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 דיון ומסקנות: 

 
הועדה מודה למארגן מטעם מרכז רכיבה קיבוץ יגור על הנכונות להרתם ולארח את כל   .1

לו  ע ת תיאום ציפיות שנערכה בין הצדדים פגישבעקבות התחרויות הקרובות של הענף, ו
 מספר נושאים:

בעקבות בקשה של המארגן, מקצי הליגה הצעירה יחולקו לשני ימי   -ליגה צעירה .א
התחרות, אך יחשבו למקצה אחד. מאמני הליגה הצעירה יוכלו לבחור האם להוציא את 

הנבחרת שלהם ביום שישי או שבת. המקצים יישפטו ע"י אותו שופט וייחשבו לדירוג  
 אחד. 

התוצאה הראשונה היא זו   –מטרות אימון  רוכבים המעונינים לרכב בשני הימים  ל
 שתחשב לדירוג.

 שבת.המבחנים של יום שישי יחולקו בשישי, למרות שהמקצה ייסגר באופן רישמי ב
הועדה מעונינת להכניס את אפליקציית אקוויפ לכל התחרויות  –אפליקציית אקוויפ   .ב

 ולהעביר את האחריות בנושא למארגן התחרות. 
באפליקציה  מכפילה את עבודת המזכירות  מכיוון שהמזכירה המארגן ציין כי שימוש 

 הן בהקמת התחרות והן בסגירתה. –מחויבת לעבוד גם עלתוכנת ההתאחדות 
רכזת הענף תפנה לגב' ענת קירשנר על מנת לבדוק האם יהיה ניתן לסנכרן בין  

 האפליקציה לבין התוכנה החדשה וכך בעתיד כמות העבודה תרד. 
על מנת לבדוק את היקף העבודה סביב האפליקציה הוחלט כי בתחרות הקרובה  

באפליקציה תופעל רק ביום שבת, ורק בליגה הבוגרת )רמות א' ומעלה(, כך תיווצר 
 השוואה בין יום שישי ליום שבת. 

רכזת הענף תבקש ממזכירת התחרויות ביגור לבנות רשימת מטלות שהיא  –בנוסף 
מבצעת בתחרות רגילה )רישום בתוכנה, בניית לוז, חישוב מבחנים וכו'(, על מנת 

  שהועדה תוכל לבחון אילו מהמטלות ניתן להוריד בעקבות השימוש באפליקציה.
 

,  ם לוח התחרויות המעודכןבלוח הפעילות האחרון שפורסם לענף שבו פורס -לוח פעילות .2
 לא הוכנסו התאריכים של פרוייקט פגסוס ולא הוכנסו תאריכי הדירוגים למכביה.

 באחריות רכזת הענף לעדכן ולפרסם את לוח הפעילות כולל כל הפעילויות הנוספות.
 בעת פירסום הלוח, יש לצרף את חוקי הדירוג למכביה כפי שהופיעו במסמך חוקי העונה.

 
 



 

 
   – גביעגמר  .3

תחרויות או  3באחריות רכזת הענף לוודא בחוקים האם לגמר הגביע נדרש קריטריון  .א
רכזת הענף תזמין   –לחוקי הגמר  ובהתאםשההשתתפות אפשרית לכלל הרוכבים, 

 את הפרסים.
משותפת עם בעבודה הגמר יישפט ע"י השופט ההולנדי מר. הרמן סמית, און ליין  .ב

לוודא כי יש שולחן מתאים ומספיק כסאות לתיפעול האקוויפ  , ולכן יש LIVEUחברת 
 ולניהול הזירה.

 מנהל זירה ימונה ע"י הועדה.
טקס לגמר הגביע ייערך בסיום יום התחרות, השתתפות חובה של כל הרוכבים   .ג

 בגמר.
יש לתזכר את השטח בנוגע לחוקי תחרות הגמר שהיא תחרות שיא לכל דבר וענין   .ד

 ורה רכיבת מאמנים וכו'(.)אין לרכב עם שוט, אס
לבדוק עם המארגן אפשרות להפעלת ₪ לטובת כיבוד קל. יש  2000-כהועדה מקצה  .ה

 טאבון פיצות במהלך הטקס.
 

   -המשך שיתוף פעולה עם קבוצת יום טוב   .4
 יום טוב בנוגע להמשך תוכנית הטאלנט טים. גל ואיילת ייקבעו פגישה עם אריק .א
טוב, תועבר כתובת המייל שלו לקסנדרין שוורץ, זאת על לאחר אישורו של מר. יום   .ב

 מנת שתתייעץ עימו בנושאי שיפוט שונים. 
הועדה מעונינת לקיים קליניקת שיפוט של פריסטייל, בעזרת מר. יום טוב, ובמקביל  .ג

 . Wendy Den Hartog. עם גבפריסטייל תעבוד על בניית קליניקת שיפוט 
 

גדולה בחיזוק הקשר הרציף שלה עם המאמנים והחוות בשטח,  הועדה רואה חשיבות  .5
 לשיפור ושינוי היחס עם השטח.ומתכננת לבנות תוכנית עבודה שתכלול דרכים 

 
 

 . 10:30בשעה  5.12, הישיבה הבאה תתקים ביום ראשון
 לקראת הישיבה הבאה:

נה הבאה. באחריות סיכום השנה שעברה ובניית הש –הישיבה תפתח עם התקציב  .א
 גל וקסנדרין להכין תקציב מסודר.

 רשימת מטלות למזכירת תחרות .ב
 רשימת מטלות לתיפעול האקוויפ  .ג
 רשימת חוות מתחרות כולל מאמנים  .ד
 עדכון לוח פעילות  .ה
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