
 

 21.11.2021סיכום ישיבת הנהלה מיום 

 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ,  גל כהן, קרן עופר, סיוון סט,  כני לאלו ) משתתפים:

 הרבי דקניט 

 גלעד בן מנשה   נעדר:

 ועדת ביקורת(.) (, יורם דובובסקי, מיקי הרלבמנכ"ל ההתאחדותאורי חכם ) מוזמנים:

 

   סדר יום:

  ענף האקסטריםבשם חברי ההנהלה לחברי נבחרת  של ההתאחדות ברכות של היו"ר והמנכ"ל •

 לאליפות העולם.

 כני לאלו –דברי היו"ר   •

 כני לאלו.  – 2024עדכון בנושא אולימפיאדת פריס  •

 גל כהן.  -קליניקת דרסז' בהשתתפות קתרינה ואריק יום טוב •

 אורי חכם -מכביה •

 יווח מנכ"לד •

 

נבחרת ענף האקסטרים  ו"ר והמנכ"ל של ההתאחדות בשם חברי ההנהלה לחברי ברכות של הי .1

 לאליפות העולם.

היו"ר והמנכ"ל הודו לנבחרת ענף האקסטרים על ההישגים המרשימים באליפות העולם. הם ציינו שזו 

 גאווה גדולה עבור ההתאחדות.

 להלן ההישגים המרשימים:

 2021אלוף אינטרנשיונל  -קוסקס נתנאל 

סגנית אלוף באינטרנשיונל ובנוסף זוכת הניקוד המצטבר  הגבוהה ביותר במקצה זה,    -דניאל דקניט

 בפרו.  8בפטיוריטי, מקום   8בסופר פרו, מקום   3מקום 

 באינטרנשיונל.  5מקום   -הרבי דקניט

 באינטרנשיונל.  6מקום  -עופר זוהר

 במקצה האינטרמידייט.   45מתוך  9מקום    -שרון שכטמן

 

 כני לאלו.  –דברי היו"ר   .2

כני פנה לחברי ההנהלה בבקשה לעבוד באופן מסודר. לא לעבוד באופן עצמאי ולעבוד אך ורק דרך  

. אם אין הסכמות על את החשיבות בעבודה מסודרת דרך הגורמים המוסמכיםהמנכ"ל. כני הדגיש 

 ישיבת הנהלה. לדון בכך במסגרת נושאים מסוימים יש 

 כני הדגיש את הצורך לאפשר למנכ"ל לעבוד ללא התערבות ניהולית של חברי ההנהלה.

 

 כני לאלו  – 2024עדכון בנושא אולימפיאדת פריס  .3



 

ימה פגישה  לפני הבחירות לועד האולימפי ובחירתה של יעל ארד ליו"ר הועד האולימפי התקי

מנכ"ל הועד האולימפי(, כני לאלו, אורי חכם, )  גילי לוסטיג ועדי המסייעת לה, בהשתתפות: יעל ארד 

 עמיחי אלפרוביץ.

אנשי הועד האולימפי רואים חשיבות גדולה בהשתתפותנו באולימפיאדה. הם רואים הישג גדול בכך 

 שהעפלנו לאולימפיאדה.

 העפלה לגמר אחד. הם רואים הישג במטרה שהצבנו לעצמנו:

לאחר מספר ימים נפגשו כני, אורי ועמיחי עם דני אורן אחראי על הספורט ההישגי כדי לסכם את 

משחקי טוקיו. גם בפגישה זו הייתה הערכה גדולה לעצם ההעפלה לאולימפיאדה וכמובן ההישג של 

 עליה לגמר אחד. 

בהתאחדות לקראת האולימפיאדה  הן הועד האולימפי והן הספורט ההישגי הודיעו שימשיכו לתמוך

 בפריס. הם ציינו שאם נצליח להעפיל לא יהיו תנאים נוספים שיגבילו ההשתתפות שלנו.

ה ימאבסביבות ההצפי לפריס שלפחות רוכב אחד שלנו יוכל להשתתף. יש כיום שלושה רוכבים 

 בעולם.  16הראשונה כאשר דניאל בלומן מדורג 

 כאשר מדובר ברוכב בודד.  ם שלנואנחנו ממוקמים טוב יותר מהמתחרי

 לגבי נבחרת עדיין חסר עומק של רוכבים עם ניסיון ברמות אלו.

אנשי הועד האולימפי הכירו את המאמנים שלנו בטוקיו וחושבים שזו נקודת החוזקה שלנו. יעל ארד  

חושבת שחשוב לתמוך במאמנים והודיעה שמאמינה בהמשכיות. מבחינה כספית המאמנים ימשיכו 

התמיכה  וכך שכן לשניהם מדליות זהב אולימפיות ממינהל הספורט לקבל תמיכה כספית מירבית 

 .כלפיהם ההתחייבות הכספית שלנו מרביתתכסה את 

 מספר פעמים בשנה. בנוסף הם הגיעו לישראל 

שני רוכבים כיום יש בנוסף ₪ עבור הכנות אולימפיות.   630000נקבל סכום של  2022הודיעו לנו שבשנת 

 . : בלומן ואשלי בונדבסגל הכסף שיקבלו הקצבה קבועה מהוועד האולימפי

כדי  * וכו'5בתחרות   1-5ויקבעו קריטריונים מקלים נוספים כגון: מקום    עמיחי ודני אורן יישבו ביחד

בנוסף לכל אלה תהיה תמיכה של ציודים מצד קרן   לאפשר השתתפות בסגלים גם לרוכבים נוספים.

 מתקנים. 

יעל ארד ציינה שבאג'נדה שלה רוצה יותר נשים וגם צירוף ספורטאים מהמגזר הערבי . כמו כן שיפור 

 של המאמנים ותמיכה פסיכולוגית לרוכבים. רמת האימון

 כדי לקבל מהם יותר תמיכה. יעל ארד הציעה לנו לשפר את הפן התקשורתי. להתקרב לעיתונאים

המקומות הראשונים מאליפות העולם יעלו   5החליט שרק   fei  -לגבי ההעפלה לאולימפיאדת פריס, ה

בלבד   מטרה אחת תחרות בנוסף, יש הדבר מקטין את הסיכוי שלנו להעפיל בדרך זו.לאולימפיאדה 

 כפי שהיה במוסקבה(. )

 רק אם נצליח בתחרות הזו נוכל לעלות לאולימפיאדה כנבחרת. 

 . פיקעם נבחרת חזקה מסאי לכך לתחרות המטרה עלינו להגיע 

, אך הם החליטו להמשיך ולתמוך וזה מאד  כני ציין שהיה חשש שהועד האולימפי לא ימשיך לתמוך בנו

 משמח.



 

ענף מועדף   מעמד של כני ציין שלאור ההצלחה של ענף הטקמנדו באולימפיאדה הסיכוי שלנו לקבל

 הוא נמוך.

 

 גל כהן –קליניקת דרסז' בהשתתפות קתרינה ואריק יום טוב   .4

גל דיווחה שהתקיימה קליניקה בהשתתפות קתרינה מהמובילות בעולם בתחום הדרסז'. אריק יום טוב  

אריק יום טוב נפגש עם חברי הענף ונתן הרגשה של   איש עסקים ישראלי מבודפשט הביא אותה לארץ.

 מחוייבות ובניית תוכנית ארוכת טווח. 

גל ציינה שבעקבות   יימה אותה אצלה בחווה.גל ק  את הקליניקה ובסופו של דבר לארגןהיה מאד קשה 

שתו"פ עם אריק יום טוב ניתן יהיה להצעיד הענף קדימה. יש חשיבות לרתום את המאמנים כדי לאפשר  

 להם לקבל כלים נוספים.

, בירך את גל על העבודה המאומצת להצלחת כני שהיה נוכח בקליניקה ציין שהיה מאד מוצלח

 על קשר טוב עם אריק.  וביקש להמשיך לשמור הקליניקה

גל ביקשה מהמנכ"ל להשתתף בישיבת הועדה הבאה כדי להדגיש את חשיבות הקשר עם אריק יום  

 טוב. 

 

 אורי חכם -מכביה .5

הראשונה היא חוות אייל   .לקיום אירועי הסוסים במכביה יש שתי אופציותהמנכ"ל דיווח שכרגע 

באודים. מכיוון שלחווה באודים אין רישיון עסק ראשי המכביה ביקשו להיפגש עם מנכ"לית המועצה  

האזורית חוף השרון כדי לקבל הבטחה שיינתן רשיון עסק חד פעמי לאירועי המכביה. רועי אייל ניסה 

ם פנה למנכ"לית. היא הסבירה  לקדם פגישה כזו ללא הצלחה. לאחר שעברו שלושה שבועות אורי חכ

רוע. אינפורמציה זו הועברה לאנשי  יחודש לפני הארק אישור חד פעמי כעת אלא לו שלא ניתן לתת 

המכביה. כמו כן בשיחה טלפונית שהתקיימה בין נציג המכביה, אורי חכם ואריאלה מהחווה הירוקה  

ת אודים מסיבה כלשהי, היא בכפר הירוק היא הבהירה שבמידה ולא יתאפשר לקיים התחרות בחוו

תהיה מוכנה לקיים התחרות בכפר הירוק למרות שהתנגדה לכך עד כה מסיבות כלכליות. לדעתה 

התחרות תוכל להתקיים באודים ולכן מוכנה להתחייב. במקביל הייתה פניה של המנכ"ל לחוות דאבל 

ראש המועצה האזורית  ואף נשלח מכתב של  החווה הביעה רצון לקיים התחרות קיי במושב שרונה.

מתקן במושב שרונה. אנשי המכביה בעבר התנגדו  הלאנשי המכביה בו הוא פירט את היתרונות של 

רועים, אך עתה נאותו לבדוק את שתי  י לקיום התחרות במושב שרונה בשל המרחק ממוקדי הא

מכביה אבל מודגש כי אנחנו פועלים מול אנשי ה .על מיקום האירועהאופציות והם אמורים להחליט 

  בסוף ההחלטה היא שלהם. 

ימו דיון בנושא. אלי הדגיש את חשיבות התאמת המתקן, מבחינת תשתית, מקום  חברי ההנהלה קי

לצופים רבים, חנייה, דרכי גישה ועוד, לאירוע. תחרות במסגרת המכבייה אמורה להיות אירוע מיוחד 

 יפה רבה לאירוע. ז לביטוי צפויה חשבמינו ובהנחה שנושא היח"צ יבוא עד א

המנכ"ל ציין שאנשי המכביה הם אלה שיקבלו ההחלטה כאשר כל הנושאים שעלו יילקחו בחשבון על 

 ידם.

 



 

 דיווח מנכ"ל: .6

כשמתבטלת תחרות כלשהי על הוועדה המקצועית ליידע את משרד ההתאחדות ואת הוטרינרית   .א

 מטעם משרד החקלאות. 

המקצועיות לקיים ישיבות מדיי חודש ולאחר מכן לשלוח  עפ"י תקנון ההתאחדות על הוועדות  . ב

הפרוטוקול לאשור חברי ההנהלה, בפועל זה לא קורה. הוועדות המקצועיות מתבקשות לפעול 

 עפ"י התקנון. 

יש ועדה המורכבת מ: יהודה דודוביץ, אלי הרשקוביץ, גל חלמיש ואורי חכם. הוועדה  -יח"צ .ג

לעבוד. הוועדה ראיינה שני  מומלץחברה או אדם  איזההתבקשה להמליץ לחברי ההנהלה עם 

 .על המועמדמועמדים. כשתסיים את כל הבדיקות תמליץ לחברי ההנהלה 

בוינגיט. כל חברי ההנהלה מתבקשים    18:00בשעה   2.1.2022האסיפה הכללית תתקיים ביום  .ד

לחברי . המנכ"ל ביקש מכל ראשי הוועדות ומועדת ביקורת לשלוח מצגות כדי לפרסם להגיע

 ההתאחדות לפני האסיפה. 

. הוא מתכוון בימים הקרובים להיפגש עם ראשי 2022המנכ"ל דיווח שסיים הכנת התקציב לשנת    .ה

 הועדות המקצועיות ולאחר מכן לכנס ישיבת הנהלה כדי לאשר התקציב בהנהלה. 

 

 

 

 רשם: אורי חכם 

 


