
 

 באמצעות הזום() 6.2.2022סיכום ישיבת הנהלה מתאריך 

 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, קסנדרין שורץ, הרבי  כני לאלו ) משתתפים:

 דקניט, סיוון סט. 

 בחדר לידה עם אשתו(, קרן עופר. )  גלעד בן מנשה  נעדרו:

 ועדת ביקורת( מנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי, מיקי הרלב )אורי חכם ) מוזמנים:

 

 סדר יום:

 . 2017-2021תוכנית עבודה מול ביצוע לשנים  •

 התוכנית המותאמת עם מטרות ויעדים מדידים(.תוכנית עבודה תלת שנתית ) •

 קסנדרין שורץ  - של ענף הדרסז'  2022תוכנית עבודה לשנת  •

 שונות •

 

 2021-2017תוכנית עבודה מול ביצוע לשנים  .1

 שהוא יועץ ארגוני במקצועו( שסייע בהכנת המסמך.) היו"ר והמנכ"ל הודו ליורם דובובסקי,

  -ממורקרים בשלושה צבעים: ירוק   2017-2021המנכ"ל שלח לחברי ההנהלה את תוכנית העבודה לשנים  

 בתהליך ביצוע.  -לא בוצע, צהוב  -בוצע, אדום

אלי ביקש שביחס לסעיפים שלא בוצעו ולסעיפים בתהליך ביצוע להוסיף הסבר לסיבות לאי הביצוע 

 או העיכוב.

ים בביצוע מעקב שוטף. כני ציין שיש סעיפים שלא בוצעו  כני ביקש להוסיף לאקסל ביחס לתהליכ

וכנראה גם לא יבוצעו למרות המאמצים ופעולות שנעשו. יש סעיפים נוספים שלא הצלחנו לממש וצריך 

 לבדוק איך לשפר. 

 .המנכ"ל ציין שינסה להוסיף הסבר מדוע לא בוצע סעיף מסויים

 

 מדידים(. ת עם מטרות ויעדיםהתוכנית המותאמתוכנית עבודה תלת שנתית ) .2

 שהוא יועץ ארגוני( על הסיוע בהכנת המסמך.) היו"ר והמנכ"ל הודו ליורם דובובסקי

המנכ"ל הציג לחברי ההנהלה תוכנית עבודה תלת שנתית שאושרה ע"י ההנהלה והאספה הכללית. 

 בתוכנית שהציג יש חזון, מטרות ויעדים מדידים לכל מטרה. 

  - גבי ואלי ביקשו להוסיף משימות שיש לבצע על מנת להשיג כל אחד מהיעדים. לדוגמא שדרוג מתקנים

ומי עושה( תאפשר מעקב אחרי השגת  איך לעשות זאת. הוספת המשימות )איך   עושים, מתי עושים 

 היעדים. 

אלי סבור שהצבת הנושא הבינלאומי במקום הראשון עלול לתת לרוכבים הישראלים לצעירים תחושה  

שההתאחדות מרוכזת ברוכבים הבינלאומיים על חשבון יתר הרוכבים. חברי ההנהלה האחרים והמנכ"ל 

זאת. כל איגוד א ובראשונהחלקו על עמדה  על פי הישגי הספורטאים.    ו ארגון ספורט נמדד בראש 

הבינלאומית.   בזירה  ההישגים  עפ"י  נמדדות  ההקצבות  ועתה  הקריטריונים  שינה  אף  הספורט  מינהל 



 

המטרה הראשונה של כל ארגון ספורט לפתח הישגים בזירה הבינלאומית מבלי להזניח   לפיכך, רצוי כי

 את הזירה המקומית. 

שהסעיף הבינלאומי צריך להיות מוצג כמטרה הראשונה. ארגון ספורט בכל מקום נמדד עפ"י   כני סבור

 הישגים בינלאומיים ואזוריים. כל איגוד ספורט אחר מקדם את הספורט ההישגי כמטרה ראשונה. 

היא   ענף  בכל  ספורטאי  כל  העל של  ושמטרת  לכל הספורטאים  פתוחים  ציין שהקריטריונים  יהודה 

מפיאדה. יהודה מבקש גם כן להציב את הסעיף הבינלאומי כמטרה הראשונה. יש לעזור להגיע לאולי

 לרוכבים הישראלים כיעד אמיתי. לדוגמא לקיים תחרות ברמה בינ"ל בארץ.

יהיה קשה מאד להגיע לחו"ל, לדעתה אחת המטרות המרכזיות לקיים   סיוון טענה שלרוכבים בארץ 

 תחרות בארץ. 

הבינלאומי הסעיף  קרי  ההישגי,  שהספורט  בדעה  באמצעות    גבי  צריך  הראשון.  במקום  להיות  צריך 

היח"צ להסביר שזה לא בא על חשבון הרוכבים בישראל, שהזירה הבינלאומית והזירה המקומית מזינות  

 אחת את השניה. 

הכמותיים   והיעדים  המטרות  לאחר  חדש  מסמך  להכין  מהמנכ"ל  ביקשו  ההנהלה  להכניס  חברי  יש 

 בנספח נפרד איך מבצעים כל סעיף.

 לכל משימה צריך שיהיה אחראי ביצוע. 

 כני ציין שחלק מהסעיפים קשורים לועדות המקצועיות ויש להיעזר בהן בהכנת החומר. 

 

 קסנדרין שורץ –של ענף הדרסז'   2022תוכנית עבודה לשנת  .3

 צ"ב( ר) 2022קסנדרין שלחה לחברי ההנהלה תוכנית עבודה לשנת 

 . 2022- הדגישה מספר נקודות שעליהן יש לועדה לתת את הדעת בקסנדרין 

 עבודת הועדה: .א

 לשפר את עבודת הועדה, ליצור שקיפות בין הועדה לחברי הענף, למצוא מקורות תקציב נוספים 

 ספר חוקי הענף  . ב

 2022לסיים ולפרסם את ספר חוקי הענף עד יולי 

 שיפוט .ג

 קליניקות בשנה לשופטים  4לשופטים בישראל, לקיים לפחות לייצר מדרג כוכבים 

 שיטת דירוג הרוכבים  .ד

 לייעל ולארגן מחדש את שיטת הניקוד/ הדירוג של הרוכבים והסוסים.

 מבחני דרסז'  .ה

 לצמצם את כמות מבחני הדרסז' 

 ענף הדרסז'  .ו

רוכבי  להגדיל את הענף בקטגוריות הבאות: ליגה אזורית, ליגת בית ספר, רוכבי אמטצ'ור, 

 ומקצוענים  21הגילאים עד 

 פרוייקטים  .ז

כמו כן לנסות להטמיע את תוכנת האקוויפ בכל וטלנטים  להגדיל תקציבים לפרוייקטים פגסוס

 התחרויות



 

 מארגנים  .ח

 להגדיל את מספר המארגנים

 תחרויות .ט

 תחרויות הפרוסות לאורך השנה לשני סבבים: גמר גביע ואליפות. 16

 

 ן. חברי ההנהלה הודו לקסנדרין.חברי ההנהלה קיימו דיו 

התקיים דיון לגבי חוות המארגנות תחרויות והצורך לטפל בכל נושא רישיון העסק לחוות שאין ברשותן רישיון  

 ושאינן יכולות היום לארח תחרויות.

הוחלט שגבי, יהודה ואורי יבדקו האם ניתן לוותר על הדרישה לרישיון עסק לגידול סוסים כתנאי לקיום 

 יות, ומנגד להוסיף דרישות ע"י יועץ הבטיחות.תחרו

 שונות: .4

יהודה והמנכ"ל דיווחו על כך שמתוכננת להם פגישה עם ראש השירותים הוטרינרים בנושא   .א

 רישיון עסקים לחוות.

תכין תוכנית עבודה שתציג אותה לכל חברי ההנהלה  כני ביקש שלאחר שחברת היח"צ -יח"צ . ב

 כולל יעדים מדידים ובדיקה אחת לתקופה. 

המנכ"ל דיווח שפנתה אליו נטע רון וטענה שיש אצלה בחווה חברים שאינם רשומים להתאחדות  .ג

ומעוניינים להצטרף לפוליסת הביטוח שמוצעת לחברי ההתאחדות. הטענה של נטע שעלות 

 ₪ בשנה לצעיר( הם גבוהים.   150-נה לבוגר ו₪ בש   027) דמי חבר

ולא מתחרים מה  בנושא: כמה חברים מתחרים  דיון  נתונים לקראת  להכין  המנכ"ל התבקש 

העלות היום מדמי הרישום. כמה חברים חדשים יצטרפו במחיר מוזל לכאלה שאינם מתחרים,  

מתיישב אם  גם  לבחון  שיש  טען  הרבי  וכו'.  המשמעות  מה  הוזלה  תהיה  תקנון    ואם  עם 

 ההתאחדות. 

 

 מכביה .ד

 המנכ"ל ציין שמתכוון להקים ועדה שתסייע למארגנים ולמתאמת.

 

 

 רשם: אורי חכם 

 


