
 
   .22227.מתאריך   2022לשנת  2ישיבה מספר  סיכום

 נוכחים: עמרי לבני, נעמה שגב חסון,  סוף פלקוביץ ועדי בז'ה

 

 : עדכונים לגבי פנויות לגופים בינלאומיים .1

FEI-  נציגי וועדת ההדרכה בשיתוף עם עמיחי אלפרוביץ, קיימו השבוע פגישת עם הFEI   באשר להמשך

קידום פרויקט תחת תקציב הסולידרי, באשר למסלולי קפיצות חינוכיים. הפרויקט החל טרם תקופת  

הקורונה עם הגברת פסקל אדונט והופסק לנוכח הקורונה. במפגש הוצג המצב העכשווי של התוכנית  

ם האחרונות, גם  ושילובה בליגה האזורית, יחד עם תוכנית שרי. לנוכח השינוי שהתקיים בארץ בשנתיי 

, אשר יסביר באופן    FEIהצרכים שלנו מהפרויקט השתנו. בימים אלו אנו עובדים על מסמך ייצוגי ל

 מפורט את המצב בארץ ואת הצרכים העכשוויים שלנו.    

IGEQ-    נציגי וועדת הדרכה ערכו שיחת זום עם נציגיIGEQ    הציגו את מערך ההדרכה אשר קיים ,

ע בתכנים של קורסי מאמנים, השתלמויות מקצועיות למאמנים ומדריכים  כיום בארץ וביקשו לסיו

אולימפיים, וכן מידע מקיף באשר לנושא רישיונות הדרכה מהמדינות השונות. הפגישה הייתה חיובית  

 באשר לבקשות שהצגנו.    IGEQמאוד ואנו ממתינים למסמך מטעם ה 

  מתוכנן קורסי המאמנים בשני הענפים. מועד    הוועדה עובדת על עדכון סילבוס  - סילבוס קורס מאמנים .2

 לסיום הפרויקט, סוף אפריל. 

הספר יצא לאור. מספר קורסים כבר רכשו את הספרים. הוועדה  החלק הראשון של    .ספר קורס לימוד .3

המתודיקה תהיה נפרדת לכל ענף לנוכח הפער בין  מתחילה לעבוד על החלק המתודיקה של הקורס.  

 ₪ .  14000 בסך   הספרהחלק הזה של  הוועדה מבקשת תקציב נפרד לטובת הפקת  הענפים. 

ומאמנים .4 למדריכים  מההנה  -  הטבות  מבקשת  לאפשר  הוועדה  וביטוח  לה  לחברות  מוזל  תעריף 

ומאמנים מוזל    .15%בסך    למדריכים  תעריף  בעתיד,  גם  ותאפשר  בעבר  אפשרה  הוועדה  בנוסף 

 ומאמנים חברי התאחדות, בהשתלמויות השונות שהיא מארגנת.     למדריכים

 :השתלמויות למדריכים .5

בנו10:00בשעה    2.5בתאריך    ** למדריכים  קליניקה  באודים  תתקיים  ותיקון  שא  ,  להערכה  כלים 

. את הקליניקה יעבירו נעמה שגב חסון ושרית ווינברג. הקליניקה פתוחה לכלל המדריכים בכל  הישיבה

 הענפים. פרטים נוספים והרשמה יפורסמו בהמשך.  

רכיבה    עמרי לבני יעביר קליניקה בנושאבחוות רטורנט,  במקום      8:30-14:00בשעה      1.4.22** בתאריך 

 מודעת. הקליניקה פתוחה לכלל המדריכים בכל הענפים. פרטים נוספים והרשמה יפורסמו בהמשך.  

מאי**   למדריכים    בחודש  פתוחה  הקליניקה  מאסטרסון.  בנושא  קגן  ניקי  של  קליניקה  תתקיים 

 ומאמנים מכלל הענפים. פרטים נוספים והרשמה יפורסמו בהמשך.  

 ₪   120ת לחברי התאחדוכל קליניקה עלות 

 ₪   200עלות למי שאינו חבר 

בנושא   .6 אורי  של  פנייתו  את  קיבלה  לרכיבה  הוועדה  הספר  בבתי  פעילויות  ולקידום  לפיתוח  סיוע 

 : מתוך הנושאים שעלו הוועדה רואה את עצמה מקדמת את הדברים הללו .  בישראל

הוועדה מבקשת    .הרכיבה המערביתוועדת הדרכה רואה לנכון לקדם את הליגה גם בענף    - ליגה אזורית •

לבדוק שנית את ייתכנות הליגה בענף המערבי. במידה ותהיה נכונות, וועדת ההדרכה תסייע לוועדה  

 המקצועית לרכיבה מערבית, להקים את הליגה, על בסיס הליגה הקיימת בענפים האולימפיים.  



 

תקציב להקמת התוכנית גם    תוכנית שר"י הוקמה בענף האולימפי. הוועדה מבקשת     - י"תוכנית שר •

 .  ₪   50000בענף המערבי בסך  

הוועדה מקבלת את בקשת ההנהלה בעניין והיא תכין מסמך באשר לפרויקט תקינות    -תקינות חוות •

   חוות. 

ויועבר בזום. הקורס   20:00יתקיים אחת לשבועיים, בשעה  יוצא לדרך. הקורס -קורס מדרשה בסיסי .7

החל מתזונה, טיפול בסוס, וטרינריה    - לקהל הרחב ויכלול תכנים שוניםמהרצאות העשרה בודדות  בנוי  

בסיסית וכלה בהובלת סוסים מתוך מטרה להנגיש ידע ולקרב את קהל הסוסים הרחב להתאחדות.  

 ₪   120לות ההרצאות למי שאינו חבר ₪. ע 90עלות כל הרצאה לחבר התאחדות 

 

 להלן פירוט ההרצאות: 

ימי שלישי   -מועד מי מעביר   נושא 

אחת לשבוע  

20:00 

ענפי ספורט      .1

בהתאחדות הלאומית  

לרכיבה )כולל הסבר על  

 ארגונים בעולם ובארץ(  

 26.4 דנה רוזינר

מאפיינים התנהגותיים   .2

 בסוסים 

 

 3.5 עמרי לבני

וטרינריה: מערכת   .3

התנועה, רבייה, שגרת 

טיפולית וחיסונים, מחלות  

 נפוצות, רפואה משלימה. 

 11.5 יואל סילברמן

17.5 

 24.5 שירלי פרבר  בסוסים  תזונה .4

 31.5 בכור  פרזול .5

סוסים:  ויבוא הובלת  .6

 ,  כללים וחוקים 

 7.6 נועם זרד

 ** יתכנו שינויים קלים במועדי ההרצאות.  

 

 

 רשמה: עדי בז'ה.  


