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מטרת ההתאחדות

לפיתוחבישראלהמובילהארגוןלהיות

טיפוח,הרכיבהספורטענפיכלולקידום

בריאותשמירתתוך,ישראליםרוכבים

.בספורטוההגינותוהרוכביםהסוסים

להישגיםלהגיעספורטאיםולעודדלקדם

.והבינלאומיתהמקומיתבזירה
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יעדים/ תוכנית עבודה

-תוכניות עבודה שנתיות הוצגו ואושרו באסיפות הכלליות ב✓

תוכנית עבודה ארבע שנתית2017-מ; 2016-וב2015

2024מוצגת תוכנית לסבב האולימפי הבא ועד ✓

:מטרות מרכזיות✓

הישגים בינלאומיים בתחרויות מרכזיות והגדלת ההקצבות כתוצאה  ✓

מכך

הרחבת בסיס הרוכבים בארץ באמצעות דגש על הליגה האזורית✓

חיבור הרוכבים הצעירים הכשרוניים לפעילות הבינלאומית על מנת  ✓

לאפשר מעבר לפעילות בינלאומית באופן מקצועי ומוקדם

שיפור הנושא התקשורתי✓

המשך שיפור תשתיות הספורט בישראל✓
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מספר חברים
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מספר ספורטאים לתקצוב
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חלוקת ספורטאים לפי ענפים

2021202020192018201720162015

194192281375232264245קפיצות

135108135259296240169'דרסז

327189314383365267311מערבי

ליגה 

אזורית
8277-----

7385667301019893778730כ"סה

26.3%-קפיצות 
44.3%-מערבי 

18.3%-' דרסז
11.1%–ליגה אזורית 



8

חלוקת ספורטאים לפי ענפים 

לתקצוב

2021202020192018201720162015

235225281375232264245קפיצות

176142135259296240169'דרסז

327189314383365267311מערבי

7385667301019893778730כ"סה

31.8%-קפיצות 
44.3%-מערבי 

23.9%-' דרסז
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מספר ימי תחרות

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

תכנית  

2021/22 ענף

104 136 148 112 73 96 131
ימי  כ"סה

תחרות

36 35 36 39 24 52* 43 מערבי

31 36 57 27 19 16 19 קפיצות

33 61 55 21 14 16 21 'דרסז

- - - 25 16 12 30
ליגה  

אזורית

- - - - - - 18 אקסטרים

כולל אקסטרים* 
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הרחבת בסיס הספורט בארץ

רק 24-מהן כ)חוות משתתפות בפעילות הספורט 75מעל ✓

(בליגה האזורית

הרחבת פעילות הליגה האזורית וחזרה לגידול בתחום זה✓

שילוב של יותר ספורטאים מהליגה האזורית בתחרויות ארציות  ✓

;  שילוב של יותר רוכבים ישראליים בתחרויות בינלאומיות✓

המאמנים של נבחרת הקפיצות יגיעו לישראל מספר פעמים  

בשנה ברגע שמגבלות הקורונה יוסרו

מאפשרת קידום של רוכבים צעירים' תוכנית הטלנטים בדרסג✓

גידול במספר הספורטאים ומספר התחרויות למרות תקופת  ✓

לפעילות האקסטרים משקל גדול בהרחבת הפעילות  ; הקורונה
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2021הישגים בינלאומיים 

השיגה  , העפילה למשחקים האולימפיים בטוקיו( רוכבים4)נבחרת הקפיצות ✓

הגמרים אליהם הגיעו  18והיתה בין ( היעד שהוצג לועד האולימפי)גמר אחד 

; אישי11מקום ; ספורטאי ישראל שהשתתפו במשחקים האולימפיים90-כ

הנבחרת עדין צעירה ודורשת יותר עומק  

בעולם הראשונים 100-לישראל שלושה רוכבים הנמצאים בין או קרוב ל✓

(בעולם11אחד מהם מקום )

לס  'נבנה סגל שעם עיבויו יכול להתגבש לנבחרת לקראת לוס אנג' בדרסג✓

2028

באקסטרים קאובוי שנה נוספת עם הישגים בולטים באליפות העולם ✓
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2022יעדים בזירה הבינלאומית 

–קפיצות ✓

חיזוק הנבחרת על מנת לאפשר השגת כרטיס אולימפי לפריס בתחרות  ✓

2023-המטרה ב

–' דרסז✓

2028לס 'בניית מערך בינלאומי במטרה לבנות נבחרת ללוס אנג✓

-ריינינג ✓

(GLOBAL YOUTH CUP)ל "השתתפות בתחרויות בחו✓

-אקסטרים ✓

2022בנובמבר בטקסס EXCA World Championshipעולם של  אליפות ✓

2022בבלגיה בספטמבר EXCA-של האליפות אירופה ✓
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דגשים נוספים

הנהלה חזקה הפועלת בשיתוף מאפשרת קידום נושאי ליבה✓

בקשר עם החברים, בדיווחים, בנתונים הכספיים–שקיפות ✓

האחרונים  ועדה פועלת בנושא בחודשים –מקום לשיפור בחשיפה התקשורתית של הספורט ✓

המלצותיה התקבלו וייושמו בזמן הקרוב-

'  מ3.5-וכ2019בשנת ' מ4.5-לכ2014-ב' מ1.15-סך הכנסות ההתאחדות גדלו מ✓

(שנת הקורונה)2020בשנת 

אשר  2020ועד וכולל 2017ליתרות מאז שנת 2014-ב₪ אלפי 300-מגרעון שנתי של כ✓

יתרות גם בתקופת הקורונה; (חיזוק מתקנים מארחים; תוכנה)משמשות לפתוח 

פעילות נבחרת הקפיצות הבינלאומית מתוקצבת מתחילתה על ידי כספים יעודיים שמגוייסים  ✓

בנפרד לפעילות זו ולא מהמקורות השוטפים של ההתאחדות

הישגים בינלאומיים  ; רשויות המדינה עברו לתקצוב על בסיס הישגים בינלאומיים מרכזיים✓

עולם ומשחקים אולימפיים הכרחיים להשגת , בתחרויות מרכזיות כמו אליפויות אירופה

תקצוב גבוה ומעמד הספורט בארץ
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תודות

לחברי ההנהלה✓

ל ולצוות ההתאחדות"למנכ✓

לחברי הוועדות המקצועיות✓

למתנדבים האחרים  ✓



בהצלחה לכולנו
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