
 

 כל מה שרצית לשאול על בחינות וקורסים המוכרים על ידי ההתאחדות ולא העזת לשאול...  

 

 אלו קורסים מוכרים על ידי ההתאחדות ?  .1

בתנאים של  גם  ובנוסף עומדים הקורסים המוכרים הם אלו שקיבלו את הכרתם על ידי מנהל הספורט 

 בחינות(  . ההתאחדות. )סילבוס, חוזה , ביטוח, 

 אך ניתן לדעת אלו קורסים מוכרים על ידי ההתאחדות ? .2

 באתר ההתאחדות מתפרסמת רשימת הקורסים המוכרים. 

 מה המשמעות של קורס מוכר? .3

ההתאחדות מוודא שהקורס עומד בתוכנית הלימודים, שהסגל שמלמד בקורס הינו סגל שאושר על ידי  

הקורס, וכן בוחנים שבוחנים במבחני סיום הקורס על  מנהל הספורט . ההתאחדות שולחת מפקח במהלך 

  הקורסים המוכרים ע"י ההתאחדות עוברים בדיקהפי הקריטריונים והנהלים של התאחדות הרכיבה. 

ע"מ לוודא שעומדים בדרישות תוכנית הלימוד כפי שהוגדרה ע"י מנהל הספורט וכי אנשי הסגל, במועד  

ספורט אשר מסמיך אותם ללמד בקורסי מדריכים. בנוסף,  פתיחת הקורס, אכן קיבלו אישור ממנהל ה

נשלח לקורס מפקח במהלך הקורס, ובחינות הסיום מתבצעות ע"י צוות בוחנים מיומנים אשר הוסמכו  

 ע"י ההתאחדות במיוחד לשם כך.

 אלו קורסים קיימים היום ומה ההבדל בניהם ?  .4

  מבחין בין הסמכויות של שלוש רמת ההסמכות הקיימות:  חוק הספורט

יכול לעסוק   אינומוסמך להדריך את יסודות הרכיבה והטיפול בסוס. מדריך זה   – מדריך לימודי  •

 בהדרכת רכיבה ספורטיבית ובתחרויות.  

  . מדריך רכיבה מערבית מוסמך להדריך רכיבה ספורטיבית )מערבית / אולימפית( - מדריך ספורט •

ך להדריך רוכבים  מדריך רכיבה אולימפית מוסמ .16להדריך רוכבים תחרותיים עד גיל מוסמך 

 תחרותיים ברמות א' ו ב'.  

  בכל הרמות ובכל הגילאים. מוסמך לאמן רוכבים )מערבי/אולימפי(  - מאמן •

 האם אפשר לגשת ישר לקורס מדריך ספורטיבי )מערבי /אולימפי(?  .5

   קריטריון הקבלה לקורס הספורטיבי הוא תעודת מדריך לימוד! ,2016לא. החל מספטמבר  

 האם קורס מאושר על ידי מנהל הספורט ? לדעתכיצד ניתן  .6

 .  הקישורמנהל הספורט מפרסם את רשימת הקורסים המוכרים על ידיו באתרו. לנוחיותכם להלן 

 לסיים את ההסמכה כמדריך?  האם יש זמן מוגבל בו צריך  .7

שנתיים מיום  מקסימום תוך  כן. חניך בקורס צריך לסיים את כל חובותיו על מנת לקבל זכאות לתעודה 

   תחילת הקורס.

 האם יש הגבלה לגבי כמות המועדים שניתן לגשת לבחינה חוזרת ?  .8

 לא. יש לסיים את ההכשרה בתוך שנתיים.  

 כל כמה זמן מתקיימות בחינות ? .9

שנה. יש לעקוב אחר פרסומי הבחינות כפי שמתפרסמים באתר  מספר פעמים לאורך הת מתקיימות בחינו

   מומלץ לפנות לרכז הקורס ולבקש מועד בחינות נוסף.  ההתאחדות.

 יכול לגשת לבחינה חוזרת במקום אחר ?  Xהאם חניך שעבר קורס במקום  .10

http://www.mcs.gov.il/Units/Sport/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98/default.htm
https://www.gov.il/he/Departments/General/courses_and_instructors_training_institutions_list


 

. יש לציין כי לא כל  הטופס ההתאחדותי  החניך יכול לגשת רק במידה ורכז הקורס אישר לו בכתב על גב

 הקורסים מאפשרים לגשת לבחינה במקום אחר.  

 חניך יוכל לגשת למועד בחינה נוסף לאחר שלושה חודשים ממועד הבחינה האחרון.   

 כיצד מקבלים את תוצאות הבחינות ?  .11

נשלחות לחניך במייל בתוך שבועיים מיום  נאמרות לחניך בתום ימי הבחינות וכן  תוצאות הבחינות  

 הבחינה.  

 האם ניתן לערער על תוצאות הבחינה?   .12

 ת בחינה. החניך יקבל את דף הבחינה עם הערות מפורטת.  לא ניתן לערער על תוצאו

 האם ניתן לגשת לבחינות בתנאים חריגים עקב בעיות בריאותיות ?  .13

במקרים חריגים יש להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים רפואיים לרכז ההדרכה וזאת כשלושה חודשים  

 לפני מועד הבחינה.   

 האם תעודות ההדרכה הן בינלאומיות ?  .14

בקורסי הספורט )מערבי ואינגליש( ניתן להנפיק דרכון הדרכה בינלאומי וזאת לאחר קבלת תעודת  

תמונות   ₪2 + 350ההדרכה הישראלית. על מנת להנפיק דרכון הדרכה יש להעביר למשרד ההתאחדות  

 פספורט + תעודת הדרכה.  

 מה המשמעות של דרכון ההדרכה הבינלאומי?  .15

מדינות. לנוחיותכם להלן קישור לאתר של ארגון    33דרכון אשר מוכר ב  דרכון ההדרכה הבינלאומי הוא

 יש לחדש את תוקף הדרכון אחת לשנתיים במשרד ההתאחדות.   .IGEQ  -המדריכים הבינלאומי

 

 חלק זה מיועד לרוכבי הרכיבה האולימפית בלבד 

 ?  כן .  בבחינת רכיבה משמעותה כישלוןהאם נפילה  .16

לא. כישלון במבחן רכיבה דרסז' אינו   .במידה ונכשלתי במבחן הדרסז' האם אוכל לגשת למבחן הקפיצות .17

מאפשר להמשיך למבחן הקפיצות באותו המועד. רק לאחר שעוברים את מבחן הדרסז' ניתן לגשת למבחן  

 הקפיצות.  

? לא. מאמנים אינם רשאים להיכנס  לחמם אותי לפני הבחינה האם המאמן שלי יכול להגיע לבחינה ו .18

 לשטח הבחינות.  

 ? לא . חל איסור על צילום הבחינות במצלמות פרטיות.  האם ניתן לצלם את הבחינות במצלמת ווידאו .19

 לבוש מכובד. מומלץ לבוש כמו לתחרויות.   באיזה לבוש עלי להגיע לבחינות ? .20

הסוס צריך להראות גם הוא מכובד. סוס נקי, עם ציוד נקי   ?האם הסוס צריך להראות כמו לתחרות .21

 ותיקני. מומלץ צמות אך לא חייב.  

 באלו מתגים ניתן להשתמש בבחינות ובקורס?  -מתגים .22

 בהתאם לחוקי הענף.  יהיו  מתגים לבחינות הרכיבה

 בדרסז' מתגים מותרים לשימוש -

 מגוון מתגים לראשייה פשוטה

 : Snaffleמתג 

http://www.ief.org.il/News.asp?id=1300&sport_id=0&cat=12&PageId=44
http://www.igeq.org/index.php?id=7
http://www.igeq.org/index.php?id=7
http://www.igeq.org/index.php?id=7


 

 מתג שבור פשוט עם טבעות חופשיות.       .1

2.      a,b,c,d,e  .מתג שבור פשוט בעל שני מפרקים, על החלק האמצעי להיות מעוגל 

 (. Egg butt Snaffleמתג שבור פשוט עם טבעות קבועות )      .3

 . Dמתג מרוצים בעל טבעות בצורת       .4

 מתג שבור פשוט עם טבעות קבועות וזרועות.       .5

 מתג שבור פשוט עם טבעות חופשיות וזרועות.       .6

 מתג שבור פשוט עם טבעות קבועות וזרועות עליונות בלבד.       .7

 . (Hanging cheek Snaffle)מתג שבור פשוט תלוי מהזרועות       .8

 מתג פשוט ישר.       .9

 מתג פשוט שבור עם פיסת פה מסתובבת.   .10

 חלק אמצעי מסתובב. מתג פשוט שבור עם   .11

 מתג פשוט שבור מסתובב עם חלק אמצעי מסתובב.   .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקפיצות מתגים מותרים לשימוש

  .שבור פשוט או ישר פשוט, על כל סוגיו, עם מושכה אחת מתג

    (Pessoa ) מתג שבור פשוט או ישר פשוט, על כל סוגיו, עם מושכה אחת, ללא שימוש בשרשרת. או מתג פסואה

 .  מתג גומי ישר ring D, או מחוברת לשתי הטבעות על ידי עם מושכה אחת מחוברת לאחת הטבעות

 להשתמש במגני גומי חלקים בקצוות המתג, בשני צדי המתג. בכל סוגי המתגים, מותר 

 בכל הרמות המושכות חייבות להתחבר למתג.   

BITLESS BRIDLE    )אסור לשימוש.    -)ראשיה ללא מתג 

 אסור להשתמש במתג פגוע או חלוד. 



 

 

 

לא. מסיבות בטיחותיות אסור לבצע לונג' כאשר המדריך עם   האם ניתן לעשות לונג' עם דורבנות ? .23

 דורבנות.  

יו אני רוכב בבחינה, על מנת שרוכבים אחרים לא ירכבו על  האם אני יכול להביא סוס אחר, מהסוס על .24

לא. הסוס עליו החניך רוכב נכנס להגרלת הסוסים . רוכב שסוסו ימצא לא כשיר להמשיך   הסוס שלי?

 לחלק השני של הבחינה )עם רוכב אחר( יוצא מהבחינה.  

סוס לא יכול להיכנס   ?אנחנו שני חברים שמגיעים לבחינות החוזרות, האם נוכל לרכב על אותו הסוס .25

מבחנים. כלומר, מבחן רכיבה נחשב שתי כניסות )אחת לכול רוכב( . במידה ויש לכם יותר   4למגרש יותר מ 

מבחינת רכיבה אחת עליכם להגיע עם שני סוסים שונים. בכל מקרה, יש לעדכן את רכזת ההדרכה או את  

  ום הבחינות.טרם ימי שמארגן את הבחינות, שאתם מגיעים עם סוס משותף 

חניך אשר איחר לבחינה לא יורשה לגשת לבחינה. אנא המנעו ממצבים  איחרתי לבחינה. מה עלי לעשות ?   .26

 לא נעימים.  

מאמן/מדריך של החניך אינו רשאי להיות נוכח בשטח  האם המאמן/מדריך שלי יכול ללוות אותי לבחינה?   .27

יוכל   ולא  הבחינה  מן  יורחק  הבחינה  במהלך  שלו  /מדריך  המאמן  עם  בתקשורת  שימצא  חניך  הבחינה. 

 להשלימה באותו היום.  

המתג היחיד הוא מתג שבור     באיזה מתג ניתן להשתמש בבחינות?  -בבחינת הדרסז' בקורס מדריכים   .28

 עם מתגים מסוגים אחרים.    פשוט. לא ניתן לרכב

 לא. יש להגיע ללא מרטינגל.   ?האם מותר לרכב עם מרטינגל בבחינת הדרסז' .29

 כן, בהתאם לחוקי הקפיצות.   האם מותר לרכב עם מרטינג בבחינת הקפיצות. .30

בחינות נפרדות: לונג' לסוס    2תכלול    הלונג'בחינת    שמעתי שהיה שינוי בבחינת הלונג' , אפשר הסבר ? .31

   הדרכה על הלונג. חניך שלא יעבור את בחינת הלונג' לסוס לא יוכל לגשת לבחינת ההדרכה בלונג.  ושיעור 

? מומלץ לחבר את חבל הלונג' לקאבסון. במידה ואין כזה , יש לחבר את   אך הכי נכון לחבר את חבל הלונג' .32

החבל בחיבור הנכון לסוס ולמפעיל. חשוב להבין מדוע חיברת את החבל בצורה כזו או אחרת, כמו כן, יש  

 להכיר ולהבין את שיטות החיבור השונות.  

 ?אך צריך לקשור את המושכות במהלך מבחן הדרכה לונג' .33

מעבירים לונג    כאשר  מושכות,    ,הדרכהשיעור  ללא  תרגילים  מבצע  שהרוכב  אתבזמן  לחבר  קצה    יש 

שיש(   )במקרה  אחיזה  לידית  יפלו    .המושכות  לא  שהמושכות  )בכדי  בטיחותיים  מטעמים  נעשה  הדבר 

 . מעבר לראש הסוס במקרה שהוא מוריד אותו( 

 

 ? בקורס מדריכיםמה כוללת בחינת הקפיצות   .34

  תכלול את האלמנטיים הבאים: בחינת הקפיצות

)אלמנט זה יכול להתבצע פעמיים, במידת הצורך. יש להראות שינוי   מעבר מעל קורות בטרוט ובקנטר •

 במעבר השני מעל הקורות(. 

 שליטה על אורך הצעד   •



 

 שליטה על מעברים בתוך המסלול   •

 מכשולים  4-מעבר מעל גריד  •

 רכיבת קווים ישרים   •

 רכיבת קווים עקיפים )לא ישירים(   •

 רכיבת צעדים מדידים בין הקווים   •

 )ניתן לשלב קומבינציה אחת קלה(  

 שרוכבים בבחינות ההדרכה: הרמה הנדרשת של החניכים .35

לימוד שתהייה    -בקורס  חשוב  וקנטר.  טרוט  הליכה,  משקל  ובשיווי  מלא,  בביטחון  שרוכבים  תלמידים 

 התאמה בין גודל הסוס לרוכב. 

תלמידים שרוכבים בביטחון מלא, ובשיווי משקל הליכה, טרוט וקנטר. חשוב שתהייה    -קורס ספורטיביב

להציג שיווי משקל   בנוסף, בשיעורי הקפיצות, תלמידים אשר מסוגלים  לרוכב.  גודל הסוס  בין  התאמה 

 טוב בישיבה קלה, מעל מכשול בודד וברצף של מכשולים.  

יכול .36 ואני לא  לי בעיה רפואית  ?  יש  עלי לעשות  , מה  במקרים חריגים של בקשה    לעשות טרוט ישיבה 

לתנאי בחינה מיוחדים יש להגיש בקשה בכתב הכוללת מסמכים רפואיים לרכזת ההדרכה. יש להגיש את  

 לא ניתן לאשר תנאים חריגים ביום הבחינה. הבקשה כשלושה חודשים לפני מועד הבחינה. 

 מה כוללת בחינת הממשק ?  .37

 בחינה זו מתחלת לשני חלקים: 

ראשון מהתא    30:  חלק  סוס  להוציא  יתבקש  חניך  כל  זה  בחלק  ואיכוף(.  סוס  )תפיסת  מעשיות  דקות 

לבוחן   האיכוף  מתהליך  אחד  חלק  פרונטאלי  באופן  להסביר  יתבקש  חניך  כל  בנוסף,  אותו.  ולאכף 

הסביר לבוחן, כאילו הבוחן הוא  )בתחילת המבחן המעשי יודיעו מראש לחניך על איזה חלק יהיה עליו ל 

תלמיד שלומד שעור איכוף באורווה(. החניך נבחן למעשה גם על יכולת העברת הידע )כפי שהיה מסביר  

לחניך(. הבוחנים ישימו דגש על שאלות הנוגעות למצב הפיזי של הסוס כך שמשפיע על יכולתו לעבוד וכן  

 לסוס, הדגמה של חבישה וכו.  על התנהגות הסוס. כאן יבואו שאלות על התאמת ציוד

תחנת מזון ומתגים: כאן ישאלו שאלות בנוגע למתגים ומזון נפוצים בשימוש    -דקות בישיבה    20:  חלק שני

   ישולבו שאלות לגבי סיטואציות הדרכתיות.בבתי ספר לרכיבה. בנוסף,  

 ראו קובץ אקסל לגבי שאלות אפשרויות בבחינה זו.  

 : הדגש הוא על קבוצת הסנאפלים. לימוד הכרות מתגים בבחינת ממשק

עליו להציג כי הבין את ההבדל בין מתג פשוט למתג מנוף פעולת והשפעת   מתג מסוג פלם וגאג על החניך לזהות

 הכרות עם נק' הלחץ והמשמעויות של הבחירה של כל מתג בעיקר בקבוצת הסנאפלים.   המנוף והשרשרת

 

 

 

 


