדרכהבחלק זה של הישיבה  – מפגש  היכרות עם וועדת הדרכה .3

שלהם המתמקד בחינוך " אני מאמין"וועדת ההדרכה הציגה בפני הוועדה המקצועית את יעדיה וה. פורת ושריתלבני 

. אפשריים בין שתי הוועדותוועדת ההדרכה שאלה את הוועדה המקצועית בנוגע לשיתופי פעולה . ורווחת הסוסהרוכבים 

 : עלו מספר נושאים לדיון

a. תנאי הקבלה לקורסי מדריכים וההקפדה של מנהלי הקורסים על קבלה על פי תנאי הקבלה המוסכמים . 

b.  הוועדה המקצועית קבעה להיפגש עם מובילי הליגה האזורית בענפים האולימפיים  12/1/21ביום שלישי הבא ה

ך הישיבה הועלה נושא במהל. ים ליגה דומה בענף המערבייעל מנת לשמוע מהם פרטים ולבחון את האפשרות לק

להצטרף לישיבה ביום שלישי הבא ולהסביר לנו גם על תוכנית זו על מנת לשקול ה 'בזתוכנית שרי והזמנו את עדי 

 . התאמתה לענף המערבי

c.  מספר ימים ויש בהם פני קרן העלתה הצעה לנצל את הפלטפורמה של התחרויות של הענף המערבי שמתפרסות על

הדרכה /ולעשות בערבים לאחר סיום יום התחרות ערבי הסברה( ער או בוגריםנו)התכנסות של רוכבים 

רווחת הסוס ונושאים , האכלה, פרזול, וטרינריה)המתמקדים כל פעם בנושא אחר הרלוונטי לעולם הסוסים 

 . (נוספים

d.  הוועדה המקצועית תעדכן את וועדת ההדרכה בנוגע . יישארו בניהולה של הוועדה המקצועיתקליניקות מקצועיות

 . לכל קליניקה מתוכננת על מנת לבחון אפשרות לשיתופי פעולה בין הוועדות

 

 קרן עופר: רשמה
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