
 
 30.3.22מתאריך   2022לשנת   3מספר  ת הדרכהישיב סיכום

 נעמה שגב חסון, דנה רוזינר, עמרי לבני ועדי .   נוכחים:

לחודש אפריל. בנוסף    נקבעה פגישה לסיום סילבוס מאמנים אולימפי  -עדכון סילבוס קורס מאמנים .1

 עמרי יקדם פגישה על סילבוס מאמנים מערבי עם מאמנים במערבי.  

לימוד .2 קורס  ב- ספר  שעוסק  החלק  הספר,  של  השני  החלק  את  לקדם  מעוניינת  .  מתודיקההוועדה 

 .  ם בענייןממתינה לתשובתהעבירה להנהלה בקשה לתקציב והיא הוועדה 

 .  כדי להמשיך ולקדם את הנושאב נקבעה פגישה לסוף אפריל– תקינות חוות  .3

גלעד  השתלמות .4 בנושא   .  פרידמן   של  ומאמנים  למדריכים  להשתלמות  מגלעד  הצעה  קיבלה  הוועדה 

ספטמבר   בחודש  תתקיים  ההשתלמות  תחרותית.  ברכיבה  ביצועים  לשיור  מנטליים    2022יסודות 

 פרסום על ההשתלמות יצא בהמשך.   במינימום נרשמים. ותהיה מותנת 

עמרי לבני מקיים קליניקה ראשונה פרונטלית לעונה זו ביום שישי הקרוב. רוב המשתתפים בקליניקה   .5

 אינם חברי התאחדות והוועדה שמחה על ההתעניינות גם מחוץ לענפי הספורט.  

השתלמויות לקהל הרחב אולם לא הייתה  ל  יצא פרסום באשרבחודש שעבר    -השתלמויות לקהל הרחב .6

הענות. הוועדה מרגישה כי בשלב הזה ישנה תחושה של רוויה מהרצאות זום ואנשים רוצים "לחזור  

 לחיים". בהתאם לכך הוחלט בשלב הזה להשהות את ההשתלמויות עד להודעה חדשה. 

ליגה האזורית בשני  הוועדה פנתה לאלה אביטל רכזת הענפים ברכיבה המערבית, בהצעה לשלב את ה  .7

התעניינות   יביעו  והם  במידה  הנושא.  את  ויקדם  השונות  לוועדות  יפנה  עמרי  לכך  בהמשך  הענפים. 

 , רכזת הליגה האזורית, בבקשה לשיתוף פעולה.  לאפרת שחרהוועדה תפנה 

גיע לארץ לטובת מחנה  מרקוס ההפרויקט יצא לדרך. בחודש מרץ    - , נעמה  פגסוסעדכון לגבי פרויקט   .8

מונד.  ה בתל  טיפולית  לרכיבה  במרכז  התקיים  המחנה  הראשון.  הפרויקטאימונים  מאוד    רוכבות 

והיו מעורבים. הפידבקים שקיבלנו היו מאוד    ותנרגש מן המחנה, גם המאמנים שלהן הגיעו לצפות 

זה לא הגיעו לצפות    חיוביים. פרסמנו לקהל הרחב שניתן להגיע לצפות בשיעורי הפרויקט, אולם בשלב

גם בעתיד. מרקוס מגיע שוב   מחנות אלו  אנשים שאינם קשורים לפרויקט. יחד עם זאת נמשיך לפרסם

ימים בחוות    3למחנה אימונים נוסף בחודש אפריל. המחנה יתקיים יהיה מחנה סגור וימשך במשך  

רוצים  קופל.   והאנו  רבה  ברצינות  האירוח  את  לקחה  אשר  כפיל  למאיה  עבודה  להודות  עושה  יא 

מדהימה בארגון המחנה. תודה מאיה! הפעם המחנה יהיה משולב ביומו האחרון עם תחרות דרסז'.  

חלק מהרוכבות ישתתפו בתחרות וחלק ישתתפו בפיי טיים. צוות פגסוס מוצא כי מעבר לפן המקצועי  

( גם לחלקים החברתיים, ומחנה מסוג זה  מאפשר   סגור( והחינוכי של הפרויקט, יש חשיבות עליונה 

 צפויה נסיעה של הבנות לגרמניה וכן מחנה נוסף בארץ.  העונה חוויה מגבשת ואנו מצפים לה. בהמשך 

 

 עדי בז'ה.   -רשמה

 


