
 

 20.11.2022סיכום ישיבת הנהלה באמצעות הזום מיום 

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

 שורץ, קרן עופר, הרבי דקניט, סיוון סט.

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

 סדר יום:

 נושאים כלליים  •

 מצגת חברת היח"צ ודיון חברי ההנהלה  •

 גלעד בן מנשה  -נוכחות רופא בתחרויות קפיצות •

 גלעד בן מנשה  -בקשה של מגזרים שונים להתחרות עם לבוש נוסף •

 אלי הרשקוביץ -חיילים פעילים •

 

 נושאים כלליים: .1

יו"ר ההתאחדות, המנכ"ל וכל חברי ההנהלה ביקשו לברך את קאיה אחישר על ההישג המרשים  .א

 רוכבים.  63מקום ראשון בגמר הפטיוריטי של אירופה מתוך  -שלו

המנכ"ל הודיע שעפ"י הלו"ז גלעד היה אמור להציג לחברי ההנהלה את תוכנית העבודה של ענף  . ב

 חר. הקפיצות, אך הוא ביקש לדחות זאת למועד א

גלעד הסביר שהמטרה לערב את כל חברי הענף בתוכנית העבודה כמו כן להיעזר בהאנס הורן  

כדי לקדם את הנושאים. נראה לו נכון לקדם נושאים אחרי שיקבל את חוות דעתם של חברים 

 בולטים בענף. 

לדעת אלי תוכנית עבודה של הענפים צריכה להיות מוצגת לפחות חודשיים לפני תחילת העונה 

וזאת תקלה שבשליש העונה אין תוכנית לוועדת קפיצות. אלי ציין שהוא מבין את ההסבר של 

 גלעד אך ייתכן והתוכנית החדשה צריכה לחול על העונה הבאה. 

יהודה תמך בדעתו של אלי. לדעתו בתוכניות האחרונות של הקפיצות אין כל חידוש. בחמש 

 השנים האחרונות עושים בדיוק אותו דבר. 

יין שמבין ומסכים עם גלעד.לדעתו אין נזק אם ייקח להכין את התוכנית עוד זמן מה. אם  הרבי צ

 מעוניינים לשלב את מאמן נבחרת הקפיצות זה לוקח זמן ואין בכך בעיה.

  2גלעד השיב שאחרי שהתוכנית עבודה של הועדה הוצגה להנהלה קיימו אסיפת ענף שהגיעו 

 אנשים בלבד. 

הוחלט ע"י חברי הוועדה לצרף את האנס לתוכנית, כמו כן לגייס את השטח   לאחר האסיפה

 לתוכנית. 

 גלעד ציין שהוא ינסה להאיץ התהליך. 

המנכ"ל דיווח שלאחרונה נתקלו במשרד במספר גדול של זיופי מסמכים.  –זיופי מסמכים  .ג

כדי לטפל בהם.  המנכ"ל, משרד ההתאחדות ורכזות הענפים משקיעים מאמצים כדי לאתר זיופים ו

 כל המקרים שהתגלו הועברו לטיפול בית הדין של ההתאחדות.

קרן עופר הציעה שהמנכ"ל ישלח חוזר בעניין זה כדי להתריע על ההשלכות של זיוף מסמכים. 

 המנכ"ל קיבל ההצעה. 



 

 

 מצגת חברת היח"צ ודיון של חברי ההנהלה: .2

המנכ"ל ציין שחברי ההנהלה קיבלו לפני הדיון את המצגת של חברת היח"צ. הוא ציין שלחברת  

 היח"צ יש חוזקות וחולשות כדלקמן:

 חוזקות:

היו הרבה פרסומים במדיות השונות. סביר להניח שבלי חברת היח"צ לא היינו מצליחים להגיע  •

 וכתבי הספורט.  לפרסומים האלו. כמו כן חברת היח"צ חיזקה הקשר עם עורכי

הונפק לאחרונה כרטיס הטבות לכל חברי ההתאחדות כדי להגביר הקשר של ההתאחדות עם  •

 חבריה. 

יש כרגע התארגנות לווצאפ לכל החברים שייצא ממשרד ההתאחדות. זה גם כן יגביר הקשר בין   •

 ההתאחדות לבין חבריה. 

 

 חולשות:

 זאת הגדלת מס' הספורטאים.  לא עמדו ביעד של הגדלת מספר חברי ההתאחדות ובעקבות •

 לא בוצע -גיוס תרומות וחסויות •

 לא נעשה. -קשר עם מקבלי החלטות כדי להגדיל תקציבים •

 המנכ"ל ציין שיש לדעתו להמשיך ולעבוד עם חברת היח"צ ולהתמקד יותר בנושאים שלא טופלו.

 אצלנו זה לא כך. -יורם ציין שבדר"כ מי שמנהל את האירוע הוא מנהל היח"צ

 , כך ניתן יהיה לבדוק הביצועים. רם מדגיש שעל היעדים להיות מדידיםיו

 הרבי ציין שהדרישה מחברת היח"צ להגדיל מספר החברים לא מציאותית. 

 חברת היח"צ אינה מתעסקת כל כך ביח"צ, אלא בדוורור. 

סיוון חושבת כמו הרבי וחושבת שיש לפרסם בתוך הארגון יותר. יש לתת דגש לאירועים שמתרחשים.  

 סיוון ציינה שאינה מרגישה כל כך הפעילות של חברת היח"צ. 

יהודה ציין שאינו מרגיש מספיק חשיפה תקשורתית. חלק מהכתבות לא נמצאות במקומות החשובים. צריך  

חוות ביחד עם המנכ"ל וחברת היח"צ כדי לחשוב כיצד לרשום את  4ש עם ליזום הרבה יותר. צריך להיפג

 זאת הדרך הנכונה להגדיל מספר החברים.  -תלמידי החוגים להתאחדות

 גבי ציין שאחת הטעויות שלא הגדרנו לחברת היח"צ את קהל היעד. 

 ייתכן וקהל היעד צריך להיות הרוכבים בחוות. 

 מוסף בלהיות חבר התאחדות. כמו כן צריך לשבת ולחשוב מה הערך ה

 אלי ציין שאנחנו הגדרנו את היעדים שבשבילם צריך חברת יח"צ. 

 הם עד היום עשו בעיקר כתבות ולא מספיק. 

אלי ציין שעד היום לא ראה שהשתמשו בווצאפ. אם זו התרומה שאנחנו מקבלים ייתכן ולא צריך את 

 חברת היח"צ הזו. 



 

 גלעד בן מנשה  -קפיצותנוכחות רופא בתחרויות  .3

גלעד ציין שבאחת התחרויות האחרונות של ענף הקפיצות הרופא ששהה במקום לא איפשר לרוכב  

 שנפל להמשיך בתחרות. זה דבר שפוגע בתחרות. נשאלת השאלה מה סמכות הרופא במקום? 

  סיוון השיבה שהייתה התייעצות עם מאמנת מאנגליה שהסבירה שאם רוכב נופל הוא לא יוכל

 להמשיך לרכב.

 קסנדרין ציינה שבפועל זה לא קורה בתחרויות.

 כני ציין שבדר"כ רוכבים נופלים וחוזרים לרכב.

 הרבי ציין שמקרה שגלעד מתאר הינו חריג. ייתכן שצריך להתייעץ עם רופא ספורט כיצד יש לנהוג.

תו השופט צריך  יהודה ציין שההתאחדות קבעה שהרופא מחליט אם הרוכב ממשיך לרכב או לא. לדע

 להחליט ולא הרופא בדיוק כמו בכדורגל.

 ההחלטה היא של השופט.  –מיקי ציין שהיה בתחרויות בחו"ל ושם אין רופא אלא פרמדיק 

 הרבי גם כן חושב ששיקול הדעת הוא של השופט ולא צריך אשור מרופא. 

משיך לרכב אחר כך  באותו סיבוב של התחרות הרוכב פסול אך הרוכב יכול לה  fei  -כני ציין שב

 בסיבובים נוספים באותה תחרות. זאת לאחר אשור מהרופא בתחרות ומהשופט. 

 

 גלעד בן מנשה  -בקשה של מגזרים שונים להתחרות עם לבוש נוסף .4

 גלעד ציין שקיבל מכתב מרוכבות מהמגזר הערבי שמעוניינות, מטעמי דת, להתחרות עם לבוש נוסף. 

להיות עם לבוש ייצוגי. לא מפריע שהרוכבת תהיה עם חצאית מעל הרבי ציין שהרוכב צריך 

 המכנסיים.

וציין שבחו"ל צריך ז'קט ומכנסי רכיבה ואין ללבוש משהו מעל  fei -כני הציע להיצמד לחוקי ה

 המכנסיים.

 סיוון וקסנדרין בעד לאפשר לבישת חצאית מעל המכנסיים.

  30-40-צאית מעל המכנסיים באורך שלא יותר משימוש בח 120החלטה: לאפשר בתחרויות עד גובה 

 ס"מ ומעל הבירכיים.

 

 אלי הרשקוביץ -חיילים פעילים .5

אלי ציין שמינהל הספורט פנה אלינו בבקשה להתאים הדרישות מחייל פעיל/מצטיין כפי שקיים 

 אצלנו. 

 הגשנו תוכנית, שמינהל הספורט קיבל אותה. 

כלפי פנים כל ענף יקבע את הקריטריונים שלו. כלפי מינהל הספורט תהיה אחידות כאשר הסף 

 נקודות. 20נקודות והסף לחייל מצטיין   10לספורטאי פעיל 

 

 

 

 רשם: אורי חכם 

 


