
 

 2215.9.ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 שדה אליהו -קמילהמיקום: 

 , איילת סבא )רכזת ענף( זיו דור , גל כהן)יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 ומיכאל ויזל  מור דנהנעדרים: 

 משתתפים שאינם חברי ועדה: מאיה מליניאק.

 מוזמנים: אין 

 סדר יום הישיבה: 

 : ענףערב  .1

ערב הענף התקיים בזום והיה אינפורמטיבי, בעיקר החלק בו הוצגו השינויים העיקריים בספר  

 התקיים דיון בנוגע לחשיבות המפגש ולמטרות שלו. החוקים.

הוועדה החליטה כי בעתיד יש לשאוף לקיים מפגש פרונטלי, שבנוסף להעברת המידע ישמש גם  

במקרה הנ"ל החומרים יפורסמו   פשר שיח פתוח.כמפגש התנעה לעונה וכן מפגש חברתי המא

 מראש ובמעמד ערב הענף הם יוצגו בקצרה והחברים יוכלו להתייחס אליהם.

 

 : ספר החוקים .2

זמן עד ערב הענף להגיב,  הוקצב . בידיעון הענף ובאתר ההתאחדות פורסם החדש ספר החוקים 

אחת הנוגעת לאיסור רכיבה עם  לשאול שאלות ולהעיר הערות. לא היו תגובות כלשהן, למעט פניה 

 זבובים.מסיכת 

הוועדה דנה בבקשתו של דרור בן שאול לאשר לחניכה שימוש חורג במסכה נגד זבובים בתחרויות דרסז' 
 לאור בעיה וטרינרית בתעלת הדמעות.

 לדחות את הבקשה מהנימוקים הבאים:  הוועדה החליטה
 מדובר בחוק ברור ללא החרגות .1
אדרבא, לפי החוק הבינלאומי רק מעונה הבאה יותר שימוש  – fei זהו גם חוק ה .2

במסכת זבובים במגרש החימום והוועדה החליטה להקדים את ההקלה הזו כבר לעונה 
 הנוכחית

סביר להתאים את החוק לקשיים של על הסוסים והרוכבים לעמוד בתנאי התחרות. לא  .3
 הסוס. 

זה פוגע בשוויון כיוון שהוא נותן יתרון לסוס אחד לעומת סוסים אחרים שעלולים לנער  .4
 את ראשם במהלך הבחינה בגלל נוכחות זבובים. 

מסכה  -מהות השיפוט בדרסז' היא סוס עם מינימום עזרים וללא חבישות או כיסויים .5
 עלולה להקשות על השיפוט.

 דקות בהן ניתן למרוח על פני הסוס חומרים שדוחים חרקים  5-10ר בזמן של כ מדוב .6
 פה והוא פנה לשירותים הווטרינריים בבקשה לסיוע.-התשובה נמסרה לדרור בן שאול בעל

מצורף מכתבה של ד"ר מילדנברג המורה לאפשר לסוס להתחרות עם מסכה. הוועדה )לאחר שנועצה ביו"ר 
ו( דוחה את ההתערבות החריגה של השירותים הווטרינריים. לא בסמכותם עו"ד כני לאל -ההתאחדות



 

להכתיב להתאחדות חוקי תחרות אלא רק לאסור ביצוע פעולות המהוות לדעת השירותים פגיעה בחוק  
 צב"ח.

 ככל שהשתתפות סוס בתחרות מהווה פגיעה בחוק, יש למנוע את השתתפותו.
 

 רישום להתאחדות: .3

עדכנו כי הן מקבלות פניות רבות מרוכבים ומאמנים שמתקשים ברישום  רכזת הענף ויו"ר הועדה

  להתאחדות דרך האתר.

בשל הקרבה הרבה בין מועד תחילת הרישום של הענפים האולימפיים לבין תחילת עונת התחרויות,  

הוועדה סבורה כי יש להנגיש את הרישום באמצעים משמעותיים יותר )מלבד מזכר במייל(, יתכן ויש 

דיר תקופת רישום בה יורחבו שעות המענה הקולי במשרדי ההתאחדות ותוצע עזרה אקטיבית להג

לחברים להירשם. תחילת עונת התחרויות היא נקודת תורפה מבחינת מספר המתחרים הפעילים  

ויש למזער כמה שניתן את הנסיבות הגורמות לחברים להירשם באיחור ולוותר על התחרויות  

 הראשונות בעונה. 

 

 וט: שיפ .4

הבנה כי יש חשיבות באחריות בשל הקושי לשבץ שופטים לאומיים לתחרויות במהלך העונה, ומתוך 

ועדה מעוניינת לנסות ולשבץ שופטים מראש לכל התחרויות, לצורך כך  והאישית של אנשי המקצוע,  

יש לבחון האם אפשרי   יפורסם לשופטים טופס הכולל את כל התאריכים על מנת שישבצו את עצמם.

 ומה מידת המחויבות הנדרשת מהשופטים. גל ומאיה יהיו אחראיות על הנושא. 

 

 תוכנה חדשה: .5

כוונה להשתמש בתוכנה החדשה לקיום תחרויות כבר בעונה הזו, אך התוכנה עדיין לא בנויה   יש

התחרויות כרגע  נוצר מצב לא תקין בו כמו שצריך, בעיקר לא בחלק של חישוב התוצאות, ולכן 

   מנוהלות גם בתוכנה הישנה וגם באפליקציית אקוויפ.

סוסים שהמערכת החדשה הנפיקה על מנת להשתמש בתוכנה החדשה יש להשתמש במספרי ה

 ולהפסיק להשתמש במספרי הסוסים הישנים. הודעה תצא לשטח בהקדם.

 

 תחרות ראשונה בעונה: .6

הוועדה רואה חשיבות ב"הנעת העונה"  התחרות הראשונה בעונה צפויה להיות קטנה, כבכל שנה. 

להקצות תמיכת כך הוחלט לצורך ובקיום התחרות הראשונה גם במחיר של אי כדאיות כלכלית. 

על מנת לעודד את המארגנים הראשונה בלבד, התחרות מארגן תחת ההגדרה של תמיכה לקיום 

 כניסות. 60-תמיכת המארגן תהיה השלמה ל לקיים את התחרות הנ"ל.

 



 

 דירוגים אישיים:  .7

בחמש השנים האחרונות לא היה קיים דרוג אישי לרוכבים וסוסים, למרות התראות חוזרות ונשנות 

 דרוג הרוכבים.  רכזת הענף. כן התקיים מעקב של רכזת הענף אחרי  של

, דירוגים נוספים  האחרונות בלבדהפעילים מהשנים של הרוכבים  בתוכנה החדשה יוזנו הדירוגים

 .  )של ספורטאים חוזרים לאחר שנים ללא תחרות( יוזנו באופן פרטני 

 

 קליניקות: .8

ועדה מעוניינת לקיים לפחות שתי קליניקות  והכבכל שנה ובהתאם לתוכנית השיפוט הלאומית, 

השנייה און ליין עם ג'ו גרהם )בה , ולארץ  שיפוט. האחת פרונטלית עם שופט מחו"ל שיגיע

 השתמשנו בעבר(. 

בקשת בנוסף הועדה תשמח לקיים קליניקות נוספות בנושאים שונים כולל קליניקת רכיבה. הועדה מ

 , תיאום ובניית הקליניקות.את עזרת חברי הענף ביוזמה

 

 תפקידים בועדה:  .9

 רכזת הענף – תחרויות + מארגנים  .א

 מאיה ומור   – פרויקט עזרה בתחרויות  .ב

 קסנדרין ומיכאל – גיוס ספונסרים  .ג

 כל הועדה – הפקת אירועי שיא  .ד

 רכזת הענף  –קליניקות  .ה

 וגל  מאיה –שיבוץ השופטים  . ו

 קסנדרין  –תקציב  .ז

 קסנדרין –כנה חדשה + אקוויפ תו .ח

 זיו  – פרויקט קווים מנחים לשיפוט ליגה צעירה  .ט

 זיו  - בהתאם לחוקים החדשים ריכוז נושא המשמעת . י

 

 

 רשמה: איילת סבא 


