
 

 

 באמצעות הזום  9.3.2022הלה מיום סיכום ישיבת הנ

 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, גלעד בן מנשה, קסנדרין  ) כני לאלו משתתפים:

 שורץ, קרן עופר, סיוון סט. 

 שהה בחו"ל(. ) הרבי דקניטנעדרים: 

 קורת(.ועדת בי מנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי, מיקי הרלב )) אורי חכםמוזמנים: 

 

 סדר יום:

 שימוש בראשיית האקמור.  -של ועדת קפיצות 103,104פרוטוקולים  •

 מדיניות לגבי מימון אירוח בני זוג של בעלי תפקידים שהוזמנו מחו"ל.  –ועדת קפיצות  104פרוטוקול  •

 רכיבה על פוני סטליון בניגוד לחוקי הענף. -של ועדת דרסז' 21.2.2022מיום פרוטוקול  •

 קרן עופר.  - של הענף המערבי  2022תוכנית עבודה לשנת  •

 שונות •

 

 שימוש בראשיית האקמור.  –של ועדת קפיצות   103,104פרוטוקולים  .1

 גלעד פתח וציין שעפ"י התקנות לא ניתן להשתמש כרגע בהאקמור. 

 ד מהרבה מתגים הקיימים. ההאקמור הוא אח

מאפשר להשתמש    fei-מ' לא מורשה לרכב עם המתג הזה. לעומת זאת ה 1.00בארץ ילד ברמה של 

במתג האקמור. ועדת קפיצות לא ראתה בעיה בטיחותית בשימוש במתג זה. גם בעבר היו בקשות  

י הועדה. יחד עם זאת, גלעד ציין את הצורך בגיבוש נהלים מסודרים וברורים  כאלה והן נענו בחיוב ע"

על מנת לייצר אחידות והתחייב שבסוף השנה הועדה תעדכן את כל הנהלים לגבי מתגים, מגינים  

 ודורבנות. 

יהודה טען שנכון ליום קבלת ההחלטה, אסרו חוקי הענף מרוכב שמדורג מתחת לרמה ג' לעשות 

משיקולי בטיחות ו/או רווחת הסוס. מדובר ברסן שהוא חריף יותר מרסן שבור רגיל.   שימוש בהאקמור

שאולי נגרם בגלל קושי של הרוכב לשלוט בסוס( יאושר לא סביר שבגלל פצע בפיו של הסוס )

לרוכב לא מיומן לעשות שימוש ברסן שלפי חוקי הענף דורש מיומנות גבוהה יותר. עד שלא שונה 

  fei- חברי הוועדה להתיר שימוש חריג בהאקמור לרוכבים לא מיומנים. תקנות ההחוק, אסור היה ל

  fei-מתייחסות לתחרויות בינלאומיות ושם מתחרים מרמה ג' ואילך גם ילדים. אבל גם אם חוקי ה

 מתירים שימוש בהאקמור, אין זה רלבנטי כאשר יש חוק ישראלי ספציפי. 

רווחת הסוסים. בנוסף ביקש יהודה למחות על מתן תשובה  יתר על כן יש כאן סיכון בטיחותי וסיכון ל

חיובית לפונים עוד בטרם אישרה ההנהלה את הפרוטוקולים. מתן אישורים חריגים פוגע בתחושת  

באותו דיון( השוויון וההוגנות ויש להימנע מהם ככל האפשר. אם ההגבלה מיותרת, היה על הוועדה )

 לבטל את ההגבלה ולא לתת אישור חריג. 



 

אלי ציין שיש הטוענים שהמתג בטיחותי ולא פוגע ברווחת הסוס ויש הסבורים ההיפך. אם קיימת 

בעיה בטיחותית או פגיעה ברווחת הסוס יש להתייחס לכך בהתאם. הועדה עשתה עבודה רצינית. אם  

 בועדה החליטו לאשר השמוש במתג הם לקחו בחשבון את כל הנסיבות.

 ת הועדה המקצועית. יש לה את הידע המקצועי וזהו תפקידה. גבי ציין שנושא זה הוא בסמכו

 

כני ציין שהנושא בסמכות הועדה. יחד עם זאת חברי ההנהלה רשאים להציע לשקול דברים ולהעיר  

הערות. ההנהלה לא מרבה לעשות זאת וכאשר היא בוחנת דברים זה בדרך כלל נוגע לאישורים 

ש מספר אישורים חריגים זה אומר שצריך לשקול אם חריגים אשר ניתנים מפעם בפעם.  ברגע שי

 הכלל הבסיסי עדיין רלבנטי ונכון ולשקול לשנות הכלל. סיוון הצטרפה לדעתו של כני.

 כני ביקש מחברי הועדה כאשר ידונו בגיבוש הנוהלים,להתייחס לשני נושאים: הציוד ואשורים חריגים. 

 גלעד הבטיח שהועדה בסוף השנה תטפל בכך. 

 

 תפקידים שהוזמנו מחו"ל בני זוג של בעלי  מדיניות לגבי מימון אירוח -ועדת קפיצות  104קול פרוטו .2

 גלעד ציין שזה לא רלוונטי יותר לפרוטוקול. חברי ההנהלה החליטו לדון בכך כדבר עקרוני לבאות. 

שלדעתו זה בסמכות הועדה המקצועית להחליט על כך. אם ההוצאה לא חורגת מהתקציב  יהודה ציין 

 אז אין בעיה. 

 קרן ציינה שאינה מכירה מקום שמאשר הוצאת סכום כלשהו על בן זוג של בעל תפקיד המגיע מחו"ל. 

 החלטה:

וגמת שופט  דלא לאשר מימון בן או בת זוג ברמה העקרונית, ככל שיגיעו מקרים יוצאים מן הכלל )

בעל שם עולמי שמוותר על שכר או תמורה כלשהי כל עוד אשתו מצטרפת לנסיעה( הדבר יבחן  

 באותו מועד ע"י המנכ"ל, ההנהלה וועדת הביקורת. 

 

 רכיבה על פוני סטליון בניגוד לחוקי הענף. -של ועדת דרסז' 21.2.2022פרוטוקול מיום  .3

וני סטליון בניגוד לחוקי הענף. קסנדרין ציינה שנודע  בפרוטוקול צויין שחבר ועדה אישר רכיבה על פ

 לה על כך רק לאחר שהנער כבר רכב. קסנדרין התבקשה לתקן הפרוטוקול. 

 זה לא היה תקין והועדה המקצועית ציינה זאת בפרוטוקול כך שהפרוטוקול נכון. 

ניסה ראשונה  כמו כן הייתה התייחסות לנושא השתתפות שניה של צמד באותו המקצה. הובהר שרק כ

יכולה להיחשב בתוך התחרות מטעמי שוויון והוגנות, גם אם אין החלטה ספציפית על כך בתקנות  

 הענף. 

 

 קרן עופר  -של הועדה המערבית  2022תוכנית עבודה לשנת  .4

 קרן עופר הציגה את תוכנית העבודה השנתית של הועדה המערבית. 

 . 2022ניית לוח התחרויות לשנת קרן הודתה בתחילת דבריה לגבי ואורי על העזרה בב 

 הועדה בחרה לעצמה לקדם הנושאים הבאים:

 הסמכה מחדש של שופטים ישראלים והסמכה של שופטים חדשים. .א



 

בשל הקורונה הועדה הגיעה למסקנה שלא ניתן לסמוך על הגעת שופטים מחו"ל ולכן יש צורך 

 בשופטים ישראלים. 

 כמות המתחרים. חיזוק ענף הקאטינג שחווה ירידה משמעותית ב . ב

הסתכלות מחדש על מקצי ריינינג בתחרויות נוער למול מקצי אולאראונד ושילובם בצורה   .ג

 אופטימלית.

 מתן אפשרות לנוער להתחרות במקצים ייעודיים בתחרויות בוגרים.  .ד

 לבניית אופק ספורטאי לסייחים מיום הולדתם. IRBCקידום תוכנית  .ה

 נושאים לשיפור: 

"י הועדה לחברי הענף על ידי הנגשת החומר בצורה בהירה וברורה באתר  שקיפות המידע המנוהל ע .א

 החדש של ההתאחדות

 ספונסרים, תרומות( ) הקמת צוות חשיבה כיצד להגדיל את התקציב מעבר לתקציב הבסיסי -תקציב . ב

 של קליניקות מקצועיות לחברים. הרחבת הידע של חברי הענף על ידי הנגשה   -קליניקות .ג

 יהודה הציע שתי הצעות:

 לדרוש משופטים ישראליים לשמש כשופטי צל בכל פעם שמגיע שופט מחו"ל  .א

 לאחר השלמת המגרש לאינגליש(.)  לשקול  שילוב תחרויות בחוות שמתאפשר כמו בשרונה . ב

ביר למנכ"ל תוצאות של כני הודה לקרן ולחברי הועדה על העבודה המאומצת והמסורה. כני ביקש להע 

תחרויות מחו"ל כדי להעבירם לספורט ההישגי במשרד הספורט אשר צריך לשקלל את משמעות 

 התוצאות מול ענפי ספורט אחרים, מתוך מטרה להגדיל ההקצבות. 

 

 שונות. .5

 תוכנה+אתר  .א

 אלי שלח לחברי ההנהלה מסמך ובו פירוט ההתקדמות של התוכנה והאתר. 

 , שניתן יהיה לעבוד במערכת החדשה.ציין שהיעד הוא המכביה

 נמסר לנו שיש כרגע בעיה כי המתכנתים של חברת לוגליג יושבים באוקראינה וברוסיה.

 מטפלים בכך כעת. -באתר יש קושי להזין הנתונים ולגשת לנתונים ישנים

 פניה של המנכ"ל לבית הדין בנוגע להתעללות בסוס . ב

ה מאמן היכה סוס. בהתאם להחלטה קודמת של המנכ"ל קיבל דו"ח שיפוט מתחרות קפיצות ב

 ההנהלה, 

המנכ"ל העביר הנושא לבית הדין. המנכ"ל ציין שבהתאם להחלטת ההנהלה בנושא ועפ"י תקנות  

 לא היה לו כל שקול דעת שלא להפנות תלונה לבית הדין.   fei-של  ה

 יהודה שאל מה קורה אם סוס נושך או תוקף בן אדם. כיצד יש לנהוג. 

 תנהגים במצב גבולי. איך מ

 גבי השיב שבנושא מכות לסוס אין מצב גבולי. אסור להכות.

יהודה שאל מה ההתנהגות המצופה מרוכב או מאמן במקרה של סיכון מצד הסוס. כני השיב 

שבמקרה של שימוש בכוח במינון סביר, השופטים לא אמורים להעלות את הנושא בדו"ח השיפוט  

 וח בתחרויות. יהודה קיבל את תשובתו של כני.כחריג. רצוי למעט בשימוש בכ



 

 כני ציין שהמנכ"ל פעל בצורה נכונה כשהפנה הטיפול לבית הדין. 

 כל מקרה כזה צריך להעביר לבית הדין והוא ישקול כיצד לנהוג. 

 יבוא סוסים מהולנד .ג

כך שהקפיאו ייבוא סוסים מהולנד. הסיבה  המנכ"ל דיווח שמספר חברי התאחדות התלוננו על 

לזה נובעת מכך שהמשטרה ייבאה סוסים מהולנד שהגיעו חולים. השירותים הוטרינרים דרשו  

.  הסברים מההולנדים. המנכ"ל קיים מספר רב של שיחות עם ראש השירותים הוטרינרים בארץ

ם, שהבטיח שהנושא  שיחה אחת התקיימה בהשתתפות כני, המנכ"ל וראש השירותים הוטרינרי

יטופל תוך שלושה ימים. הנושא לא טופל. חברת ההתאחדות עו"ד מיה בראל פנתה אף היא 

 לשירותים הוטרינרים, אך לא קיבלה תשובות מספקות. 

כני ציין שאין שקיפות מצד השירותים הוטרינרים. עד היום אין אנו יודעים מה הדרישה של 

הוטרינרים בהולנד. אורי ציין שנעשו פניות להתאחדות השירותים הוטרינרים בארץ מהשירותים 

 ההולנדית, להתאחדות האירופאית ולמאמנים של נבחרת הקפיצות. 

 המנכ"ל התבקש ליידע את כל חברי ההתאחדות על הבעייתיות ביבוא סוסים מהולנד.

 

 מגרש קפיצות בחוות דאבל קיי  .ד

הכנה במתקן. עם הפוגה בגשמים  המנכ"ל דיווח שבשל מזג האויר הגשום התעכבו עבודות ה

 התבצעו עבודות וכרגע סיימו לחפור, ממתינים להנחת שבבי אבן ולאחר מכן המצע. 

 

 מכביה: .ה

 המנכ"ל דיווח שהוקמה ועדה שמטפלת בנושא המכביה.

נציגת ועדת קפיצות(,  )  המתאמת(, נעמה אגמון) המארגנת(, דנה רוזינרחברי הועדה: אילאיל )

 דת דרסז'(.נציגת וע) דנה מור

 יו"ר הועדות המקצועיות קסנדרין וגלעד שותפים ומעורבים בכל.

 

 נגררים: .ו

 המנכ"ל דיווח שהוא בקשר ישיר עם משרד התחבורה בקשר לנגררים. 

למרות שלפני שלוש שנים הובטח למנכ"ל וליהודה בפגישה שהתקיימה במשרד התחבורה  

 לא קרה מאז. בהשתתפות המשטרה שהתקנה בנושא זה תשתנה, שום דבר 

במכתב האחרון שקיבל המנכ"ל ממשרד התחבורה צויין שיש התנגדויות לשינוי התקנה ולכן 

 הנושא נמשך זמן רב ואין צפי למועד סיום.

 יהודה ביקש מהמנכ"ל לנסות ולקבוע פגישה דחופה עם משרד התחבורה בנידון. 

 

 מועד לאליפות קפיצות ראווה .ז

שאין עדיין מועד ומיקום לאליפות ישראל בקפיצות ראוה.   בתשובה לשאלת יהודה, המנכ"ל ציין

 אך המנכ"ל  דווח ששלושה מתקנים הגישו בקשה לארח האליפות: דאבל קיי, גרין פילדס ואודים. 

 .חברי ההנהלה מבקשים לקבוע בהקדם האפשרי מיקום ומועד



 

 

 קליניקות האנס ויארון: .ח

 ל נשאל לגבי המועדים של הקליניקות של האנס ויארון.המנכ"

 המנכ"ל השיב שמתוכננות שתי קליניקות בחודשים אפריל ומאי.

 תאריכים מדויקים ישלח בזמן הקרוב. 

 

 

 

 רשם: אורי חכם 

 

     

 


