
 
 4.7.22מתאריך   2022לשנת   4ישיבה מספר  סיכום  

 

 נעמה שגב חסון, דנה רוזינר, עמרי לבני, סוף פלקוביץ ועדי .   נוכחים:

 

בישיבה הבאה, כל חבר וועדה יציג בפני הוועדה, את החלק  תקינות חוות.  הועדה עובדת על מסמך   .1

 את המסמך הסופי נעביר להנהלה.  שעליו הוא אמון במסמך. 

הוועדה מצאה לנכון לדייק מספק סעיפים אשר מגדירים את הניסיון הנדרש מהמאמנים אשר נמצאים   .2

 בתפקיד סגל בקורסי הכשרת מדריכים ומאמנים. להלן התיקונים: 

 

 :  להלן הצעתנו  מתואר ראשון, למאמנים בסגל קורס מדריכים בפטורבסעיף אשר דן  .א

 
 תיקון מוצע  סעיף נוכחי 

ענפי הרכיבה על סוסים מי שיש 
בידו אישור מההתאחדות  

הלאומית לרכיבה בישראל כי הוא 
אחד התנאים הבאים   עונה על

אינו נדרש לעמוד בדרישה של  
לעיל )תעודת תואר  1סעיף ג.
 :אקדמי(

אימן   – בענף הדרסז' והקפיצות 
ספורטאים ברמה ג' ומעלה 

 . שנים לפחות 5במשך 

אימן  -  בענף רכיבה מערבית
ספורטאים שהשתתפו בתחרויות  

מוכרות במשך חמש שנים 
לפחות, ולפחות ארבעה 

מתלמידיו זכו בתארים מסוג 
בנוסף,    אלוף שני ומעלה.

השתתף בתחרויות מוכרות 
לפחות, וזכה  במשך חמש שנים

לפחות שלוש פעמים בהישגים  
אישיים כסגן אלוף שני ומעלה 

במקצים אשר פתוחים לכל  
 ".רוכב

 

ענפי הרכיבה על סוסים מי שיש בידו אישור מההתאחדות 
אחד התנאים   הלאומית לרכיבה בישראל כי הוא עונה על

לעיל )תעודת  1הבאים אינו נדרש לעמוד בדרישה של סעיף ג.
 :(תואר אקדמי

אימן ספורטאים ברמה ג' ומעלה   – בענף הדרסז' והקפיצות 
ות, אשר חלק הספורטאים זכו בהישגים שנים לפח 5במשך 

באליפות ישראל או בתחרויות השיא  1-3של מקומות 
 )מכביה, צ'אלנג'(.  

ימן ספורטאים המתחרים בכיתות בענף הרכיבה המערבית א
, אשר חלקם שנים לפחות 5במשך או מקצים פתוחים,   נון פרו 

באליפות ישראל או בתחרויות   1-3זכו בהישגים של מקומות 
  השיא )דרבי , פצ'ורטי(. 

 

 

 קישור לסעיף באתר מנהל הספורט 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/conditions_recognition_school?chapterInde
x=8  

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/conditions_recognition_school?chapterIndex=8
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/conditions_recognition_school?chapterIndex=8


 
 

. בשונה מהסעיף הקודם מדובר בסעיף שכל  שמאמן בסגל קורס מאמנים צריך להציג  בניסיוןב. בסעיף אשר דן  

 :אנו מציעים את התיקון הבא המאמנים צריכים להציג ולא מדובר בפטור מתואר ראשון. 

 תיקון מוצע  סעיף נוכחי 

  :מקצועיים בקורס  ג. מאמנים
המדריכים המקצועיים והמאמנים  

  :הדרישות הבאותבקורס יעמדו בכל 

בעל תואר ראשון לפחות מבית ספר   ג.1
מוכר להשכלה גבוהה או מכללה מוכרת  

לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה,  
 .1958 – התשי"ח 

בעל תעודת מאמן מוסמך בהתאם   ג.2
לתקנות ההסמכה בענף הספורט הנלמד  

או בענף שיקבע מנהל הספורט ומופיע  
 .בתוכניות ההכשרה

  :ניסיון נדרשיםג אישורי .3

ענף רכיבה על סוסים )בסגנון אולימפי ב

וותק באימון  - )אנגלי(/ ובסגנון מערבי (

שנים לפחות בתחרויות  3של 

בינלאומיות מוכרות או ליווי ספורטאי 

שהשתתף באליפות אירופה/עולם 

ליחידים או לאומות באישורה של  

ההתאחדות הלאומית לספורט 

 ."הרכיבה

  :מקצועיים בקורס  ג. מאמנים
המדריכים המקצועיים והמאמנים בקורס יעמדו בכל הדרישות 

  :הבאות

בעל תואר ראשון לפחות מבית ספר מוכר להשכלה גבוהה או   ג.1
 .1958 –מכללה מוכרת לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 

בעל תעודת מאמן מוסמך בהתאם לתקנות ההסמכה בענף הספורט   ג.2

 הנלמד או בענף שיקבע מנהל הספורט ומופיע בתוכניות ההכשרה 

 

 

 .ג אישורי ניסיון נדרשים  3

שנים לפחות באימון רוכבים בתחרויות ארציות   5וותק מוכח של 
בחסות ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה, או בחסות ארגונים 

 בינלאומיים המוכרים ע"י ההתאחדות  

 .ומעלה 'במקצים ברמה ג - בענפי הרכיבה האולימפית

  .במקצה הפתוח או במקצה נון פרו   -בענפי הרכיבה המערבית

 

 קישור לסעיף באתר מנהל הספורט 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/conditions_recognition_school_coaches   
 

 

 

מדובר   .ב כאשר  כי  להדגיש  רוצה  הוועדה  מהסעיפים,  בנוסף  אחד  בכל  ספורטאים,  של  בניסיון 

" הספורט    מנהל  למסמך  בהתאם  ספורטאי,  של  סופי    ההגדרה  נוסח  ואגודות  איגודים  מבחן 

 " ראו המצ"ב הינו  9.1.2021לחתימת השר 

 )ב( .  6 ספורטאי שמתקיימים לגביו כל תנאי סעיף –" ספורטאי פעיל " 

במהלך שנת ההערכה     תחרויות לפחות   4  -ומעלה אשר לקח חלק ב  ספורטאי בגיל הלמידה    - )ב(    6סעיף  

 אחת בלבד; ; תחרות שיש בה מקצים שונים תיחשב לתחרות

 רשמה: עדי בז'ה.   

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/conditions_recognition_school_coaches

