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גמר יומיים+ 4גמר+ 3גמר יומיים+ 3גמר יומיים+ 4גביע המדינה

דירוגים למכביה5+

--גמר+3גמר+ 3נבחרות

גמר+5גמר+4גמר+4גמר+5ליגת ביס

גמר+5גמר+4גמר+4-קרון

דירוגים למכביה3+

FEIיומיים  ?-ימים3'אלנג'צ

אלפות יומיים+7גמר יומיים+4אליפות יומיים+4יומיים אליפות+ 6אליפות

יומייםגראנד פרי

272020כ"סה

מספר ימי תחרות



מספר משתתפים לפי סדרה
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מספר כניסות
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ענףמפגשי

הצגת דירוגי המכביה-אסיפת ענף וירטואלית

ומפגש עם מאמני וסטויוארדיםמפגש שופטים 
פרונטלי-הקפיצות

הליגה האזורית בקפיצות הסמכת  –קליניקות 
שופטים

קליניקות לרוכבי נבחרות ישראל לילדים ונוער



(:עונה קורונה)תכניות לעונה הנוכחית 

:עונת תחרויות מורכבת ממספר סדרות❖

תחרויות וגמר  4-גביע המדינה✓

תחרויות וגמר5–ליגת ביס וקרון ✓

.תחרויות ואליפות7-.סדרת אליפות ישראל✓

✓FEI יומיים–' לאנג'צ

תחרות גראנד פרי של ישראל✓

2022מקצי דירוג למכביה ✓

.השבתות הפנויות כתאריכים חלופיים על מנת לספק את מקסימום הפעילות שפרסמנו לענףכלהשארת ❖

.מינוף המדיות החברתיות לפרסום תכנים. תכנית והוצאה לפועל במדיות החבריותבבניתהשקעה ❖

.דובלדאםויארוןהאנס הורן –עם מאמני נבחרת ישראל קלינוקותקיום -.הקמת נבחרות ישראל לילדים ונוער❖

.מינוף הליגה האזורית. התחריותכניסה של חוות נוספות למעגל . צפי להמשך גידול של ענף הקפיצות–צפי רוכבים ❖

.המשך גיוס ספונסרים לפרסים בתחרויות שיא❖



2022תקציב 

השקעה בפיתוח❑תפעול שוטף של עונת התחרויות❑

גמרים : תמיכת מארגן בתחרויות שיא•

.'אלנג'צFEIאליפות ו, של סדרות

תמיכה בעלויות נלוות כתוצאה  •

.פ צורך"ע. מהקורונה

גמר , פרסים לגמר גביע, קרון-פרסים•

.ליגת ביס ואליפות

.לייבפייסבוק-שידורים חיים במדיות•

פיתוח ושיפור תשתיות במתקנים  •

.שמארחים תחרותיות

,  שופטים-פיתוח אנשי מקצוע•

.בוני מסלולים, סטויארדים

ילדים ונוער  -צעריםפיתוח רוכבים •

(תכנית נבחרות צעירות)

פיתוח מאמנים בכירים •



מתוכנן להמשיך גם  דובלדאםויארוןעם האנס הורן –קליניקות למאמני הקפיצות 

העונה במגבלות הקורונה



נבחרות ישראל לילדים ונוער

.  בתחרויות בינלאומיותיצוגלילדים ונוער לטובת ל'בינבניית מערכת ותשתית לנבחרת -המטרה
:  מטרות משנה

18-ו14בגילאי הילדים עד גיל " הפרמידהבסיס "הגדלה של ✓

.גידול מספר ספורטאים בענף✓

.הידע המקצועי וצמצום פערים אל מול ילדים ונוער באירופה, קידום מקצועי של רמת הרכיבה✓

.ל"לספורט בחו" גשר"יצירת מסגרת תחרויות נוספת מול התאחדויות זרות ו✓

-רקע 
קופצים  14בעולם מתקיימות תחרויות בקטגוריות גיל שונות כאשר בתחרויות השיא לילדים מתחת לגיל ➢

'מ1.40-1.45קופצים 18ולנוער מתחת לגיל ' מ1.30-1.35

.בודדים" קצה"ומתוכם מגיעים תחרויות ( עשרות אלפי רוכבים)באירופה הוא עצום " הפרמידהבסיס "➢

'מ181.10-1.15ונוער עד גיל ' מ1.00-1.05באליפות הארץ 14בישראל קופצים ילדים עד גיל ➢

.צמדים30צמדים ובנוער כ 15ל 10באליפות ישראל לילדים רוכבים בשנים האחרונות בין -הפרמידהבסיס "➢

Small nationמוגדרת כ EEFישראל ומדינות דומות לנו בסביבה הקרובה ומזרח אירופה המשתייכות ל ➢
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השתתפות לראשונה של נבחרת 

באולימפידהקפיצות 



נבחרות ישראל לילדים ונוער

שנת הקמה הנבחרות 2021-(הקמה)תכנית פעולה 
לנבחרת יוזמנו הרוכבים המובילים יחד עם מאמנם האישי➢

.יעודייםי דירוגים "נבחרת הנוער משעבה רוכבים אשר יבחרו ע. נבחרות ילדים תורכב מחמישה רוכבים➢

"טבלה נושמת"–לנבחרות יעודיתיצירה של טבלת דירוג ➢

.'מ1.15בגובה 18ונוער עד גיל ' מ1.05בגובה 14ילדים עד גיל –מקצים יעודים בתחרויות לדירוג לנבחרות ➢

,  ('נק2)על סיבוב נקי : פ המפתח הבא"בהם יצברו הרוכבים נקודות דירוג ע AM5המקצים היעודים היו מסוג ➢

(.'נק1)+ומקום ראשון ( 'נק1)+אוף אמפ'בגנקי 

.הטבלה תתאפס בתחילת כל עונה➢

-תכנית פעולה
התוכנית השנתית מבוססת על עבודה מתמשכת של הרוכב יחד עם מאמנו האישי➢

על מנת לתמוך במאמן ורוכבו יוזמנו המאמנים והרוכבים למחנות אימונים עם צוות המאמנים של הנבחרת  ➢

.הבוגרת מספר פעמים בשנה

.על מנת לחזק את תשתית הידעיעודייםמקצועיםהנבחרות יקיימו בנוסף מפגשים עיוניים ➢

לפחות  ( בסביבה הקרובה)ועדת קפיצות תקדם השתתפות של הנבחרות בתחרויות מול התאחדויות זרות ➢

.אחת בשנה



:  רקע
.שנפתח לפני מספר שנים אותו מנהלת רכז הענףפייסבוקלענף קפיצות קיים עמוד ❑

.עם אחראי מדיות בהתאחדותשתפ❑

.באחריות הועדה לייצר עבור עצמה את התכנים אותה היא מעוניינת להעלות❑

י הועדה או  "עריכת סרטונים באופן עצמאי עבאפליקציתלשימוש " Broadsay"ההתאחדות חתמה חוזה עם חברת ❑

.מי מטעמה

תכנית מדיות חברתיות

-הזדמנויות❑
.גם מעבר לחברי הענף או חברי ההתאחדות–הגעה לקהל רחב ✓

.העברת מידע ישירות לחברי ענף✓

.מקצועיים/יצירת תכנים חינוכיים✓

.חיזוק הקשר בין השטח לוועדה✓



המשךחברתיותמדיותתכנית ...

-פעולהתכנית•

.בוצע–הקפיצותענףשלאינסטגרםשלפתיחה•

ענייןומייצריםהענףחבריאתאקטיביתשמשלביםתכניםיצירתי"עהעוקביםבמספרגידול•

.ושיתוף

.סרטוניםבעריכתשיעזורמתנדבגיוס•

 .הענףשלהתחרויותוללוחההתאחדותלתכניתשמתחברבמדיותפעילויותז"לו•

.המנצחיםשלפוסטיםפרסום ,לפניפרסום–תחרויות•

.חינוכייםותכניםמקצועייםתכניםיצירת•

.בארץומאמניםל"חורוכביפ"בשתסרטונים•

.הועדהשלהרחבותהעבודהבתכניותהמדיותשילוב•



אלימותללאספורטיצירת•

-רקע•

בעיקר)אלימותבמקרילעליהעדיםאנוהאחרונותבשנים•

רואההועדה .ספציפיבאופןשלנווענףכלליבאופןבספורט (מילולי

מערכתימאמץהמצריךדבר ,בבעיהשורשטפוללייצררבהחשיבות

.הארוךלטווחהחינוכיתברמהגםאלא ,האכיפהבתחוםרקלא ,רב

בתהליךושותפותחשיבהמפגשייצירת•

.מאלימותנקילספורטהצעירהדורחינוךעלדגש•

ללאספורטלתכניתכשותפיםהקפיצותמאמניעםמפגשים•

.אלימות

.וסטויארדיםשופטים :תפקידיםבעליעםמפגשים•
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עונה מוצלחת לכל 
הסוסים והרוכבים


