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 2/3/21 – 8מספר  הענף המערבי וישיבת ועדת הענף המערבישל סיכום מפגש חברים 

   . קרן עופר , , דודי לזר, נועם סיטבוןברק גיבורי, ליאור רז :חברי וועדה מקצועית מערבי נוכחים

 . אלה אביטל, שרי השאש: נוכחים שאינם חברי וועדה מקצועית מערבי

  50 כנכחו קרוב (. 2021המפגש התחיל בשיחת זום עם חברי האקסטרים בנודע למתווה התחרויות בעונת הקרבה )

 בנוסף לחברי הוועדה המקצועית.   חברי ענף בזום

 מיקום: מושב חניאל )הוועדה המקצועית, רכזת הענף ושרי השאש(, יתר החברים הצטרפו בזום.  

  

 סיכום: 

תווה תחרויות האקסטרים בעונת התחרויות הקרובה. יו"ר הוועדה ציינה כי בכוונתנו עלה לדיון מבתחילת המפגש 

 להמשיך ולאפשר לכלל הקהלים להתחרות בתחרויות הענף ולהמשיך להתחשב בכלל הקהלים והבצרכים שלהם. 

תחרויות של תחרויות הענף מתקיימות על פני יומיים לרוב שישי ושבת ולקהל השתי ניתנת האפשרות להתחרות בכךך ה

 הענף. 

 הוועדה איפשרה לכל המעוניינים לשתף את חוות דעתם בנודע למתווי התחרויות המוצעים:  

 שישי  –חמישי  .1

 שבת –שישי  .2

התקיים דיון פתוח בו ציינו החברים את הטיעונים בעד ונגד כל אחת מהאפשרויות. בימי חמישי ישנן מספר קשיים לקיים  

תחרויות כגון תלמידים שיאלצו להיעדר מבתי הספר, מאמנים שיצטרכו להוציא את רוכבי הנבחרת שלהם לתחרות ולא 

גע לחווה מארחת בתחרויות. לעומת זאת הקהל הדתי העלה יוכלו להתפרנס משיעורי בית ספר בחוות הבית. כנ"ל בנו

 את הטיעון שברצונם להגיע לפני כניסת שבת הביתה והם אינם מעוניינים להישאר במתחם התחרות בימי שבת. 

שישי -חברים היו בעד מתווה תחרויות של חמישי   15בסוף הדיון נעשה סקר חברים בין שתי האפשרויות ונמצא כי 

 שבת. -ם שהיו בעד מתווה תחרויות בשישיחברי 41לעומת 

 להלן החלטות הוועדה המקצועית:  

הוועדה תעשה את כל המאמצים בקביעת לוז התחרויות ובקביעת סדר המקצים על מנת לאפשר לרוכבים  .1

תחרות ראשונה לעונה בתת ענף האקסטרים נקבעה להתקיים בחול המועד פסח בימים  –להתחרות. לדוגמא 

 שישי. -חמישי

תוך כדי התחשבות בקביעת סדר המקצים וסדר שישי ושבת. יתואמו לימי אקסטרים יתר תחרויות הוחלט שה .2

  על מנת להקל על הקהל הדתי. הכניסות 

הוועדה שוקלת את האפשרות להרחיב את התחרויות אקסטרים ולקיים עוד מקצים גם בימי חמישי אחה"צ וזאת   .3

בתחרויות האקסטרים. רכזת הענף תפיץ סקר בין החברים דל הגבעקבות הגידול של הענף ומספר הכניסות 

על מנת לקבל אומדן בנודע לכמות הכניסות המתוכננת לתחרות, ובחינת האקסטרים המשתתפים התחרויות 

   הצדקה כלכלית להוסיף יום תחרות. 

 חברי תת ועדת אקסטרים:  3בהמשך המפגש בוצעו בחירות לתת וועדת האקסטרים ונבחרו  .4
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a. ביטאיתי ש 

b. וף פלטקביץ ס 

c.   .עפר זוהר 

חלוקת התחרויות לשני אירועים )בהמשך לסקר נקודות נוספות שהועלו לבחינה על ידי הוועדה המקצועית:  .5

   על מנת לשמור על גיוון לרוכבים ולסוסים.  מסלול לאורך היוםשינוי ה, בדומה לתחרויות הריינינגשיופץ( 

 עד כאן תם מפגש החברים והוועדה המקצועית התחילה ישיבת וועדה:  

 שיפוט בתחרויות הליגה: .1

  ישנה מורכבות באיתור שופטים עקב מגבלות הקורונה המקשות ואף אוסרות הבאת שופטים מחו"ל לישראל.

 סוכם כי:  

שיתכן ונוכל להזמין לשפוט ברגע שהשמיים יפתחו. רכזת הענף   ליאור וברק יאתרו שופטי חו"ל מתאימים .א

 .  לגבי מוכנותם להגיע ארצהתפנה לאותם שופטים מחו"ל ותברר 

טי חו"ל כפי שמתקיים בענפי ספורט  להוציא אישורים להבאת שופאפשרויות מול אורי את ה קרן תברר .ב

 . אחרים בישראל

לקיים גם קליניקת שיפוט ואסמכת שופטים ישראליים   הוועדה תזמין לשפוט בהקדם האפשרי שופט שיוכל .ג

הינו שופט אירופאי המתגורר בספרד ושופט את התחרויות החשובות ביותר ב    Eugenio Latoreלעתיד. 

NRHA    ובעל סמכות להסמיך שופטים. רכזת הענף תיצור איתו קשר על מנת לבדוק את נכונותו להגיע

כבר היה בארץ מספר פעמים והראה   Eugenioפטים ואסמכתם. לארץ לטובת שיפוט תחרות קליניקת שו

 רצון רב לקדם את הענף מחוץ לאירופה וארה"ב.  

 במידה ויש ויועבראפשריים ישראליים המבהיר גם ניגודי עניינים    –אלה תכין מסמך עבור שופטים מקומיים  .ד

 .  NRHA  ,EXCAלאישור האיגודים בחול כפי שמקובל על ידם: 

 ישראלים:  *שופטים אופציונאליים .ה

a.  :שמעון דים, גלעד פרידמן נוער  . 

b.  :שמעון דים, שריג ברושריינינג בוגרים 

c.  :אלדד יסעור, שלומיק רזיאל, שחר חשוב, אלי קרא אקסטרים קאובוי 

*אופציונליים הכוונה לשופטים הבקיאים בחוקים ששפטו בשנים האחרונות ואין להם רוכבים אותם הם  

 מאמנים התחרויות הספציפיות אותן הם מיועדים לשפוט.  

 : 2021פתיחת ליגה  .2

פנו אלינו מספר מאמני נוער שהתחרו עד היום  2021ועם פרסום לוח התחרויות לשנת  2020כבר באליפות 

להתחרות רטיות מחוץ להתאחדות והביעו רצון להצטרף להתאחדות ולהביא את תלמידהם בתחרויות פ

במקצועות האולאראונד בתחרויות הנוער. המאמנים הביעו שביעות רצון ממקצועיות של הענף ומהתוכניות 

רוכבים חדשים שיירשמו להתאחדות ויתכן שיתווספו רוכבים נוספים  35 –והלאה. מדובר בכ   2021לקראת 

 שהתחרו עד היום בתחרויות הפרטיות.  
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מכיוון שהתחרויות הפרטיות שבהן התחרו רוכבים אלו היו זולות משמעותית מהתחרויות של ההתאחדות )כולל 

 .  הרשמה להתאחדות( מאמני הנוער החדשים ביקשו הנחה בעלות הכניסה למקצים

ממחיר המקצה החמישי ומעלה של אותו  30%קרן הציעה לתת הנחה לכלל המתחרים בתחרויות נוער של 

 מתחרה בתחרות. אך קודם לכך קרן ביקשה להעלות את הנושא להנהלה ולשמוע את חוות דעתם.  

י  במקביל חברי הוועדה מסייעת לרוכבים החדשים במילוי טפסיופץ בהקדם מסמך פתיחת ליגה )מצ"ב(. 

 ההרשמה להתאחדות שלהם ושל הסוסים שלהם. 

הוועדה קיבלה פניה מאחת החוות המארגנות הפוטנציאליות בקשה לדחות את  לארגון תחרויות:  קול קורא  .3

. הוועדה דנה  14:00בשעה  5/3/21המועד האחרון לארגון תחרויות. המועד המקורי הינו יום שישי ה 

ת הנוכחית החליטה שלא לדחות את המועד האחרון להגשת בבקשה ומפאת הקרבה לתחילת עונת התחרויו

 בקשה לארגון תחרויות של הענך המערבי. ברק יודיע לחווה שביקשה את ההארכה כי לא תתאפשר דחייה. 

 תכנית סייחים:   .4

a.  על קרן להעביר את טופס ההרשמה לאלה על מנת שתוכל לבנות אותו  –טופס הרשמה לתכנית

 . בגוגל פורמס קובץ ההרשמהשל בפורמט של 

הוועדה מאשרת את ההוצאות התקציביות הנדרשות על מנת ליצור תבנית לתחרויות הליגה  גרפיקות:  .5

שכבר עבדנו   מקצועיתוהדפסת תעודת השתתפות בתכנית הסייחים. העבודה מתבצעת מול גרפיקאית  

  איתה בעבר והיינו מרוצים מהתוצאות. 

לדיון בישיבת הוועדה הבאה שנקבעה  נידון לפרטים. יעלה ענף: טרם ם לצילום בתחרויות הצלמיקול קורא ל .6

 בזום.  7/3/21ליום ראשון ה 

 כתבה: קרן עופר  
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