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 2012/20/23  – 5מערבית מספר   פרוטוקול ישיבת ועדה 

 חברי ועדה: קרן עופר )יו"ר(, ליאור רז, דודי לזר, נעם סיטבון. נוכחים שהינם 

   .שרי האשאש, אלה אביטל,  יוסי אוחנה )חלקי(, סער בן חמו )חלקי(ברק גיבורי, נוכחים שאינם חבר ועדה: 

  חניאלמושב מיקום: 

 נושאים לדיון:  

 .  2021קול קורא למארגני תחרויות לעונת  .1

      מבנה ליגת ריינינג בוגרים  .2

 סייחיםלקידום תכנית  .3

 ימי תחרות בענף האקסטרים קאובוי   .4

 .  2021קביעת יעדים לשנת  .5

 לקדם.   שהוועדה שמה לה ליעד פרויקטים עתידיים  .6

 

 :  דיון

: לקראת העונה הבאה אנו מעוניינים לפרסם קול קורא למארגני תחרויות  2021קול קורא למארגני תחרויות לעונת  .1

 פוטנציאלים. לוחות זמנים של הקול קורא:  

a. אסיפהשיילקחו בלהחלטות )לאחר אסיפת הענף ובהתאם  22/1/2021ב לארגון תחרויות ול קורא פרסום ק 

   על ידי החברים בענף(. 

b.  5/2/2021  –קבלת הצעות לארגון תחרויות תאריך סיום  . 

c.  19/2/2021החזרת תשובות למתמודדים לארגון תחרויות עד ה  . 

חוות שלא אורגנו אצלם תחרויות /במידת הצורך ואם יגישו מועמדות חוות שחלו בהם שינויים לאחרונה/חוות חדשות 

  לארגוןסיור במתקן על מנת להבטיח את התאמתו  ם האחרונים הוועדה תקבע עם המארגןחודשי בשלושת ה

 תחרויות.  

בהתאם כולל הנפקת מוקדמת וזה דורש התארגנות מרץ בסוף חודש  2021יש בכוונתנו להתחיל את הליגה של שנת 

   (. NRHA ,EXCA) תם אישורים מהארגונים בחו"ל לארגן תחרויות תחת חסו

של הענף  מארגן תחרויות שיהיה מעוניין לארגן תחרויות סעיף האומר כי בקול קורא לכלול יש בכוונתנו  2021בשנת 

)עד ה  לארגן תחרויות , כבר בשלב הגשת מועמדות  2021לכל שנת  יצטרך להמציא אישורים בתוקףהמערבי 

 לא יתקבלו.  2021(. אישורים זמניים או אישורים שתוקפם פג לפני סוף שנת 5/2/2021
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, בכוונתנו להוסיף לקול קורא ערבות/קנס למארגן תחרויות שיבטל 2020התרחשויות ליגת בנוסף וכמסקנה מ

תחרות מכל סיבה שהיא )מלבד נזקי מזג אויר בהסכמה עם הוועדה המקצועית(, על מנת להבטיח שנוכל להעביר 

להשתתף ולארגן  במידת הצורך את התחרויות למתקן אחר כולל המשמעויות הכלכליות הכרוכות בכך. מארגן שירצה 

לשוחח על הנושא עם אורי חכם   – תחרויות יצטרך להסכים לסעיף זה לפני קבלת תחרויות לארגון. באחריות קרן 

 ההתאחדות( ולבדוק איך לעגן את הנושא בצורה חוקית.   חבר הנהלת )מנכ"ל ההתאחדות( וגבי הייק )

לאחר כשנתיים בהם נוסתה שיטת חדשה להגדרת האלופים של הליגה במקצים השונים,  : מבנה ליגת בוגרים .2

 . הוועדה מציעה מספר אפשרויות מטעמה:  21/1/2021הוחלט להעלות לדיון את הנושא באסיפת הענף שנקבעה ל 

a.  יש שתחרויות מספר מינימום של ניקוד מצטבר של כלל התחרויות בליגה עם קביעת חוקים רלוונטיים למשל

לדיון כגון ניקוד כפול חלופות להשתתף במהלך העונה על מנת להיות זכאי להשתתף באליפות. ישנם מספר 

 בתחרות האליפות כמו שנהוג בדרסז'. 

b.  המתחרים רצים במהלך  2019-2020השארת השיטה הנוכחית עם שינוי קל. כפי שהיה נהוג במהלך ,

ל פי קריטריונים )צבירת ניקוד, השתתפות מינימום העונה על מנת לקבל את זכאותם להשתתף באליפות ע

 תחרויות במהלך העונה(.  4ב 

 הזכאים להשתתף באליפות יהיו: 

 מסך הזכאים להשתתף באליפות,  50% –מתחרים ומעלה(  10במקצים גדולים ) •

 מסך הזכאים להשתתף באליפות.   30%משתתפים(  10במקצים קטנים )פחות מ  •

 ריצות שיתרחשו בתחרות  2סכימת הניקוד של  ופים יוכרזו על פישנים קודמות האלמבשונה 

  . האליפות )שישי ושבת( 

c.   :שילוב של שתי השיטות שצוינו מעלה. בתחרות האליפות יתקיימו שני ימי תחרות 

i.   ביום חמישי של סופ"ש האליפות 

ii.   ביום שבת של אותו סופ"ש אליפות 

 זאת על מנת לאפשר לסוסים זמן אימון ומנוחה בין שני המקצים. ביום חמישי תתקיים התחרות 

 לקביעת האלופים על סמך ניקוד מצטבר וביום שבת יתקיים מקצה אלוף האלופים בו יוכלו להשתתף  

 כנית  ומקצה זה ינוהל בתבנית הדומה לת מתחרים שהתחרו ביום חמישי של האליפות בלבד. 

 שהתקיימה בעבר, משמע שחברים שיהיו מעוניינים להתחרות על תואר אלוף האלופים התמריצים 

 שקלים  1,000יצטרכו להתחייב לתוכנית כבר בתחילת העונה. עלות השתתפות בתוכנית תהיה 
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 תנאיםאותם ישלמו המתחרים כבר בתחילת העונה עם הבעת רצונם להשתתף במקצה אלוף האלופים. 

 ולא ניתן לשנות את הסוס במהלך   סוס רוכב הינו קבוע לכל העונההצמד  –נית מגבילים להשתתפות בתוכ

  העונה. 

 שלושת ההצעות יעלו לדיון והצבעה באסיפת הענף הקרובה. 

( מטרתה  National reining breeders classicבארה"ב ) NRBCכנית המקבילה לתוכנית ה ת  – תכנית סייחים .3

כל סוס רשאי להירשם לתוכנית  פורטיבי ותחרותי. לעתיד סולהכין סייחים , הסוסים לייעד לעודד ולתמרץ את מגדלי 

 מרגע היוולדו. דמי ההרשמה לתוכנית יעלו בכל שנתון גיל של הסייח. 

 ₪  2,000עלות הרשמה בשנתון הראשון לחייו של הסייח:  •

 ₪   4,000עלות הרשמה בשנתון השני לחייו של הסייח:  •

 ₪  6,000השלישי של הסייח:  עלות הרשמה בשנתון •

 ₪ 8,000עלות הרשמה בשנתון הרביעי של הסייח:    •

 ₪.   4,000  -(  4של הסייח  )זכאי להשתתף רק במקצה הנון פרו לבני י שמה בשנתון החמישעלות הר •

 הבא:   החלוקה דמי ההרשמה שיצטברו ישמשו על פי המפתח 

 

מהסכום המצטבר   50%של הסייח.   3הבהרות: הכספים שמצטברים בדמי ההרשמה לתכנית יחולקו בשנתון גיל 

מתחלק באופן שווה בין הבעלים המקורי  5%, 4בני ללפצ'וריטי נונ פרו  35%, 3למקצה הפצ'וריטי פתוח לבני  מיועד 

ין הבעלים הנוכחי של הסייח שניצח את  ( לבבמהלך הזמןשל הסייח שרשם את הסייח לתוכנית )גם אם מכר אותו 

 לקהל היעד )בעלי זכרים מרביעים ובתי גידול(.   יהיו מיועדים לניהול התכנית ושיווקה 10%וריטי. 'מקצה הפיצ

50%

35%

5%

10%

תכנית סייחים-חלוקת כספים 

וריטי פתוח'פצ וריטי נונ פרו'פצ בעלים מקורי הנהלה ושיווק
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חוקי מפתח לתכנית: בשום שלב אין אפשרות לקבל את דמי ההרשמה לתכנית חזרה, גם אם הסייח נפצע, נמצא  

 כלא מתאים לספורט או נפטר.  

כספים ינוהלו בצורה נפרדת מתקציב הענף המערבי. על קרן לברר עם פרלה ואורי כיצד הכי נכון לנהל כספים אלו ה

 )חשבון בנק נפרד?(.  

עקב התרחבות הקהל הדתי בתחרויות האקסטרים עלתה בקשה מחלק  –  ימי תחרות בענף האקסטרים קאובוי .4

שבת על מנת שהם יוכלו להשתתף בכלל התחרות  -שישיולא שישי  –מהמתחרים לשנות את ימי התחרות לחמישי 

 מתקיים לפני כניסת שבת. הנושא יעלה לדיון והצבעה באסיפת הענף הקרובה. מהתחרות שולא רק בחצי 

 לשלושת תתי הענפים.   2021קביעת יעדים לשנת  .5

 :  2021תת ועדת הריינינג בוגרים הצטרפה לחלק זה בישיבה ונקבעו היעדים הבאים לשנת 

 תכנית סייחים •

 מעמד אלוף ישראל. וחיזוק  רוכבים. ביסוסמרבית השיפור מבנה הליגה והתאמתו ל •

• NRHA –   .הידוק היחסים 

 .  ובכלל שופטים ישראלים בתקופת קורונהשל   חידוש הסמכה/הסמכת  •

 . פרו ופתוחנון בוגרים קליניקת קיום  •

 קליניקת נוער. קיום  •

 . הגדלת מספר הכניסות בתחרויות הבוגרים  •

שתיקבע על  ת עם תתי הוועדות בשיחת זום ייעודי  30.12.2020יעדים נפרדים לענפי הנוער והאקסטרים יקבעו עד ל 

 ידי אלה. 

 : במהלך חודש ינואר שנרצה לקדם עתידיים  פרויקטים .6

a.  חיזוק הקשר עם הNRHA    ובדיקה מה צריך לעשות על מנת להפוך את הליגה המנוהלת בישראל להיות

affiliate  של הNRHA על מנת להיות זכאים  . למיטב ידיעתנו הקבוצה בארץ שמתחרה מונה מספיק חברים

ב ל  בארה"ב, נוכל לקבל מהם במידה ונחש NRHAועל פי ניסיונו של ברק עם ה  NRHAלהטבות מה  

Affiliate  של הNRHA השתתפות בעלויות קליניקות, השתתפות בעלויות , הטבות כגון פרסים לתחרויות ,

 שופטים ועוד. 

b. EXCA הוועדה המקצועית החדשה. של  הוהצגת : יצירת קשר עם הארגון 

 

 רשמה: קרן עופר 
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