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 9/12/20 – 4מערבית מספר  פרוטוקול ישיבת ועדה

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

ברק  )חלקי( סער בן חמו)חלקי(,  אביטל, איילת סבא, יוסי אוחנהנוכחים שאינם חבר ועדה: שרי האשאש, אלה 

 )חלקי(.  , קאיה אחישרגיבורי

 , כפר נטר. KPHמיקום: חוות 

 לדיון:  נושאים

      ריינינגתת וועדת  .1

 . 2021לשנת תוכנית עבודה  .2

 מנחים עקרונות  –  2021 לוח תחרויות לשנת .3

 .  2021תקציב לשנת  .4

 מועמדים לתקן ספורטאי פעיל בצה"ל והמלצות הוועדה  .5

 זימון אסיפת ענף   .6

 קאובוי  ענף האקסטרים  .7

 

: בהמשך לדיון בישיבה הקודמת בנוגע לתתי וועדות, הוזמנו לדיון הזה סער בן חמו ויוסי  תת וועדת הריינינג .1

אוחנה לחלק זה של הדיון. הוועדה דנה יחד עם יוסי וסער את נושא הקמתן של תתי ועדות לענפים השונים.  

על אף שכל מי שרוצה מוזמן   הוועדה בחרה להיות בקשר רציף עם שני נציגים מובילים של כל תת וועדה

להיות חבר בתת ועדה. מטרתה העיקרית של כל תת וועדה היא לסייע לוועדה לקדם מקצועית את המקצוע  

אליו הם משתייכים, אם זה מבחינת הגדלת מספר המתחרים במקצוע זה או הבאת רעיונות לשיפור  

 יפור התחרויות וכדומה.  המקצועיות של המקצוע כמו רעיונות לקליניקות, הבאת רעיונות לש

, עלינו להביא לדיון את  24.1.2021לקראת האסיפה הכללית שתתקיים ב  :2021תוכנית עבודה לשנת  .2

לשנת   וולתאר את מטרותינ 2020תוכנית העבודה שלנו לשנה הבאה. על התוכנית לסכם בקצרה את שנת 

ים לשיפור של הענף. הוסכם כי  , הפקת לקחים מהעונה שמסתיימת כעת, הצבת יעדים חדשים, ודרכ2021

 קרן, איילת ואלה יתחילו להכין טיוטה ראשונית שתשותף עם כלל חברי הוועדה לקבל חוות דעת.  

, יש לקבוע את לוח התחרויות לעונה הבאה. 2021לקראת ההכנות לשנת  :2021לוח תחרויות לשנת  .3

בל לפתיחת מכרז לקיום תחרויות. קרן  מיקומי התחרויות כרגע עוד לא ידוע שכן יש לברר את התהליך המקו

 ע ללוח התחרויות נקבעו מספר עקרונות במהלך הדיון: רבי כיצד נעשה בשנים קודמות. בנוגתברר עם ה

a.  תחרויות ליגה ובנוסף אליפות.   5לכל תת ענף ייקבעו 

b.  .החברים  התחרויות המשולבות שנערכו בחודש האחרון קיבלו הרבה תגובות חיוביות מחברי הענף

סיפרו שהשילוב חשף את המתחרים לתתי ענפים שהם לא מתחרים בהם ויצר עניין. לכן הוחלט על  
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 –. אחת יחסית בתחילת העונה 2021קיום של שתי תחרויות משולבות גדולות בעונת התחרויות לש 

 ופשת הפסח והשנייה סביב סוכות. סביב ח

c.  השנה מפאת הקורונה אוחדו תחרויות הפיצ'וריטי, דרבי ואליפות ישראל. היו דעות בעד ונגד של

שילוב שלושת אירועי השיא לתחרות אחת גם בשנה הבאה, על מנת לאפשר למתחרים להתרכז כל 

יים יחד עם תחרות ליגה  פעם המטרות של תחרות שיא אחרת, ולכן הוחלט ששנה הבאה הדרבי יתק

וזאת התנאי שלסוסים יש מספיק ימים בזמן התחרות להתחרות ועדיין לנוח בין הימים, על מנת להגן  

בראש ובראשונה על רווחת הסוס. לעומת תחרות הדרבי את תחרות הפיצ'וריטי ניתן לאחד עם כל  

תתפים במהלך השנה רק  תחרות אחרת כולל האליפות שכן סוסי הפיצ'וריטי הם סוסים צעירים שמש

במקצה זה והם אינם סוסים שיתחרו גם באליפות כל שלא נוצר עומס עבודה על הסוס בתחרות 

 משולבת כמוצע. 

d.  שילוב תחרויות הנוער והאקסטרים עבדו טוב. התחרויות היו מופרדות לחלוטין כולל הרכיבה במגרשי

 וג זה גם בשנה הבאה. חימום נפרדים לחלוטין ולכן אין מניעה לחזור על שילוב מס

e.  הוחלט לנסות ולהאריך את עונת התחרויות על מנת למנוע עומס על הסוסים עם מספר רב של

תחרויות בזמן קצר, ולכן הוחלט שתכנון לוח התחרויות יעשה במטרה להתחיל את העונה הבאה כבר  

הבעייתים   סביב מחצית שניה של חודש מרץ וסיום העונה בנובמבר )כאשר לתחרויות בתאריכים

 מבחינת מזג האוויר, ייקבע גם מועד חלופי מראש(.  

תקציב ההתאחדות טרם נקבע וכתוצאה מכך טרם נקבע תקציב הענף המערבי לשנה : 2021תקציב לשנת  .4

 אורי חכם.   –ההתאחדות  להבאה. קרן תעדכן בנוגע לתקציב לשנה הבאה מיד כשתקבל עדכונים ממנכ" 

 :  2021לקראת וועדת ספורטאים שמתקיימת בינואר  מועמדים לתפקיד ספורטאי פעיל .5

 הוועדה דנה בכלל הספורטאים שהגישו את מועמדתם לקראת הוועדה הקרבה ולהלן המלצות הוועדה:  

אלון רואה באימון סוסים כעתידו  : אלון הוא רוכב שמשקיע את כל זמנו ברכיבה על סוסים. אלון שדה •

צלחה ייתרה ומאז הוא הלפני כשנה אלון סיים קורס מדריכים בהעיקרי גם לאחר השירות הצבאי. 

מוערך מאוד בקייטנות ובחופשות. בשנתיים האחרונות אלון לקח על עצמו אתגר   מתפקד כמדריך

ו לקטוף הישגים ניכרים.  גדול ובחר לאמן סוס צעיר. כבר השנה אלון הצליח עם הסוס צעיר של

סירקט, סגן שני לאלופת  18באליפות ישראל ובדרוג המצטבר במקצה ריינינג  1: מקום  םהישגי

: אלון עומד בקריטריונים ולכן הוועדה ממליצה לאשר לאלון להיות מסקנה.  18ישראל במקצה ריינינג 

 ספורטאי פעיל בזמן שירותו הצבאי.  

ון פרו השונות. בקיץ ניתות הכבליגת ריינינג בוגרים בסוסים, יאיר מתחרה גם מספר : יאיר חוף •

איטליה ובגרמניה בתחרויות ריינינג. לקראת שנה הבאה יאיר שעבר יאיר נסע לאירופה והתחרה ב

הישגיו של יאיר: מקום ראשון בתחרות    .NRHAמתכוון להתחרות בתחרות הדרבי האירופאי של ה 

  1, מקום 2020, סגן אלוף במקצה הריינינג נון פרו לשנת 2020בכיתת הנון פרו לשנת דרבי ריינינג ה

: יאיר עומד בקריטריונים ולכן הוועדה  מסקנה. 2020באליפות ישראל במקצה נון פרו מוגבל לשנת 

 ממליצה לאשר ליאיר להיות ספורטאי פעיל בזמן שירותו הצבאי.  
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אראונד בהשקעה והתמדה רבה. אורי מתחרה כבר  אורי מתחרה במקצועות האול: אורי לאוצקר •

שלוש שנים והגיע להישגים ניכרים בתחרויות. השנה אורי סיים בהצלחה את קורס המדריכים ומתכוון  

בקיץ הקרוב. בשנה הקרובה אורי מתכנן   2להתפתח בתחום ולעשות גם את קורס מדריכים רמה  

המקצועית של הנחייתה וס צעיר תחת להתפתח בענף הסוסים גם בתחום ההדרכה וגם באימון ס

, אלוף  18, אלוף ישראל בטרייל לבני 18: אלוף ישראל בהורסמנשיפ לבני הישגיםהמאמנת שלו. 

: אורי עומד בקריטריונים ולכן הוועדה ממליצה לאשר לאורי לאוצקר מסקנה. 18ישראל בפלז'ר לבני 

 להיות ספורטאי פעיל במהלך שירותו הצבאי.  

: הישגיםפק רוכבת מגיל צעיר במגוון מקצועות ומשקיעה בהתפתחותה המקצועית. או: אופק משאל •

עוד השנה מיועדת לייצג את ישראל בתחרות בחו"ל ו, אופק זכתה במקצה הגלובל קאפ 2019בשנת 

אופק היתה אלופת ישראל בריינינג   2019)תלוי קיום התחרות בגלל מצב הקורונה העולמי(. כמו כן ב 

סיקרט. השנה אופק התחילה להתחרות בתחרויות הבוגרים   18ת ישרל בריינינג , ואלופ18לבני 

ינינג  כיתה ברי . סגנית ראשונה למנצח2020ו לשנת סגנית שניה לאלוף ישראל בריינינג נון פרוהינה 

: אופק עומדת בקריטריונים ולכן הוועדה ממליצה לאשר לאופק להיות מסקנהנון פרו מוגבל. 

 ספורטאית פעילה במהלך שירותה הצבאי. 

: הילה רוכבת במגוון מקצועות האולאראונד ומתחרה בתחרויות הנוער של הענף כבר הילה אודלר •

יל קלאס : מנצחת כיתת טריהישגיםסיימה הילה בהצלחה קורס מדריכים.    2019שנים רבות. בשנת 

: הילה עומדת מסקנה. 18, סגנית ראשונה לאלוף ישראל בטרייל קלאס לבני 18ירוקי לבני 

 בקריטריונים ולכן הוועדה ממליצה לאשר להילה להיות ספורטאית פעילה במהלך שירותה הצבאי. 

ניכרים  להישגיםרז הינו רוכב מוכשר המתחרה בתחום הקאטינג. רז הספיק כבר להגיע רז רחבי:  •

ינהם סגן אלוף ישראל ראשון ושני בקאטינג פתוח, סגן אלוף ישראל בקאטינג נון פרו, אלוף ישראל ב

.  בארה"ב בקאטינג נוער. רז רכש סוס שנמצא בארה"ב והוא מתכנן להתחרות עימו במקצוע הקאטינג

  לאשר לו את מעמדו כספורטאי פעיל בצה"ל. : רז עומד בקריטריונים ולכן הוועדה ממליצהמסקנה

, תחת מגבלות הקורונה ובהתאם להנחיות התו 21.1.21האסיפה נקבעה להתקיים ב  זימון לאסיפת ענף: .6

 הסגול בחוות דניאל שממוקמת בבית עריף. הזמנה נשלחה לכלל החברים בענף. 

מספר חברי וועדה העלו נושא לדיון המתייחס לענף האקסטרים והכלתו תחת המעטפת  ענף האקסטרים: .7

 הנוכחית של הענף המערבי. החברים העלו מספר טיעונים שיש לשקול בכובד ראש: 

a.  .ענף האקסטרים מאוד שונה במהותו מענפי המערבי השונים 

b.  ענף זה מכיוון שזהו ענף  מספר חברי וועדה אינם מרגישים שיש להם תרומה מקצועית להתפתחות

 שונה במהותו ובחוקיו לתחרויות.  

c.   הענף על אף היותו מאוד חדש בארץ, מתפתח מאוד מהר ומספר החברים בו גדל באופן מאוד

 משמעותי. 

d.  רוכבי ענף האקסטרים קאובוי כרגע הינם מאוד מפולגים ויש תחושה שהיה עדיף שתהיה להם ועדה

 י הענף על מנת לייצגם באופן מקיף והולם.  נפרדת ומייצגת שתיבחר כולה מחבר
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בעקבות הטיעונים שהועלו, הוצעה הצעה לשקול לפצל את האקסטרים קאובוי מהענף המערבי  

בדומה לפיצול של הדרסז' מהקפיצות במקצועות האינגליש. מכיוון שזהו נושא כבד משמעות הוחלט 

תעלה זאת לדיון בישיבת ההנהלה של  כי נושא זה יעלה לדיון באסיפת הענף הקרובה וכמו כן קרן 

 ההתאחדות הקרובה. 

 רשמה: קרן עופר 
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