
 

 11.1.22ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 מיקום: זום 

 , איילת סבא )רכזת ענף(מור דנה, זיו דורגל כהן, )יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 מיכאל ויזל נעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

שמטרתה הייתה סיעור מוחות והעלאת גל עדכנה את הועדה בפרטי הפגישה שערכה עם סיון סט,  .1

 : רעיונות לקידום הענף

 רעיונות לדיון: בניית וחיזוק גשר למעבר בין הליגה האזורית לליגה הארצית.  .א

בתחרויות  מקצים חינם  3 לדוגמא: –. הענקת מלגות לרוכבים המנצחים בליגה האזורית 1א.

 ארציות. 

ים, קיום מינימום תחרויות וכד'( ברישום  . עזרה לחוות העומדות בקריטריונים )מספר מתחר2א.

 סוסי בי"ס להתאחדות.

 . פתיחת מקצים עד רמה ב' על סוסי בי"ס 3א.

 מבנה העונה ותחרויות:  .ב

 רעיונות לדיון:  -. יש לתת את הדעת על ריבוי המקצים בתחרויות וריבוי האלופים1ב.

 לבטל את מקצי הגיל בגמר הגביע.   1.1ב.

 צי הגיל למקצים הבינלאומיים עם הפרדת גילאים באליפות בלבד.. לנסות ולצרף את מק2.1ב.

 . תואר אלוף ישראל יינתן מעל ציון מסוים בלבד. 3.1ב.

 תחרויות לאליפות. 7-9תחרויות לגביע,   4-5-יש לשקול שמספר התחרויות יהיה כ . 4.1ב. 

 רוכבי נונ פרו:  .ג

 מהו רוכב נונ פרו? –להגדיר 

 האם דרך תמריצים?    -לנסות ולחשוב כיצד לתת מוטיבציה לרוכבי הנונ פרו

 רצוי להתייעץ עם חברי הענף המערבי לגבי הנושא.

 

 :פגישת מאמנים .2

הועדה רואה לנכון להקשיב למאמנים, ועל מנת לעשות זאת, הועדה תוציא שאלון מפורט הכולל  

נושאים שונים כגון: מספר תחרויות בעונה, מקצים, מספר קליניקות בעונה, נושאים לקליניקות  

 ועוד.  



 

 השאלון ישלח באופן אישי למאמנים.

 

 : שיטת הדרוג .3

 מהעבודה הנעשית על ספר החוקים. והיא חלק וג נבחנת מחדש רשיטת הד

בהזדמנות זו הועדה רוצה להודות למיה בראל, דנה רוזינר, איילת סבא וזיו דור על העבודה 

 הרצינית שנעשית.

 

 טאלנט טים: .4

פרויקט הטאלנט טים ימשיך תחת ניהולן של גל ואיילת, חשוב להבהיר כי הפרויקט הינו בחסות 

יש לוודא עם אריק יום טוב מה הקריטריונים הברורים   מלאה של קבוצת יום טוב וכתוצאה מכך

 לקיום הפעילות. )כולל פעילות של קליניקות בעתיד(

 הועדה תמשיך להיות מעודכנת בדברים.

 קבוצת יום טוב עודכנה בשינוי המבנה האירגוני בתוך הועדה.

 

 : שיפוט הרמות הגבוהות בתחרויות הדרוג הקרובות .5

. על מנת לגוון את השיפוט  GP-חת המוסמכת לשפוט את רמת הכרגע יש לנו שופטת לאומית א

 ומעלה. YRלשבץ שופטים מחו"ל החל מרמת  תולתת לרוכבים הערכה נוספת, הועדה מעוניינ

 רוכבים.  5-7-באחריות רכזת הענף לבדוק עלות צלם ל

 

 חלוקת העבודה בתוך הועדה: .6

 שיפוט, תקציב, אקוויפ  -יו"ר  –קסנדרין שוורץ 

 טאלנט טים  –גל כהן 

 ספר החוקים, טכנולוגיה –זיו דור  

 פרויקט "עזרה בתחרויות" מכביה )חוקים ומנהלות(,  –מור דנה 

 תרומות, תכנון וביצוע אירועי שיא, מכביה )ניהול אירוע( –מיכאל ויזל 

 

 מארגנים: .7

במרץ. אצלם תחרות ליגה צעירה אירוח לגבי  נתנו תשובה שליליתאורוות הכרמל  –אורוות הכרמל 

 לסגור עם יפתח את תאריך התחרות על מנת לקיים את התחרות ביגור. באחריות רכזת הענף 

 



 

רכזת הענף ויו"ר הועדה ייקבעו פגישה עם אילאיל לגבי קיום תחרויות בחוות  –חוות דאבל קיי  

 דאבל קיי בעונה הבאה.

 

רכזת הענף וקסנדרין ייקבעו פגישה ראשונית בשטח החוות על מנת לבדוק האם  –חוות רעננה 

 תתאים לתחרויות בעונה הבאה. 

 

 אליפויות:  .8

ובעקבות   וגמר הליגה הצעירה, אליפויותה  שתישל  רוכבים באחריות רכזת הענף לבדוק מספרי

 הועדה תדון במבנה האליפויות.המספרים 

 

 ישיבה הבאה: 

 במשרד של מיכאל. )כמובן כפוף למצב הקורונה(  –פרונטלית   20:00  24.1יום שני 

 נושאים לדיון: 

 מבנה האליפויות העונה

 תשובות טופס השאלות למאמנים

 מבנה העונה הבאה.

 

 
 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


