
 

 ברמת גן  29.8.2022סיכום ישיבה מיום 

 

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

 שורץ, קרן עופר, הרבי דקניט, סיוון סט.

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

 

 יום:סדר 

 חוות גרין פילדס •

 גלעד בן מנשה  -תוכנית עבודה שנתית ועדת קפיצות •

 גביית כספים לתחרויות •

 הארכת הסכם -יח"צ •

 שונות •

 

 היו"ר והמנכ"ל הודו לגבי הייק שאירח בביתו את חברי ההנהלה. 

 

 חוות גרין פילדס: .1

 חדות.חוות גרין פילדס פנתה בבקשה לשנות משפט בחוזה שנחתם בין החווה לבין ההתא 

בעיה ולכן הוחלט לשנות המשפט ולשלוח גם לכל החוות   בכךגבי ציין שמבחינה משפטית אין 

 האחרות המארגנות תחרויות.

וצוין כי זו בעיה שחזרה   כמו כן עלה נושא עיכוב בהעברת תשלומים מחוות גרין פילדס להתאחדות

 . מספר פעמים למרות שיחות בין הצדדים

החלק  את ההתאחדות תגבה  הוחלט שבשתי התחרויות שיתקיימו בחוות גרין פילדס עד סוף העונה

 שלה והחווה תגבה החלק שלה.

 החווה כדי להסדיר עניין זה.  מפעילגבי הייק התבקש לשוחח עם 

 

 גלעד בן מנשה: -קפיצותתוכנית עבודה שנתית ועדת   .2

מצגת התוכנית  קפיצות. גלעד הציג בפני חברי ההנהלה את תוכנית העבודה השנתית של ועדת

 מצורפת לפרוטוקול. 

ולקראת העונה הקרובה יהיו  מתקנים שאירחו תחרויות של הקפיצות 4גלעד ציין שבעונה החולפת היו 

 וקה וחוות אייל. מתקנים: דאבל קיי, גרין פילדס, יגור, החווה היר 5

 המתקנים המארגנים תחרויות:אצל הוועדה שמה דגש על הנושאים האלו 

הפרדה  חניה ושירותים לקהל, חניית קרונות בטיחותית,  קרקע, מגרש חימום, תאים לסוסים המגיעים,

 בין קהל לסוסים, תאורה, סט מכשולים, מארגן שפנוי לארגן תחרות. 

 סטיוארדים מוסמכים ושני בוני מסלול.  2ופטים רגילים, שופטים בכירים וארבע ש 5יש כיום 

יש חשיבות בהמצאות סטיוארד שמכיר היטב את   יש מקום להכשיר עוד סטיוארדים ובוני מסלול.

 נושא הרכיבה במגרש החימום.

 במספרי הרוכבים בליגה האזורית. המשמעותי מספר הרוכבים לא השתנה למעט הגידול 



 

 האתגרים :

 באלימות כלפי בעלי תפקידים.ביד תקיפה  להמשיך לטפל 

 לטפל במתקני תחרות שיש בהם בעיות בטיחותיות 

 קשר של הועדה עם השטח 

 לארגן תחרויות ברמה בינ"ל 

 מטרות על:

 להגדיל מספר הספורטאים 

 להגדיל ההישגיות.

ובהמשך הפעילות של  : הליגה האזורית, ליגת בית ספר והליגה הבכירהמבנה מערכת התחרויות

 . רוכבים הישראליים בחו"לה

 בחו"ל.  לתחרויות בינ"להמטרה להגיע 

הועד האולימפי הישראלי  כמוההתאחדות,  הצטרפו עוד בתי ספר לליגת בית ספר מהמגזר הערבי. 

  .תשומת לבלו יש לתת רואים בכך יעד ש

שף דה קיפ( של הנבחרת  ) הוועדה מעוניינת לקיים עוד קליניקות למאמנים. המטרה להביא את האנס

 לארץ. בשנה מספר פעמים 

,  : תורכיה, יוון, אלבניה, קרואטיהותהוועדה בודקת אפשרות להצטרף לליגה הבלקנית שאליה שייכ

 ועוד מדינות. הנושא כרגע בבדיקה.  בוסניה, בולגריה

יהודה המליץ שהן  .משותפת לשני הענפיםועדת קפיצות וועדת דרסז' החליטו לקיים השנה אליפות 

 ישתפו פעולה ביותר מתחרות אחת. 

מכל הוועדות המקצועיות   כל נושא רווחת הסוסים צריך להיות מרכזי ולכן ההנהלה חייבת לדרוש

 להעמיד סטיוארד בכל תחרות. 

בכל קבוצת גיל ולא אלוף אחד.  להכתיר  ם יהיה ראוי צריך על מנת שמעמד האלופייהודה לדעת 

 לקרוא למנצחי כיתות שלא מבוססות על אליפות גיל כאלופים.

שלדעתו יש . כמו כן ציין ואיכותייםיעדים כמותיים  ישולבו שבתוכנית של וועדת קפיצות  הציעיהודה 

   .קרוןהתחרות  לבטל את

 רית לליגה הבכירה. יש לתת את הדעת על הזרימה מהליגה האזו

 יהודה מציע לשלוח רוכבים לאליפות אירופה לנוער. 

יורם ציין שההנהלה הכינה תוכנית תלת שנתית כשהמטרה שכל ועדה תגזור התוכנית שלה 

 . ולכן על התוכנית להתייחס גם ליעדים בתוכנית התלת שנתית מהתוכנית התלת שנתית

 תוכנית המפורטת. כני הודה לוועדת קפיצות על ה

על מנת שחברי ההנהלה יתנו את כני ביקש לקיים דיון נוסף בהנהלה עם כל חברי ועדת קפיצות 

ההתייחסות שלהם על בסיס הידע שהם צברו והראיה המערכתית הכוללת ולא רק להקשיב לסקירה.  

פעילות הספורט היא הפעילות המרכזית וחשוב לקיים שני דיונים רציניים כל שנה עם כל ועדת 

 . מפרה ולקיים דיוןספורט. חשוב לשמוע את חברי ועדת קפיצות 

 ש בעתיד לקיים שני דיונים בשנה עם כל אחת מהועדות המקצועיות. כני ביק

 החלטה: התקבלה הצעתו של כני לקיום דיון נוסף בהשתתפות חברי ההנהלה וחברי ועדת קפיצות. 

 



 

 

 גביית כספים לתחרויות .3

מספר חברי הנהלה ביקשו לקיים דיון נוסף  24.7.2022בהמשך לישיבת הנהלה שהתקיימה בתאריך 

 ה. בנושא ז

 אפשרויות: 3יש כרגע 

 כמו היום( ויעביר להתאחדות את חלקה. ) שהמארגן יגבה את כל הכסף .א

 שההתאחדות תגבה את כל הכספים והיא תעביר למארגן את חלקו.  . ב

 שההתאחדות תגבה את חלקה והמארגן יגבה את חלקו  .ג

 

 להתחשבנות עם המארגן. גבי ציין שאידיאלי שתהיה גביה אחת, אך לא היה רוצה להיכנס 

אחראי לכל נושא התחרות ולכן גם הגביה, אך משלם  להתאחדות שברוב המקומות בעולם המארגן  כני ציין

   תשלום קבוע בגין הזכות לארגן תחרות.

כל   –  הגביה תעשה הן ע"י ההתאחדות והן ע"י המארגןשבשלב הנוכחי כני ציין שעמדתו כעמדת אלי ואורי 

 . אחד לגבי חלקו

הרבי ציין שהמטרה לשפר את המצב למתחרים ביחס למה שקיים היום. הלקוח הוא הדבר הכי חשוב ובכל  

 החלטה שתתקבל יש לקחת זאת בחשבון. 

אלי ציין שבהתחלה העבודה מול התוכנה החדשה הייתה קשה וככל שהזמן עובר התהליך מתקצר. יש חבלי  

 . לידה רבים. התלונות על ההרשמה ירדו מאד

 רוצים לחנך את המארגנים?   חנונית התוכנה יכולה לעשות הכל השאלה מה אנחנו רוצים? האם אטכנולוג

 יש גם את כל התשלומים הנלווים של תאים, נסורת וכו' שהיום המערכת לא בנויה לכך.

כמו כן יש מארגנים שיש להם הסדר עם הרוכבים שלהם. יש רישום יחידני ויש רישום של מספר רוכבים. יש  

 שמבצעות הרישום לרוכבים שלהם.חוות 

המנכ"ל שאל את גבי: אם הגביה תעשה רק ע"י ההתאחדות האם נהיה חשופים יותר לתביעות. התשובה של 

 גבי : כן, נהיה יותר חשופים. 

 הסכומים שלה והמארגן יגבה הסכומים שלו.החלטה: ההתאחדות תגבה את 

 

 הארכת הסכם -יח"צ .4

שעובדת באופן שוטף עם  ) כמןיברת היח"צ. הוא ציין שדניאל ארללהאריך החוזה עם ח הציעהמנכ"ל 

חברת היח"צ( והוא תומכים בהארכת החוזה עם חברת היח"צ. חברת היח"צ בקשר טוב עם התקשורת  

 היא באמצע תהליכים. ועדיין

. ביקש להבהיר לחברה שהפעילות עדיין לא עומדת 2022עד סוף דצמבר   הציע להאריך ההסכםכני 

ביעדים של ההנהלה וכי ההנהלה מבקשת יעדים חודשיים שיסוכמו עם המנכ"ל ודיווח חודשי מול 

וכי עדיין לא מתקבלת מהחברה התמורה   היעדים. התחושה היא שניתן וצריך לעשות הרבה יותר

 הנדרשת. 

 . 2022החלטה: להאריך החוזה עם חברת היח"צ עד סוף חודש דצמבר  

 

 



 

 שונות: .5

 פעילים חיילים  .א

 אלי ציין שמינהל הספורט פנו לכל איגודי הספורט במטרה לייעל את כל נושא חיילים פעילים.

לפני מספר שנים הכנו תוכנית אלטרנטיבית ביחד עם הועדות המקצועיות וקבענו קריטריונים  

 שמתאימים יותר לענף הרכיבה. 

 המשרד לא קיבל אז את הצעתנו. 

עתה הצעה לשינוי הקריטריונים והתאמתם לענף הרכיבה. אנחנו   ביחד עם הועדות המקצועיות שלחנו

 ממתינים לתשובות של מינהל הספורט 

 תוכנה: . ב

"ל ציין שיש התקדמות בנושא תחרויות בתוכנה החדשה. הקפיצות סיימו התהליך תודות המנכ

רכזת הענף. המנכ"ל הודה לקרן. כמו כן ציין שהדרסז' אודות   -לעבודה מאומצת של קרן שמר

 מעורבות של קסנדרין גם מתקדמים מאד והם לקראת סוף התהליך.ל

 בשלב הראשון נעבוד הן במערכת החדשה והן במערכת הישנה. 

התקווה היא כי בסיוע הולם מהועדות תעבורנה גם ועדות המערבי והאקסטרים לתוכנה לפני העונה  

 הבאה של ענפים אלו. 

 

 רשם: אורי חכם 

 


