
 
 29.12.21מתאריך  7ישיבה וועדה מספר 

 עמרי לבני, נעמה שגב חסון, דנה רוזינר ועדי בז'ה.   -נוכחים בפגישה

הוועדה פנתה לרכזי קורסי המאמנים, על מנת לקבל את חוות דעתם    -עדכון סילבוס קורס מאמנים .1

לשינויים הנדרשים בתהליך הסמכת מאמנים. גילי שדמות מטעם 'אול פור הורסס" אמרה שלא נראה  

שהם יקיימו קורס מאמנים בקרוב ולא העבירה הערותיה. הילה הרטמן מטעם מכון וינגייט, ביקשה  

ביל נעמה ועדי ערכו מספר שינויים בתוכנית ההכשרה, בהתאם לניסיון  עוד זמן להעביר הערותיה. במק

בכל  העבר, ולאחר שיחות עם אנשי המקצוע השונים. תתקיים פגישה נוספת סביב התוכנית בקרוב.  

וועדהבתחום ההדרכה,  ענף המערבי  הנוגע ל לוועדת ההדרכה,   עמרי ממתין לכניסתו של חבר    נוסף 

 ולקדם את השינויים הנדרשים.     בחודש ינואר, על מנת להתחיל

עם הערות סופיות ועתיד  טוטש  הוחזר לתומר  אשר ילווה את קורסי הלימוד  הספר    -ספר קורס לימוד .2

לדפוסל החליטה    צאת  הוועדה  מצומצמת    להדפיסבקרוב.  במהדורה  הראשוני,  בשלב  הספר,  את 

כן במחיר מוזל, לקורסי  ודרך אתר/ משרד ההתאחדות  . החוברות ימכרו לקהל הרחב  וכחוברת רכה

לרכישה   התחייבות  בתוך  השונים,  תפנה  המדריכים  ההדרכה  רכזת  עותקים.  כמות  של  מרוכזת 

   לקורסים המדריכים לגבי עלויות והתחייבות לרכישה של כמות עותקים. 

לשנת   .3 מענה    -2022תוכנית השתלמויות  תיתן  לשנה הבאה, אשר  השתלמויות  בתוכנית  דנה  הוועדה 

השנתי,   לתקציב  באשר  ההנהלה  לאישור  ממתינה  הוועדה  השונות.  ברמות  ומאמנים  למדריכים 

   תיסגר ותפורסם. בהתאם לכך התוכנית 

קיבלה פניות לגבי רוכבים    התייחסות לליגת תחרויות חדשה בשם "הפסגה". רכזת ההדרכה שיתפה כי  .4

צוברים   שהם  התחרותי  הניסיון  האם  שאלו  הרוכבים  החדשה.  הליגה  במסגרת  מתחרים  שאשר 

המדריכים.  לקורסי  קבלה  לטובת  תחרותי  כניסיון  עבורם  יוכרו  "הפסגה",  של  התחרויות  במסגרת 

כאן תיגזר  מה היחס שלהם לגבי "הפסגה" ומ - וועדת ההדרכה מפנה את השאלה להנהלת ההתאחדות

 גם ההחלטה באשר להכרה בניסיון התחרותי.  

 שרק תחרויות בהכרת ההתאחדות צריכות להיות מוכרות . ההנהלה סבורה  -**הערת הנהלה

נפרד. לשם כך יש    - תוכנית שר"י .5 התוכנית צפויה בשנה הבאה להיכנס לליגה האזורית באופן בלתי 

. רכזת ההדרכה תעביר לחברי הוועדה את המסמכים לטובת  5,6,7לסגור סופית את חוברות השלבים  

המשך עבודה. בנוסף עמרי הביע רצון לייצר את החברות גם לענף המערבי. רכזת ההדרכה תעביר לו  

 ת החוברות להתרשמות והמשך עבודה.  א

ה   .6 לארגון  פנייה  יזמה  למדריכים    IGEQהוועדה  מקצועיות  וקליניקות  בהשתלמויות  סיוע  לטובת 

ומאמנים הן בזום והן פרונטאליות. מתוכננת פגישת זום עם נציגת הארגון לאחר החגים )אשר חלים  

 באירופה בתקופה זו(. 

 

 

 עדי בז'ה.   -רשמה

 


