
 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה 
 58-006-566-2עמותה רשומה                     

 42902מכון וינגייט                  
 03-7255919, פקס: 09-8850938טל':                   

   f.org.iloffice@ieדוא"ל משרד:                  

 EXCAמסונף  iexca.committee@gmail.com: ףענ  תרכז                    
 

1 
 

   האקסטרים קאובויענף 

 2202/30/31 מה 10מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

 )יו"ר(.  הרבי דקניט ,  סוף פלטקביץ' עופר זהר, אשיר קול, נתנאל קוסקס, : חברי ועדה נוכחים

 . )רכזת ענף( אלה אביטל  חברי ועדה:  שאינםנוכחים 

 אין נעדרים: 

   .זום מיקום:

 .20:45 31.03.22 היום   תאריך:

 :לדיון נושאים

 . תכנית שרי וספרי קורס מדריכי לימודשא ופנית ועדת הדרכה בנ .1

 . ליגההת יו גביעים לתחרו .2

 . ליגה אזורית .3

 .ליגה אינטרנטית .4

 . על גיוס תרומות יםעדכונ  –ת אקסטרים ליג .5

 סיום עבודה.הודעת   –רכזת ענף  .6

 :החלטותדיון ו

   :תכנית שרי וספרי קורס מדריכי לימוד .1

ההדרכה לתקצוב תכנית שרי וספר קורסי מדריכים )לימוד( לשם התאמתם   עדתהרבי עדכן את הועדה לגבי פניית ו

לענף המערבי/ אקסטרים. הועדה דנה בבקשת ועדת ההדרכה, אך אינה רואה אפשרות לממן נושאים אלו,  

לדעת החברים כפי שניתן תקצוב לספר ההדרכה האולימפי    הקשורים ישירות לתחום ההדרכה, מתקציבה הדל.

 . מאותו מקור גם לשאר הענפים  גייסיש למתקציב מרכזי  

   גביעים: .2

בכוונת דאבל קיי לשנות את סוג הגביעים בעונה הקרובה הועדה מבקשת להשאיר את הגביעים הרגילים המזוהים  

 עם הענף. הבקשה תועבר לחוות דאבל קיי לבחינה שלהם. 

   זורית:ליגה א .3

. הועדה דנה באפשרות זו אך הגיעה  אולימפיבנושא הליגה האזורית שפועלת כיום בענף האת הועדה סוף עדכן 

  ן מקוםשלב זה, עם ביצוע הליגה האינטרנטית לצד הליגה הרגילה, ענף האקסטרים רווי ליגות ואי להחלטה כי ב

 לליגה נוספת.  

כמות   עם: הוחלט כי בשלב זה שומרים את ההכנסות לאליפות ולתחרויות הבאות שאולי יהיו ליגה אינטרנטית .4

+ כובע/ בקבוק ספורט למקום   1-3 . לתחרות הראשונה יופקו תעודות למקומותנמוכה יותר משתתפים

 .   2-3ופרס סימלי למקום  הראשון 

 : רגילהליגה  .5

 תרמו פרסים/ כסף  לעונה הקרובה:יספונסרים שססטוס גיוס נתנאל סקר את 

 יאנג גאן. שומרים את זה לאליפות.   מקצה ה₪ ל 1500עזריה  משפחת -

 תחרויות.   6מקומות ב   3דאבל קיי לוקחים חסות על פרסים למקצי היאנג גאן לכל העונה. חוות  -
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 לכל העונה.  ₪  2500  פרסים בשווי =  (איל פלג)בשביל הרוכבים  -

 בשווי לכל העונה.   רסיםפ₪  5000ביי פליי =  -

 מקומות )שני ושלישי( בכל הכתות לשתי תחרויות.   ₪19 ל  5000הורס אורגניק: פרסים בשווי  -

 . מיוחד אזכור מבקשים₪. לא   1000ווי קבלור: פרסים בש -

  5תרומה של לגבי ₪ לאוכפים. מבקש שיהיה עליהם לוגו גם שלו וגם של קסטום.   5000: נדג'ק דיימו קסטום -

 .  בהמשךלדון וחלט ה  – השונים נונ פרו ימקצאלופי  הרבעות של קסטום ל

 .  נוער  לאוכף לאליפות₪   2500אופק: מרכז  -

 זכור.  א מבקש₪ לפטוריטי. לא  1500: סנתנאל קוסק -

 .  תתקבל בימים הקרוביםאביק: תשובה סופית  -

 .  בימים הקרוביםא.ש. יזמות חקלאית: תשובה  -

   הרבי יסכם איתה שימוש ואזכור. .לאליפות ₪  5000 קפת גוטרמן תורמת ר -

דיון בנוגע לשתי אפשרויות:  תחרות ראשונה: התקיים   – רגילהניצול כספי הקופונים לטובת פרסים לליגה ה -

האם לשמור חלק מסכום הקופונים של התחרות הראשונה לתחרויות הבאות )שאולי יהיו קטנות יותר( או  

 לקנות פרסים במלוא הסכום. 

₪ לכל פרס במקום הראשון בממוצע, כאשר יהיה מדרג בין הכיתות.  הרבי יכין רשימת   300הוחלט להקצות 

 דרגים.   חלוקה של המקצים לשני המ

בתקצוב  כיתות.  23ל הצעה לפרסים למקום הראשון    לסוס סטור לקבלתו לבשביל הרוכבים  יפנהאשיר 

 .  שהוחלט

 

 אביטל אלה : מהשר

 דיון המשך בנושא רכזת הענף .6

 אלה.  ערך המשך דיון ללא נוכחות נ .1

 .  27/4הועדה רשמה בפניה את בקשת סיום התפקיד של אלה, המיועדת להיכנס לתוקף ביום  .2

הגידול המסתמן  המשך הועדה דנה בנושא חשיבות הגדרת תפקיד רכז ענף ייעודי לענף האקסטרים, במיוחד לאור  .3

 ומתוך הבנת היקפי העבודה של רכז משותף לענפים האקסטרים והמערבי.  2022עונת  ב

הועדה מאמינה כי ענף האקסטרים, על התנופה המשמעותית בו הוא מצוי בשנים האחרונות, ובמיוחד לאור   .4

יציאתו לדרך פורמלית כענף עצמאי תחת ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה, ראוי לקבל שירות מטעם  

. צורך זה עולה עוד יותר למול הסיטואציה הנוכחית בה מצוי  ההתאחדות כיתר הענפים ובפרט רכז/ת ענף יעודי

 מקביל.  מעבר בין תוכנות ניהול, הדורשות מומחיות תפעול בשתיהן ב –משרד ההתאחדות 

  שהיא תמשיך בעבודתה נים מתפקודה של אלה כרכזת ענף האקסטרים ומעוני  יםהועדה מרוצחברי  זאת ועוד,  .5

 .  2022לפחות עד סוף 

לסיכום: הועדה מבקשת מהרבי לפנות למנכ"ל ההתאחדות ולגייס את אלה להמשיך את תפקידה, ככל שהיא תוכל, כרכזת  

 בענף האקסטרים בלבד. 

 דקניט  הרבי: םשר
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