
 

 3.2227.ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 מיקום: זום 

 , איילת סבא )רכזת ענף( מור דנה, זיו דור)יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 , גל כהןמיכאל ויזלנעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

 :אולה זלסברגרהגב' קליניקה עם  .1

 לקליניקה, כולל לוז שיעורים ולוז לאירוח של אולה סגור.רכזת הענף עדכנה כי הלוז  .א

 וכו' מאורגנת. PCRמוניות, בדיקות כל הלוגיסטיקה הכוללת מלון,  .ב

 עלות הקליניקה נגבתה מהרוכבים מראש ושולמה לגב' זלסברגר מבעוד מועד.  .ג

כל , ולפרסם לענף את באחריות רכזת הענף לסגור מול החווה המארחת את כל פרטי האירוח .ד

 הפרטים. 

 

   : ספר חוקים .2

בצורה טובה, בעזרתן של מיה בראל ודנה רוזינר. לאחר  מתקדם החדש  פרויקט ספר החוקים 

החלטת הוועדה לבטל את המבחנים הקלים )דירוג רגיל(, הצוות יתבקש לוודא כי הספר מעודכן  

 . בהתאם לכך )כולל השפעה על מעבר בין רמות, פירוט מבחני הרכיבה ועוד(

של החוקים   (באנגליתלכלול נספח לספר החוקים שיכלול תקציר )צוות המבקשת מהועדה 

. נספח זה ישמש כחלק מ"ערכת  FEI-ההלאומיים וידגיש את ההבדלים בין החוק הלאומי לחוק של 

 .הכנה" שתישלח לכל שופט בינלאומי שמגיע לישראל )בנוסף ללוז, מבחנים, מנהלות(

 

 : פניית מארגן תחרויות .3

אמדורסקי פנה לוועדה בבקשה לאפשר תחרויות ליגה צעירה בכל התחרויות של העונה, יפתח  .א

על מנת להגדיל את מספר הכניסות לכל תחרות. בנוסף ציין שהתחרות האחרונה של הליגה 

   הבוגרת הסתיימה בגרעון.

לקיים תחרות לא רווחית לטובת  שנרתם, לא בפעם הראשונה, ליפתח על  אסירת תודההועדה  .ב

 והעונה. ףהענ



 

  החליטה לקיים תחרות ליגה צעירה במסגרת יתר התחרויות של העונה הנוכחית.הוועדה  .ג

במסגרת פגישות תכנון העונה הבאה, הנושא ייבחן בשיתוף עם פורום ליגה צעירה תוך  

 התחשבות בהשלכות האפשריות של ריבוי תחרויות לרוכבים ברמות אלו. 

 

 מארגנים לעונה הבאה:  .4

תחת מגבלות של מקום,  תחרויות בחוות האבנס, קיימת אפשרות לארגן  –חוות האבנס ישראל  .א

ושל אחריות הארגון המעשי של התחרות. הוועדה מודה למעין מיידן על התרומה שהציעה 

 בקיום תחרויות ללא עלות נוספת במתקן שלה. 

 שלישי הקרוב.ליום   פגישה עם אילאיל קנטי מחוות דאבל קיי נקבעה .ב

 גישות נוספות ייקבעו עם נציג חוות אייל ונציגת חוות רעננה.פ .ג

 

ביגור. באחריות רכזת הענף לבדוק את   4.6 להוסיף תחרות נוספת בתאריך תהועדה מעוניינ .5

 האפשרות עם המארגן.

 

 

 

 

 

 
 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


