
 

 111 מספר  פרוטוקול
 נף קפיצות ע

 
 י שנתסמינר כחלק מ עם שופטי קפיצות יו"ר ועדת קפיצותגישה של פ

 20.08.2022    :תאריך
 מנשה -לעד בן ג     :ותיו"ר ועדת קפיצ   : משתתפים

 אבשלום הלחמי ט, ליכ נעמה אגמון     :ושופטים חברי ועדת קפיצות
  ין, נטליהננסי צייטלי,  לגלית חוקרן שמר,    שופטים:

לוי  ר זילברמן, ספי ספיר ,רעות הראלפרצב, 
 , אן הורנשטיין ר, אווה אוסט(Zoom -ה )דרך

 אלישבע וייל, יואב )פפי( רטנר     סטיוארדים:
 

   :נושאים לדיון

  אלימות כלפי בעלי תפקידים  .1

 ת התמקצעות שופטי הקפיצו .2

   חוקי ציוד .3

   שיבוץ שופטים לתחריות בעונה הקרובה .4

 
 :החלטותדיון 

בפרט   ,בתחרויות תפקידים כלפי בעלי (בעיקר מילולית)עליה במספר מקרי האלימות  חלהבשנים האחרונות  .1

ם. אלימות מכל סוג אניה מקובלת ומהווה קו  המות מגיעה מצד מאמנים, רוכבים והוריישופטים. האלכלפי 

ישירות לבית הדין של ההתאחדות להמשך טיפול. ועדת  ללא שיקול דעת אדום. כל מקרה של אלימות יועבר  

מקרים    הוצגו, אשתקדינר שיחה בסמ להקפיצות תתמוך ותגבה שופטים שינהגו כלפיהם באלימות. בהמשך 

לא מתפשר בעניין זה  המנחה שמספר החלטות של בית הדין. הקו  לצד  עונה החולפתבמהלך ה לווטופ  ועאירש

טיפול בבית הדין של  יעבור להמשך ן בדוח השופט  יצוי אשר ימשיך גם השנה. כל מקרה של אלימות 

שנה שעברה  בשעלה  פיכ  ,יובהר לכל חברי הענףפת ענף ובה הנושא ההתאחדות. בחודש ספטמבר תתקיים אס

 טרם פתיחת העונה. 

שופטי  בעלי תפקידים בכלל, ושל  חות והתפתועדת הקפיצות רואה חשיבות רבה בהמשך התמקצעות, למידה   .2

. שופט שיהיה  FEI  -של ה והסמכות מתקדמות אה לקורסים  י. הועדה מעוניינת לעודד יצבפרט הקפיצות 

רישום לקורס למשל(   ,חלקית)  לצורך תמיכה  לפנות לועדה מוזמןלהמשך הסמכה    FEIורס ק למעוניין לצאת 

 בשופטים.  

עד סוף חודש   זאתה מתבקשים לעשות בקששופטים שמעוניינים להגיש תקציבית  ר היערכותלאפשעל מנת  

 ( '23עד אוגוסט  שייערכו כלומר להסמכות ,)שנה קדימה ' 22ספטמבר 

בדגש על  )ציוד  יצרניבשנים האחרונות  בכל הקשור לחוקי ציוד.  FEI -לחוקי ה דלהיצמ החיטה קפיצות   ועדת .3

עוקב אחר הפיתוחים ואחת לכמה זמן    FEI  -רים מוצרים חדשים ומגוונים.  היצי מ (מגנים, מתגים ודורבנות

 מעדכן את חוקי הציוד בהתאם לצורך.  

כאשר   , עשה ע"י נציג שתמנה הועדהישל ועדת הקפיצות, שיבוץ שופטי הקפיצות י  110פרוטוקול בהמשך ל .4

תמכו  אף השיבוץ יהיה שוויוני ושקוף ככל האפשר. לא עלו התנגדויות מצד השופטים להחלטה זו וחלקם 

 בהחלטה. 

 


