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 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
לרבות ארגון וניהול  , וולטינג, סיבולת, רכיבה מערבית`, דרסז-פרה`, דרסז, קפיצות: מקדמת ומובילה את ענפי הרכיבה בישראל, מרכזת

 .  הקמת סגלי נבחרות לתחרויות בינלאומיות, תחרויות לאומיות
ההתאחדות פועלת לשמירה על רווחת  . ההתאחדות מפעילה ועדות מקצועיות העוסקות בענף הרכיבה הטיפולית וענף הרכיבה העממית

 .ועל התכנים של קורסי ההדרכה בענפי הרכיבה, הסוסים

ההתאחדות פועלת בשיתוף עם משרדי הממשלה השונים כדי לקדם את תחום הרכיבה התחרותית והעממית להנאת כלל קהילת הרוכבים  
.קשר שוטף עם השירותים הווטרינריים, שינוע נגררים, הכרה בחוות רכיבה –המונה עשרות אלפי בני אדם וסוסים 

היא הגוף הרשמי המוכר על ידי מנהל הספורט  , 1964-ונרשמה כעמותה ב 1964-שנוסדה ב, ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
.מדינות מרחבי העולם 136בה חברות  FEI. וההתאחדות הבינלאומית לרכיבה

חברי הועדות המקצועיות וחברי ועדת , חברי ההנהלה(הנבחרים . חברי ההתאחדות בוחרים את מוסדות ההתאחדות באיפות כלליות
.ר ההנהלה"חברי ההנהלה הנבחרים בוחרים את יו. פועלים בהתנדבות) הביקורת

 :פעילות ההתאחדות
 ).`פאראדרסז, רכיבה מערבית`, דרסז, קפיצות ראווה(ליגות ואליפות הארץ בענפים השונים , ארגון תחרויות רכיבה

 .ארגון וניהול הפעילות הבינלאומית של בכירי הרוכבים ונבחרות ישראל
 .הפעלת מערך הדרכה בתחומי הרכיבה והכשרת בעלי מקצוע בתחומים השונים

טיפול בנושאים שונים הקשורים לספורט ולעולם הסוסים בארץ תוך ייצוג וקשר מול הגופים המוסמכים במדינת ישראל ומשרדי ממשלה  
 .רלוונטיים וכן הגופים הרלוונטיים בעולם 

שמירה על בריאות ורווחת הסוסים וכל זאת  , ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה פועלת באופן קבוע להגברת המודעות לבטיחות ברכיבה
.תוך הקפדה על הגינות בספורט והקפדה על כללי מנהל תקין

זהו ענף הספורט  . ואתם מספר דומה של סוסים, ספורטאים בשלושה תחומים מרכזיים 1500-בספורט הרכיבה על סוסים בישראל עוסקים כ
 ללא הגבלת גיל או מין בתחרות משותפת, סוס ורוכב, כצמד, היחיד בו משתתפים



עלייה במספר הלומדים רכיבה על סוסים 

בשלל הסגנונות, עלייה במשתתפים בספורט תחרותי 

הגברה תודעתית משמעותית לספורט הרכיבה בישראל 

מיצוב ספורט הרכיבה כענף נחשק ומבוקש 

ספורט בר השגה -ניפוץ תקרת הזכוכית 

התורם לרוכבים   -מיצוב ספורט הרכיבה כספורט ירוק

 .בניגוד לחלק מהטענות -ולסוסים

הגדלת  (בקרב קהלים נוספים , איכותית ומשמעותית   חשיפה

 )אינסטגרם, פייסבוק, טלוויזיה, החשיפה בעיתונות

  חיזוק הקשרים עם עורכי הספורט והגברת הכיסוי והחשיפה

 של ענף הרכיבה בתקשורת

חשיפה ייעודית של חוות מובילות באזורים השונים בארץ 

   יעדים
 
 



  הגברת הזיקה והקשר של חברי ההתאחדות להתאחדות

 ומוסדותיה תוך שיפור חווית השירות

השגת תקציבים -קידום הענף מול מקבלי החלטות

 ותמיכות

העלאת מספר החוות החברות בהתאחדות 

 ונותני חסות  רתימת בעלי עסקים -יזום שיתופי פעולה   

הגברת גאוות היחידה בקרב חברי ההתאחדות 

   יעדים
 
 



WeaknessesWeaknesses

OpportunitiesOpportunities ThreatsThreats

StrengthsStrengths

SWOT

StrengthsStrengths
משמעותיים הישגים רושמת ישראל נבחרת 

 ,בכלל הבינלאומית ובזירה באולימפיאדה
 זה ספורט מעמד לביסוס חשובה תקופה

 מוביל כספורט תדמיתו וחיזוק בישראל
  .וחשוב

חיובי לחיקוי דמויות ,בענף בולטים רוכבים 
 ..ועוד ,קובוס עמית ,בונד אשלי כגון

חברתית בעשייה גם בולטות גדולות חוות 
לארגונים המחובר חזק ארגון ,ההתאחדות 

 הבינלאומיים

WeaknessesWeaknesses

נבחרת ישראל מתאמנת בארצות הברית 
אנשי צוות, קושי בהשגת מידע ממאמנים 
תקציבים נמוכים 

מכביה 
אליפויות עולם ותחרויות בינלאומיות בולטות 
ל לקראת האולימפיאדה"אימוני נבחרת בחו 
הישגים בינלאומיים 
רוכבים בולטים בעלי סיפור אישי מעניין 
בניית ערוצי קשר חדשים עם חברי ההתאחדות

ThreatsThreatsOpportunitiesOpportunities

של היבטים שליליים בענף    חסמים בהקשר
 הקשורים באיכות חיי הסוסים

 חסמים בהקשר עלויות קורסי הרכיבה והנגשת
 הענף לכלל האוכלוסייה

  זמינות נמוכה במדיה התקשורתית לכיסוי ענף
 הרכיבה



  קהל יעד  
 
 

בני נוער וצעירים -ילדים 

 סוציואקונומי בינוני פלוס-כלל הציבור 

מקבלי החלטות 

נותני חסות 

עורכי ספורט ואנשי תקשורת 

מובילי דעת קהל 

בעלי חוות 



 :פעילות לקידום ההתאחדות

 :יחסי ציבור ופעילות פנים ארגונית
 

 הנפקת כרטיס הטבות לחברי התאחדות

 :קידום שיתופי פעולה עם מותגים וחברות ממגוון תחומים 

  העסקים מגזין ,Meliora תכשיטי ,סטור סוס ,בסטה יאללה ,EMS הספורט מועדון , הוסטלס אברהם ,האט פיצה ,ביס תן

FORBES, ניקוי ,בריא בישול סדנאות מנחת ,כושר מאמנת ,נטורופתית -קריזברג יעל של בסדנאות להשתתפות קבועה הנחה 

 החדש המתכונים ספר לרכישת הנחה או/ו ,ועוד רעלים
 

 :ההתאחדות חברי עם ישירים תקשורת ערוצי קידום

   הוואטסאפ בפלטפורמת ,ההתאחדות חברי עם שוטפים עדכונים לשיתוף ישיר תקשורת ערוץ יצירת
 



 פעילות לקידום ההתאחדות
 :יחסי ציבור ופעילות תקשורתית 

, גלעד בן משה, נעמה אגמון, גל כהן, אפרת שחר: עריכת תחקירים עם רוכבים בולטים ומאמנים•

 .ועוד קובסעמית , גל חלמיש, איילת סבא, ארליכמןדניאל , יוסף יצחק, קוסקסנתנאל , דקניטהרבי 

 . שירלי פרבר ועוד: תחקירים עם גורמים חיצוניים הקשורים לעולם הסוסים ולהתאחדות•

,  להתנסות ברכיבה על סוסים ושיעורי יוגה סוס בחוות הנבחרות משפיעניםפנייה ותיאום עם    -שיתופי פעולה עם כוכבי רשת •
 גוטמן  פרישרתואמו שיעורי רכיבה עם המשפיען ינאי  : תמורת חשיפה בעמודי הרשת

 
 צילומי אופנה בחוות הסוסים –ייזום שיתופי פעולה עם הפקות אופנה •

 
 . 'קייטנות פסח וכד, לדוגמה, חשיפה וייזום פעילויות של חוות החברות בהתאחדות•

 
 



כתבת  , אדם  וליאור אוחנה:מימין לשמאל 
ידיעות אחרונות

צ  "פיליזר יח: קרדיט צילום

   13יוסף יצחק בצילומים לערוץ 
צ פיליזר  "קרדיט צילום יח

 :פניה לגופי התקשורת ולכתבים רלוונטיים לקידום כתבות וראיונות
 
 

מנהל  , קוסקסחבר התאחדות ונתנאל , יוסף יצחק – טורונוצולמה כתבת עומק בחוות הסוסים 
 . החווה רואיינו

 .13הכתבה שודרה בחדשות השבת של רשת 

יתרונות לספורט   8 –כתבה העוסקת ב, במוסף זמנים בריאיםבידיעות אחרונות  כתבה נסגרה 
 .הכתבה תפורסם בשבועות הקרובים. אחראית ליגה אזורית, לצד ראיון עם אפרת, הרכיבה על סוסים

אב ובן רוכבים  -ואדם   איברהיםראיון עם -  24בידיעות אחרונות מוסף צולמה כתבה במגזין 
 .מהמגזר הבדואי



 נבחרת ישראל   -קידום תקשורתי של תחרויות  בינלאומיות  
:פעילות תקשורתית מקיפה לכל אחת מתחרויות השיא הבינלאומיות   

 לצד תמונות, קידום ידיעות מקדימות לגבי השתתפותה של נבחרת ישראל בתחרויות•

 לצד תמונות, המנצחים וההישגים של חברי הנבחרת, קידום ידיעות אודות הזוכים•

 נציגים ומשתתפים בתחרות, קידום ציטוטים ואמירות מטעם מאמן הנבחרת•

 יזום ראיונות עם חברי הנבחרת  •

 יזום ראיונות עם מאמן הנבחרת הלאומית•

 ייזום ראיונות עם בכירי ההתאחדות•

 מדיה חדשותית מובילה לסיקור השתתפות הנבחרת באליפות העולםשליחת כתב •



 :קידום ידיעות שוטפות אודות תחרויות בינלאומיות בהשתתפות חברי הנבחרת הישראלית פעילות לקידום ההתאחדות
   –' ב"זכיה במקומות הראשונים וכיו, השתתפות באליפויות, פתיחת עונת התחרויות

 :בין הכותרות שקידמנו                                            





















 לוח התחרויות הבינלאומי  
 המתוכנן  לנבחרת ישראל  

 :2022לשנת 

CSIO3* (EEF Series)
19-22.5.2022
in Uggerhalne

 דנמרק 

CSIO3* (EEF Series) 
– 9-12.6.2022 in 

Drammen  
 נורבגיה

CSIO3* (EEF Series SF) –
23-26.6.2022 in 

Deauville 

World Championship 
– 8-14.8.2022 in 

Herning 
 דנמרק

CSIO (EEF Series Final) 
– 8-11.9.2022 Warsaw 

 תחרות גמר   –ורשה פולין 



21 -המכביה ה  
2022, 26 - 12יולי   

אירוע משמעותי המהווה פוטנציאל  
 למינוף ענף ספורט הרכיבה בישראל

   
 :מטרות

חשיפה רחבה ואיכותית במדיות  •
 המובילות בישראל

יצירת סקרנות בקרב הקהל הרחב  •
על מנת למלא את הספסלים  

 באוהדים וסקרנים
יצירת סקרנות בקרב נותני חסויות  •

 פוטנציאלים  
יצירת תחושת גאוות יחידה בקרב  •

 כלל הרוכבים בישראל
חשיפת המתחרים המובילים •

 במכביה
העלאת מספר העוקבים בעמודי •

 והאינסטגרם הפייסבוק
 
 



21 -המכביה ה  
2022, 26 - 12יולי   

 טרום האירוע
 קידום ראיונות טרום התחרות•
גליל , ייזום ראיון עם ראש המועצה•

ל  "רוכב לשעבר וקצין בצה, תחתון
,  שנפצע במהלך שירותו הצבאי

 מביא את ענף הרכיבה אליו לחצר
הזדמנות לצטט את ראשי  •

 ההתאחדות וועד המנהל
 קידום ידיעות אודות הנבחרת•
 הזמנת כתבים לסיקור האירוע•
שיתוף פוסטים בעמודי הרשת •

הכירו את  "פוסטים , אודות האירוע
ציטוט  , "הכירו את הרוכב" -ו" הסוס

מנהלי ההתאחדות המברכים את  
 הרוכבים  

 לאחר האירוע
 קידום ידיעות אודות הישגי הנבחרת•
 קידום ראיונות עם הרוכבים•
 קידום ויזואליה ברשתות החברתיות•



 וקפיצות ' דרסזתחרויות 

 14.05.2022 –קפיצות גמר ליגת בית ספר 

 27.05.2022 –קפיצות אליפות ישראל 

   16.06.2022  -אליפות ישראל ' דרסזתחרות 

  



 תחרויות בסגנון מערבי ואקסטרים  

 פילדסחוות גרין 

   2022בספטמבר  29-30 פטוריטיתחרות 

 באוקטובר 27-29 – ריינינגתחרות אליפות 

 חוות דאבל קיי  

   2022באוקטובר  14-15אליפות נוער 

 2022ביוני  16-17תחרות דרבי 



 אפריל  
2022   

 תחרות החורף בוולינגטון
 קייטנת פסח 

 גיוס חסויות והטבות 
 המשך תחקורים 

 מאי
2022 

 14.05.2022 –קפיצות גמר ליגת בית ספר  -תחרות קפיצות 
CSIO3* (EEF Series) - 19-22.5.2022 in Uggerhalne דנמרק

 27.05.2022 –קפיצות אליפות ישראל 
 קידום ראיונות וכתבות  

 יוני  
2022 

CSIO3* (EEF Series) – 9-12.6.2022 in Drammen – נורבגיה 
   16.06.2022.  -אליפות ישראל ' תחרות דרסז
 בחוות דאבל קיי  2022ביוני  16-17תחרות דרבי 

CSIO3* (EEF Series SF) 23-26.6.2022 in Deauvill 
 קידום ראיונות וכתבות  

 יולי  
2022 

מכביה  12-26.6.2022
 ) חופש גדול(קייטנות  וחוגים 

 קידום ראיונות וכתבות  

 אוגוסט  
2022 

World Championship   8-14.8.2022 in Herning   דנמרק 
 ) חופש גדול(קייטנות  וחוגים 

 קידום ראיונות וכתבות  

ספטמבר  
2022 

 בחוות גרין פילדס   29-30.9.2022תחרות פטוריטי 
 קידום ראיונות וכתבות  

אוקטובר
2022 

   2022 14-15.10.2022אליפות נוער 
 פילדסבחוות גרין  27-29.10.2022 – ריינינגתחרות אליפות 

 לוח פעילויות  



 תודה
 
 
 
 
 
 
  

 קבוצת פיליזר תקשורת 


