
 

 15.12.21ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 מיקום: זום 

 , איילת סבא )רכזת ענף( מיכאל ויזל, מור דנה, קסנדרין שוורץ, זיו דור משתתפים: גל כהן )יו"ר ועדה(, 

 נעדרים: אין 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

 :  סיכום תחרות גמר גביע  .1

 במרכז רכיבה קיבוץ יגור:  11.12.21בתאריך תחרות גמר הגביע התקיימה 

 הועדה קיימה דיון לסיכום והסקת מסקנות מתחרות גמר הגביע. הסיכום הועבר למארגן. .א

מערכת האקוויפ הופעלה ע"י מערך מתנדבים, הועדה מודה למתנדבים שלקחו חלק. לתחרות  .ב

הועדה בוחנת   הרלוונטית. , לתחרות הבאה, יעלה באופן יזום קישור לאפליקציית האקוויפ לידיעון

 היתכנות להפעלת האפליקציה באופן קבוע בכל התחרויות ע"י המארגן. 

 

 : התנהלות הועדה .2

לכל  – TO DO –יו"ר הועדה ורכזת הענף הסכימו כי בכל יום ראשון תועבר רשימת מטלות  .א

חברי הועדה, הרשימה תכלול את כל המשימות שהושלמו בשבוע החולף כמו גם את המשימות 

 מיועדות להתבצע בשבוע הקרוב.  ה

 . 11:00הרשימה תועבר כל יום ראשון עד      

והוא    כרגע אתר ההתאחדות לא נמצא בשימוש ואין בו אינפורמציה כגון דירוגים, לוח אירועים .ב

באחריות רכזת הענף לנסות ולפתור את הנושא, ולהעלות אינו נותן מענה לפעילות השוטפת. 

 הנדרשים.את כל החומרים 

לאחר לפרסם בידיעון את הפרוטוקולים  תבנוסף להעלאת החומרים לאתר, הועדה מעוניינ .ג

 אישור ההנהלה. 

 

 : תחרויות הלנו .3

הועדה בנתה נוהל המפרט את לוחות הזמנים בהם מתנהלות התחרויות, הנוהל מפרט מתי ולמי יש 

מזג אויר סוער, בכפוף  את הסמכות לבטל תחרות )רק מארגן התחרות רשאי לבטל תחרות בגלל 

 לתחזית מזג האויר, ובלבד שיקבע עד ליום שני שלפני התחרות(.



 

ביום שני שלפני התחרות יתפרסם שלד של לוח הזמנים, סעיף זה אינו ריאלי, מכיוון  בנוהל צוין כי 

ך  בסיס ללוז הסופי, אשישנם שינויים אובייקטיביים בלוז עד ליום רביעי. שלד לוז אכן נבנה ומשמש כ

 הוא יעשה לשימוש פנימי של הועדה והמארגן בלבד ולא יפורסם. 

 מצורף נוהל מתוקן. 

 

 :תקציב .4

 ללא חובות.   2021הועדה סיימה את שנת 

 , התקציב יועבר לאורי לבדיקה.2022קסנדרין בנתה צפי לתקציב לשנת 

 

 :מכביה .5

קריטריונים, חוקים, דירוגים ועוד,   -יש לפרסם לשטח את כל המידע הנוגע להשתתפות במכביה

 בהקדם.

 

 : אקוויפ .6

 להשתמש באפליקציית האקוויפ בלבד לבניית התחרות.  בתחרויות הבאות תהועדה מעוניינ

 באחריות קסנדרין לקבוע פגישה עם מזכירת התחרות וללמד אותה כיצד לעבוד עם המערכת.

יות רכזת  הענף ליצור קשר עם ענת באחררק עם האקוויפ ולכן, הועדה מעוניינת לעבוד בעתיד  

שנר על מנת לבדוק היתכנות הקמת ממשק העובד בשיתוף עם אפליקציית אקוויפ בתוכנה רקי

 .החדשה של ההתאחדות

 

 : חיזוק הקשרים עם השטח .7

כמו גם על שיפור הקשרים עם  הועדה דנה בדרכים לייצר גשר מהליגה האזורית לליגה הארצית, 

 המאמנים השונים בשטח, בעיקר בחוות בפריפריה.  

 

 : מגרש בחוות דאבל קיי .8

מיכאל עדכן בפרטי פגישה שנערכה בינו לבין יו"ר ועד קפיצות לבין מנכ"ל ההתאחדות, בנוגע  

 דאבל קיי.   לבניית מגרש אולימפי בחוות

 

 

 

 



 

 : חיילים .9

הועדה קיבלה בקשה ליומיים חופש לפני כל תחרות לשני חיילים פעילים, למספר   – אישור חופשות

 תחרויות הבאות. הועדה ממליצה על אישור החופשות לשניהם.

לספורטאי.   הוועדה ממליצה – המלצה לוועדת החיילים הבאהטופס ל העדומיקה בראל הגישה לו

, ועומדת בכל הקריטריונים  25צעירים עד גיל מחזיקה בתואר אלופת ישראל במקצה רוכבים מיקה 

 הכוללת את כל חישוב ההישגים של מיקה. הנדרשים. מצורפת טבלת חישוב לספורטאי

 

 רשמה: איילת סבא 

    

 

    

   תאריך 
 
 

 

     

       מיקה בראל  שם הרוכב 

       ארה  שם הסוס 

       טל גורן  שם המאמן 

 
        

         

   חישוב הישגים במהלך העונה

  
 רמה

)בחירה  
 מרשימה( 

ציון  
באחוזים  
 )ללא %( 

 פקטור     

ערך 
 מחושב 
)עם 

פקטור  
 רמה(

  

עד גיל   1
25 

64.41 6.441 6.441 1.1 7.0851   

עד גיל   2
25 

67.5 6.75 6.75 1.1 7.425   

עד גיל   3
25 

69.38 6.938 6.938 1.1 7.6318   

עד גיל   4
25 

73.25 7.325 7.325 1.1 8.0575   

      30.1994   

 ציון סופי אליפות

 רמה  
ציון  

באחוזים  
 )ללא %( 

מיקום      
   באליפות 

ערך 
 מחושב 
)עם 

פקטור  
 רמה(

ערך 
 מחושב 
)כולל  

פקטור  
 דירוג( 

עד גיל   1
25 

66.79 6.679 6.679 1 1.1 7.3469 8.8469 

         

 הנחיות למילוי הדוח:
 . הזנת נתונים מתבצעת רק בתאים המסומנים בכתום.1
. בעמודות בהן מצוין "בחירה מרשימה" יש לבחור ערכים 2

מתוך רשימה נפתחת )לחיצה על החץ בפינה השמאלית 
 של כל תא(.



 

 

  

 

         לא  רוכב השנה 

 
 

 

        

         דירוג מצטבר עבור ספורטאי

        30.1994 דירוג הישגים במהלך העונה 

        8.8469 דירוג הישגים באליפות ישראל

        0 ניקוד נוסף לרוכב השנה 

        39.0463 סה"כ 

         


