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 2/2/2021 –סיכום אסיפת הענף לרכיבה מערבית 

 כללי: 

האסיפה התקיימה בזום עקב מגבלות הקורונה. כלל המשתתפים אומתו בעת הכניסה לזום ע"י שמם וזיהוי פנים למול 

, בלינק שנשלח רשימת בעלי זכות ההצבעה של ההתאחדות. כלל ההצבעות התקיימו באמצעות פלטפורמת גוגל פורמס

 למשתתפי האסיפה. 

 מצ"ב נספח נוכחים בישיבה וכן נספח המצביעים.  חברים.  101סה"כ נכחו בישיבה 

 בענף לרכיבה מערבית:  2020סיכום שנת  - חלק ראשון 

 מתחרים.  רשומים כחברים   חברים 352חברי ענף בהתאחדות מתוכם   424רוכבים:  .1

 

 בדרום.  9%במרכז,  38%בצפון,  53%  –חוות מתחרות. מתוכן   32חוות:  .2

 :  2020סיכום ליגת  .3
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 : 2021יעדי תתי ענפי הרכיבה המערבית לשנת  –חלק שני 

 מטרות הועדה המקצועית: .1

 פיתוח וקידום ענפי הרכיבה המערבית בישראל  .א

 פיתוח וקידום הרוכבים ע"י העשרת ידע תיאורטי ומעשי  . ב

 כשותפים שלנו  –הקפדה על רווחתם ובריאותם של הסוסים  .ג

 הקפדה על הגינות ואתיקה בתחרויות  . ד 

 עדכון תקנון הענף ויצירת תתי ועדות לתתי הענפים השונים.  .ה

 Global Youth Cup -השתתפות של רוכב ישראלי צעיר בתחרויות בחו"ל  .ו

 : בוגרים ריינינג .2

 NRHAהידוק יחסים עם ה  .א

 ביסוס מעמד אלוף ישראל. שיפור מבנה הליגה,  . ב

 הגדלת מספר הכניסות בתחרויות הבוגרים .ג

 תכנית סייחים . ד 

 קליניקת בוגרים ונון פרו פתוח .ה

 הסמכת שופטים ישראליים .ו

 :  נוער .3

 לתחרות בין החוות  –גביע הנבחרות  .א

 סדנאות, ערבי נוער ועוד –יצירת מוקדי משיכה לנוער בזמן התחרויות  . ב

 AQHAחיבור והכרה של ה  .ג

 הגדלת כמות מתחרים וחוות מתחרות  . ד 

 תכנית תמריצים במהלך העונה .ה

 : אקסטרים .4

 הגדלת כמות המשתתפים בתחרויות אקסטרים והוספת חוות חדשות לתחרויות .א

 בחינת האפשרות של השתתפות של רוכבים מישראל בתחרות בחו"ל. . ב

 קיום קליניקת אקסטרים.  .ג

 . הוספת מתקני תחרויות נוספים  . ד 

 החזרת שיפוט של שופטים מחו"ל .ה

 עדכון תקנון האקסטרים.  .ו
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 הצבעות לגבי הצעות לשינוי תקנון:  –חלק שלישי 

פוצלה )מיגון הסוסים( ואחת נמשכה ע"י מציעת , אחת מהן שהתקבלו מבעוד מועד מחברי הענף הצעות  8הועלו להצבעה 

 הצבעות.  8סה"כ התקיימו  )בדיקת וטרינר(. , מאחר ונושא זה מעוגן בתקנוןהאסיפה תחילת ההצעה לפני 

 פירוט נושאי ההצבעות והתוצאות:

 הערות/ סייגים  ההחלטה כותרת ההצעה מס' הצעה

איפה יכללו  NRHA הועדה תוודא מול ה השיטות  2שילוב  – Cאופציה  שינוי מבנה הליגה  1

 .כספי הזכיות של התמריצים 

 NRHAהועדה מחויבת לבדוק מול ה   עבר שינוי שיטת הניקוד 2

 עדכניות טבלאות הניקוד

שיחה ממוקדת על עלויות הרישום   עבר תכנית הסייחים הישראלית 3

לתכנית תזומן ע"י הוועדה. כל בעלי  

 מוזמנים להשתתף בשיחה.העניין 

בדיקת מתג ודורבנות בכניסה  4

 למקצה )אקסטרים(

  עבר

  נפסל  מיגון סוסים )אקסטרים( 5

הוספת/ שינוי ימי תחרות עבור   6

 הקהל הדתי 

  עבר

הגבלת מספר כניסות לסוס  7

 ביום תחרות )כלל ענפי( 

  עבר

הפרדת ענף האקסטרים מיתר   8

 ענפי הרכיבה המערבית

  עבר
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  1. מבנה הליגה והאליפות

 : ריינינג + נוער תתי ענפים

 הועדה המקצועיתמגיש ההצעה: 

 פירוט: 

לאחר כשנתיים בהם נוסתה שיטת חדשה להגדרת האלופים של הליגה במקצים השונים, הוחלט להעלות לדיון את הנושא 

 באסיפת הענף. הוועדה מציעה מספר אפשרויות מטעמה:  

a.  מספר חלופות לדיון כגון ניקוד ן ישנ  .מי שצבר הכי הרבה ניקוד הוא אלוף הליגה –ניקוד מצטבר של כלל התחרויות בליגה  

 שנהוג בדרסז'.  פי כפול בתחרות האליפות כ

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

 תחרויות במהלך העונה(.  4לקבל את זכאותם להשתתף באליפות על פי קריטריונים )צבירת ניקוד, השתתפות מינימום ב 

 הזכאים להשתתף באליפות יהיו: 

זכאים להשתתף המשתתפים במקצה ו מסך  30% –מתחרים ומעלה(  10במקצים גדולים ) •

 משתתפים.  7ולכל הפחות באליפות, 

  3ולכל הפחות  מסך הזכאים להשתתף באליפות  50%משתתפים(  10במקצים קטנים )פחות מ  •

    משתתפים.

 ריצות שיתרחשו בתחרות  2יוכרזו על פי סכימת הניקוד של בשונה משנים קודמות האלופים 

  עצמה. האליפות 

 *חלק גדול מתקציב ענף הריינינג ישוייך לתחרות האליפות. 

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

i.   מתחרים על תואר אלוף הליגה )מי שצבר את מרבית הנקודות  -ביום חמישי של סופ"ש האליפות

 לאורך העונה(. 

ii.  מתחרים על תואר אלוף האלופים )ריצה אחת על תכנית   –ביום שבת של אותו סופ"ש אליפות

 התמריצים אליה יש להתחייב בתחילת העונה(. 

שני המקצים. ביום חמישי תתקיים התחרות  אימון בין  הולם ומנוחה  לאפשר לסוסים זמן  ההפרדה בין חמישי לשבת מטרתה  
בו יוכלו להשתתף מתחרים שהתחרו    "אלוף האלופים "לקביעת האלופים על סמך ניקוד מצטבר וביום שבת יתקיים מקצה  
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ביום חמישי של האליפות בלבד. מקצה זה ינוהל בתבנית הדומה לתוכנית התמריצים שהתקיימה בעבר, משמע שחברים 
להת  מעוניינים  אלוף האלופים שיהיו  תואר  על  עלות השתתפות   חרות  העונה.  כבר בתחילת  לתוכנית  יצטרכו להתחייב 

הצמד סוס רוכב הינו קבוע   –מגבילים להשתתפות בתוכנית    תנאים     העונה. ₪ שישולמו בתחילת   1,000בתוכנית תהיה  
  מקצים בכיתה הרלוונטית(   4)  ויות תחר  2על כל צמד להתחרות לפחות  ,  עונההלכל העונה ולא ניתן לשנות את הסוס במהלך  

    .לאורך העונה

 תוצאות: 

   A :5שיטה 

 B :39שיטה 

 C :53שיטה 

 3נמנע: 

 Cהוחלט: שיטה 

 . איפה יכללו כספי הזכיות של התמריצים  NRHA הועדה תוודא מול ה :הערות

 שינוי שיטת הניקוד במקצים  .2

 : ריינינג + נוערתתי ענפים

 המקצועיתהועדה מגיש ההצעה: 

 פירוט: 

, כך שהניקוד עבור כל מקצה יהיה יחסי ומידתי לכמות הכניסות NRHAשינוי שיטת הניקוד בהתאמה לזו הנהוגה ב 

 שיש בו.  

כניסות/  

 ניקוד

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3   1 2 3 4 5 6 7 8 

4    1 2 3 4 5 6 7 

5     1 2 3 4 5 6 

6      1 2 3 4 5 

7       1 2 3 4 

8        1 2 3 

9         1 2 

10          1 
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 תוצאות הצבעה:

 85בעד: 

 6נגד: 

 9נמנע: 

 הוחלט: בעד שינוי שיטת הניקןד 

 

 עדכניות טבלאות הניקוד.   NRHA: הועדה מחויבת לבדוק מול ה סייגים והמשך בירור

 

 IRBC Israeli Reining Breeders Classic  -  הישראלית סייחים התוכנית  .3

 הות התוכנית ומטרותיה: מ

 , להלן מטרותיו: תכנית הסייחים הישראלית היא יריית הפתיחה לפרויקט ארוך טווח

 . במקצי הגיל היוקרתיים תחרותי לעולםלעודד ולתמרץ את מגדלי הסוסים לייעד ולהכין סייחים   .1

  יצירת בסיס בסיס רחב ומכובד של קופת הפרס לתחרות הפיצוריטי עוד לפני גיוס חסויות מספונסרים.  .2

 ו שנתון.  הירתמות כל מגדלי הסוסים בישראל למטרה מאוחדת תשפיע באופן ישיר על קופת הפרס של אות  .3

 . נעודד את רוכבי הנונ פרו להתחרות גם על סוסים צעירים  .4

 קביעות, סדר ובטחון עבור המגדלים.  נייצר  .5

 , אשר משמשת כתחרות הנחשבת לחשובה ביותר בעולם הריינינג בארה"ב ואירופה. וריטי'חיזוק תחרות הפיצ .6

 . IRBCה תוכנית לרשומים הסייחים ה עלאת הערך שלה .7

 ם הבינו את חשיבות תכניות הסייחים וביסוס הפרסים הכספיים בתחרויות אלו. בכל רחבי העול

 . NRHAה  מיועדת אך ורק לסייחים הרשומים לה.  הפרסים הכספיים המוספים יהיו פרסים מוכרים ע"י  IRBCתכנית ה 

 יתווספו פרסים מנותני חסויות. בנוסף לבסיס הפרסים הכספי הזה, יגויסו ו

 התכנית כוללת את המקצים הבאים:  

 3פתוח לבני  IRBCפיצוריטי  .1

 4פרו לבני  -נונ  IRBCפיצוריטי  .2
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 כללי ההשתתפות בתכנית:  

 כל סוס רשאי להירשם לתוכנית מרגע היוולדו. דמי ההרשמה לתוכנית יעלו בכל שנתון גיל של הסייח.  (1

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

 ₪   3,000עלות הרשמה בשנתון השני לחייו של הסייח:  •

 ₪  5,000עלות הרשמה בשנתון השלישי של הסייח:  •

 ₪ 7,000ל הסייח:   עלות הרשמה בשנתון הרביעי ש •

 ₪.   3,500 -(  4לבני  IRBCעלות הרשמה בשנתון החמישי של הסייח  )זכאי להשתתף רק במקצה הנון פרו  •

 

 לדצמבר.   31נגמר בשנתון לידה! התאריך לפי * גיל הסוסים יקבע לפי השנתון בהם נולדו ולא 

 דמי ההרשמה שיצטברו ישמשו על פי מפתח החלוקה הבא:    (2

 

 3פתוח לבני  IRBCלמקצה הפצ'וריטי  מיועד מהסכום המצטבר  55% •

 4בני לנונ פרו  IRBC לפצ'וריטי 30% •

( לבין רושם 2.5%) 3פתוח לבני  IRBCמי שרשם את הסוסים המצחים במקצי הפיצוריטי  מתחלק באופן שווה בין 5% •

את הסוס עם  מכר ( גם אם הרושם לתכנית 2.5%)  4נון פרו לבני   IRBCנית במקצה פיצוריטי הסוס המנצח לתכ

 חלוף הזמן. 

 בעלי זכרים מרביעים ובתי גידול.  -לקהל היעד  יהיו מיועדים לניהול התכנית ושיווקה 10% •

 *** לתכנית זו יתכן ותתווסף בעתיד תכנית לזכרים מרביעים ישראליים.  
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 להמחשה בלבד(:  סייחים   35על בסיס ) סימולציית התוכנית:

 

 ₪ לשנתון.  101,000סה"כ בקופה:  

 יישור קו:  

  1/6/2021. תינתן האפשרות לכל הסייחים להירשם עד לתאריך ה  2021המטרה היא להוציא את התכנית לפועל כבר בשנת 

ויכולים  2017והלאה(, סייחים שנולדו בשנתון  ₪2018 )לילידי שנתון  2,000)כל סייח לפי שנתון הלידה שלו(, בעלות של 

, והכסף יועבר ישירות כפרס כספי מוסף למקצה  1,500₪, במחיר ל 4נון פרו לבני  IRBCלהתחרות רק במקצה פיצוריטי 

 הנ"ל.  

 תקנון התכנית: 

נפרד  בחשבון בנק ת ענף המערביהבצורה נפרדת מתקציב ע"י הוועדה המקצועית באישור ההנהלה,  הכספים ינוהלו .1

 של ההתאחדות. 

 . תוכנית לרשומים שאינם לסייחים  IRBC פיצוריטיהאפשרות להשתתף במקצי הלא תינתן  .2

לפברואר( ויחולו רק על סוסים שירשמו לתכנית  1שינויים במבנה ותקנון התכנית יתקיימו בתחילת שנה )עד ה  .3

לאחר השינוי במבנה או בתקנון. בסיס התכנית ומהותה לא יכול להשתנות במהלך הדרך לסייחים והזכרים שכבר  

בחשבון הבנק של התכנית ואין להשתמש בכסף זה למטרות  נרשמו לתכנית. אין לבטל תכנית זאת כל עוד יש כסף

 אחרות.   

, הנושאים יעלו להצבעה ורק בעלי סייחים הרשומים לתכנית יהיו  IRBCבמידה ויש עניין לערוך שינויים בתכנית ה  .4

 בעלי זכות הצבעה.  

מתאים לספורט או  בשום שלב אין אפשרות לקבל את דמי ההרשמה לתכנית חזרה, גם אם הסייח נפצע, נמצא כלא .5

 נפטר. 

  תוצאות הצבעה:

 66בעד: 

 23נגד: 

 11נמנע: 
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 אלית.  רשיהחלת תכנית הסייחים ה הוחלט: בעד 

 סייגים להחלטה:  

לאחר פגישה ממוקדת שתקיים  בהמשך  הוחלט בהצבעה להתחיל בתכנית, עם זאת ישנם מספר פרטים שיסגרו

 : הוועדה עם בעלי העניין בתכנית 

 ההשתתפות/ רישוםגובה עלות 

 גובה הקנסות

 . בכניסה למקצהרנדומלית בדיקת מתג ודורבנות   .4

 אקסטרים קאובוי תת ענף:

 : נעם סיטבון אשת קשרמגישת ההצעה ו

 פירוט:

עמידתן בכללים. זאת לפי ובהתאם לתקנון ה  לוודאתתבצע בדיקת מתג ודורבנות  –בכניסה למקצים, ובאופן רנדומלי 

EXCA . 

 תוצאות הצבעה:

 48בעד: 

 32נגד: 

 6נמנע: 

 בכניסה למקצה. רנדומלית בדיקת מתג ודורבנות הוחלט: בעד  

 

 :  במקצים מיגון הסוסיםחובת  .5

עקב רצון החברים להיות יכולים להצביע בעד הצעה אחת ונגד  ההצעה פוצלה מההצעה  הקודמת באסיפה עצמה

   ההצעה השנייה או להיפך. 

 .במיגון קידמי ואחורי של הסוס עקב חשש לפגיעה מהמתקנים ודאגה לרווחת הסוס כלל המתחרים מחויבים : פירוט

 תוצאות הצבעה:

 35בעד: 

 39נגד: 

 12נמנע: 

 מיגון הסוסיםחובת נגד הוחלט: 
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 לאחר מקצה רנדומלית   בדיקת וטרינר .6

 אקסטרים קאובוי תת ענף:

 : נעם סיטבון אשת קשרמגישת ההצעה ו

 פירוט:

 בסיום מקצים, יתאפשרו מספר בדיקות וטרינר בהתאם לצורך ולשיקול דעת הוטרינר כמקובל בענף המערבי. 

 ייבדק ע"י וטרינר התחרות והוא יורשה לקחת  -סוס שיעלה חשד ללקיחת חומרים אסורים, חשד לצליעה

הסמכות לבדוק סוס שיש לו נושא זה כבר מעוגן בתקנון ולווטרינר תחרות יש את  דם לצורך אימות/ אישוש החשד.

 חשד. 

 מציעת ההצעה בחרה למשוך את ההצעה ממש לפני תחילת האסיפה.  

 

 

 קהל המתחרים הדתייםבמטרה להתחשב בשינוי/הוספת ימי תחרות  .7

 אקסטרים קאובויתת ענף: 

 : נעם סיטבון אשת קשרמגישת ההצעה ו

 תוצאות הצבעה:

 47בעד: 

 26נגד: 

 13נמנע: 

 שינוי/ הוספת ימי תחרות עבור הקהל הדתי.  הוחלט: בעד 
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 הגבלת מספר כניסות לסוס ביום תחרות  .8

 כלל הענפים –כללי  תת ענף:

 ונעם סיטבון  יותם מושלין מגיש הבקשה ואיש הקשר לשאלות:

 פירוט:

אשר נועדה לשמור על  חוקהצעת  גובשההצעה זו נכתבת בעקבות תופעת רכיבת היתר על סוסים בכלל המקצועות. 

 רווחת הסוס ובו בזמן לשמר את כשירותם

 ביום )כולל פתוח לא מוגבל(  3ד הגבלת מספר מקצים ליום תחרות של ע –ריינינג  

   Walk Jogמקצי  ליום ללא כוללמקצים  5 הגבלת מספר מקצים ליום תחרות של -אולאראונד 

 מקצים ביום.  3 הגבלת מספר מקצים ליום תחרות של -אקסטרים 

 יש בהצעת חוק זו קריאה ברורה לחידוד ושיפור הנהלים והאכיפה בכל הקשור ברווחת הסוס.

 תוצאות הצבעה:

 44בעד: 

 38נגד: 

 4נמנע: 

   מקצים מקסימלי בו סוס יוכל להתחרות ביום תחרות. הגבלת מספר  הוחלט: בעד 
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 הפרדת ענף האקסטרים מיתר מקצועות הענף לרכיבה מערבית  .9

 כלל הענפים –כללי  תת ענף:

 : דודי לזראיש קשר

 : הועדה המקצועיתמגיש הבקשה 

 פירוט:

מיתר ענפי הרכיבה המערבית, מוצע  בעקבות צמיחתו והתפתחותו של ענף האקסטרים בישראל, וכן משום שונותו 

 להלן לאפשר לו ייצוג הולם ובלעדי בדמות ועדה מקצועית ייחודית. באופן זה הענף יזכה לעצמאות ייצוגית. 

 תוצאות הצבעה:

 81בעד: 

 5נגד: 

 -נמנע: 

 הפרדת ענף האקסטרים מיתר מקצועות הרכיבה המערבית.  הוחלט: 
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