
 

 באמצעות הזום( ) 22.5.2022סיכום ישיבת הנהלה מיום 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, יהודה דוידוביץ, אלי הרשקוביץ, גלעד בן מנשה, קסנדרין  כני לאלו ) משתתפים:

 שורץ, קרן עופר, הרבי דקניט, סיוון סט

חברת  , יפעת ואביגייל )ועדת ביקורת(מנכ"ל ההתאחדות, יורם דובובסקי, מיקי הרלב )אורי חכם ) מוזמנים:

 היח"צ פיליזר( 

 

 סדר יום:

 תוכנית עבודה שנתית חברת היח"צ  •

 ניסיון לשילוב הפעילות של " פיסגה " עם ההתאחדות  •

 תגלתה אצלה מחלת סטרנגלס חווה שה •

 יפותקריטריונים לבחירת מתקן לתחרויות האל •

 שונות •

 

 תוכנית עבודה שנתית חברת היח"צ  .1

 רצ"ב(. ) יפעת ואביגייל מחברת היח"צ "פיליזר" הציגו לחבר ההנהלה מצגת

 הן ציינו את היעדים הבאים:

 עליה במספר הלומדים רכיבה על סוסים •

 במשתתפים בספורט תחרותיעליה  •

 להעלות התודעה לספורט הרכיבה •

 כספורט ירוק התורם לרוכבים ולסוסים מיצוב ספורט הרכיבה  •

 חשיפה לקהלים נוספים  •

 הגברת הזיקה והקשר של חברי ההתאחדות להתאחדות  •

 חיזוק הקשרים עם עורכי הספורט והגברת הכיסוי והחשיפה של ענף הרכיבה בתקשורת  •

 העלאת מספר החוות החברות בהתאחדות  •

 

 הן התייחסו לחולשות ולחוזקות של ההתאחדות:

 חולשות:

 חברי נבחרת קפיצות ראווה לא בארץ, יש קושי בהשגת מידע.

 מדובר בספורט יקר  -עלויות גבוהות

 כל הויכוח הקיים סביב הנושא האם הספורט טוב או לא טוב לסוסים.

 חוזקות:

 הישגי נבחרת ישראל בזירה הבינ"ל 

 רוכבים בולטים, שהם דמויות לחיקוי כמו דניאל בלומן ואשלי בונד

 חשיפת הענף לכלל האוכלוסיה  -יה בקיץהמכב

 אליפות עולם בקיץ

 



 

 קהל היעד:

 ילדים, בני נוער וצעירים

 כלל הציבור

 מקבלי החלטות

 עורכי ספורט ואנשי תקשורת

 מובילי דעת קהל

 בעלי חוות

 

 פעילות לקידום ההתאחדות:

 הנפקת כרטיס חבר עם הטבות לחברי ההתאחדות. יצרו קשר עם מותגים 

 וון תחומים למתן הנחות. וחברות ממג

 יצירת ערוץ תקשורת ישיר לשיתוף עדכונים שוטפים עם חברי ההתאחדות 

 באמצעות בניית קבוצות בווצאפ. 

צריך לתת אופציה להסרה.   חברי הנהלה ציינו שיש לבדוק הנושא. גבי ציין שכששולחים הודעת ווצאפ

 1לדוגמא: להסרה תלחץ 

 לאחר המצגת התקיים דיון. 

 כני ביקש לשלוח לחברי הנהלה מדיי חודש ריכוז הפרסומים בתקשורת. 

 כני הדגיש שבעבר נכשלנו בכל הנוגע ליח"צ מכיוון שלא הועברו מספיק חומרים 

נכ"ל לרכז הנושא ולקיים ישיבות לחברת היח"צ, שלא היה מספיק שתו"פ עם חברת היח"צ. מבקש מהמ

 שבועיות בנושא. 

 אלי ציין שהמצגת יפה וממצה, אך מתעסקת בעיקר בשיווק ובפרסום. 

 חסר כל נושא גיוס תרומות, קידום נושאים מול גופים ממלכתיים.

 הוא נושא רווחת הסוסים. גלעד ציין שאחד האתגרים הגדולים ברמה הקיומית

 ת משקל משמעותי לנקודה זו. גלעד חושב שעל חברת היח"צ לת

גבי ציין שהשבוע יש אליפות קפיצות ראווה ושום דבר לא פורסם. המנכ"ל הוסיף שלפני מספר חודשים שלח  

 לחברת היח"צ את כל התחרויות המרכזיות השנה וגבי צודק היו חייבים לטפל בכך מבעד מועד. 

 המנכ"ל ביקש מחברת היח"צ לטפל בכך לאלתר. 

 

 הפעילות של " פיסגה" עם ההתאחדות ניסיון לשילוב  .2

ההנהלה הסמיכה את יהודה דוידוביץ וסיוון סט לנסות לשלב את הפעילות של " פסגה" לפעילות של 

 ההתאחדות

 

 חווה שהתגלתה אצלה מחלת סטרנגלס  .3

המנכ"ל דיווח לחברי ההתאחדות על כך שנמסר לו ע"י יפתח אמדורסקי שבתחרות שעמדה להתקיים 

מחלת התכוונו להגיע לתחרות למרות לדעתו גם נרשמו לתחרות ו מחווה מסויימתבחוות יגור סוסים 

כמו כן לקראת האליפות סוס של החווה נרשם לתחרות למרות  בחווה.הסטרנגלס שהתפרצה  



 

ראוי לציין, כי בפועל לא הגיעו לתחרות סוסים מאותה חווה ומהחווה נמסר כי כל   לה.התפרצות המח

 עוד המחלה מאובחנת בחווה זאת אין להם כוונה להופיע לתחרויות.

המנכ"ל בדק את כל הטענות ויצר קשר עם בעלי החווה ועם הוטרינרים של החווה ודיווח על כך  

 לחברי ההנהלה. 

שבסופו הוחלט שהמנכ"ל יוציא חוזר לכלל החברים ובו יציין שיש להקפיד הקפדה יתירה  התקיים דיון 

על כך שנרשמו לתחרות  הלא להוציא לתחרויות סוסים חולים, כמו כן להוציא מכתב נזיפה לחוו

 למרות שהתפרצה בחווה שלהם מחלת הסטרנגלס. 

 

 קריטריונים לבחירת מתקן לתחרויות אליפות: .4

 למסד נוהל לבחירת מתקנים לאירוח תחרויות מרכזיות כדלקמן: יהודה סבור שיש

הוועדה תבחר קריטריונים משמעותיים שלדעתה רלבנטיים לקבלת החלטה. לדוגמא: מיקום המתקן   •

ביחס למיקום מרבית הסוסים הצפויים להתחרות, איכות הקרקע, הצללה, טריבונה לקהל, יכולת גיוס  

שאינו מתחרה או  לים חדשים, פניות של מארגן התחרות ), חשיפה לקהחסויות, פרסים כספיים

לרבות  ) מאמן(, ציון על ארגון תחרויות קודמות שארגן באותה עונה ומרכזיות שארגן בעונות קודמות

 הפרות נהלים(. 

(, הצללה יקבל  10יקבל משקל מקסימאלי ) . לדוגמא: איכות הקרקעיש לתת משקל לכל קריטריון •

 ( וכו'.8) משקל גבוה

יינתן למגרש קפיצות   10ציון   -לכל קריטריון ייבנה סולם ערכים. לדוגמא: בנושא איכות הקרקע •

יינתן   7יינתן למגרש דשא, ציון  8בסטנדרט שהוקם כעת בשרונה וקיים בעוד מספר חוות בארץ. ציון 

 ס"מ.  10למגרש שבתשתיתו כורכר מהודק ומעליו חול נקי בעומק אחיד של 

ים, סולם הערכים יפורסמו למתמודדים במכרז. כך כל מתמודד יידע היכן עליו  הקריטריונים, המשקל •

 ואילו יתרונות להבליט. להשתדל יותר

לאחר פתיחת ההצעות יש להזין את הציונים של כל מתמודד לטבלת אקסל של הקריטריונים. כל ציון   •

 שקוף. יוכפל במשקל וכך יקבל כל מתמודד ציון סופי הקובע את איכות הצעתו באופן

נוהל כזה נותן תחושה טובה יותר של שוויון ושקיפות, שהם נשפת אפו של כל ארגון בכלל וארגון ספורט  

 בפרט. 

חודשים לפני תחילת כל עונה ובחירת   4בנוסף, יש לדעת יהודה למסד פרסום לוחות תחרויות לפחות 

רגן להשיג חסויות, לבצע לפני האירוע כדי לאפשר למאחודשים  6המתקנים לתחרויות שיא מינימום 

 שיפורים הנדסיים במתקן וכו'.

חייבת להיות שקיפות מלאה. גלעד ציין שהוועדה  -חברי ההנהלה קיימו דיון. כני ציין שמסכים עם יהודה

דנה בנושא זה בשיקול דעת. שלא ניתן לקבל החלטה רק עפ"י קריטריונים, כי יש שיקולים נוספים לחברי  

 הועדה המקצועית. 

 עופר והרבי טענו שלכל ועדה מקצועית יש קריטריונים אחרים. קרן 

הוחלט שיהודה יעביר לכל הועדות המקצועיות דוגמא של רשימת קריטריונים, משקלים וסולמות ציונים 

 להתייחסותם.

 



 

 שונות: .5

תתקיים אסיפה כללית לאשור הדו"חות   19:00שעה   27.6-המנכ"ל הזכיר לחברי ההנהלה שב

 וביקש מכל חברי ההנהלה וחברי ועדת ביקורת להגיע.  2021לשנת הכספיים 

,  10:00שעה  12.6- הדו"חות הכספיים יועברו לחברי ההנהלה לקראת ישיבת ההנהלה שתתקיים ב

 שורה.ילא

 

 

 

 רשם: אורי חכם 

 


