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–תוכנית עבודה 

2022ענף קפיצות הראווה 
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קפיצותענף - סקירה

מתקנים

בעלי תפקידים

רוכבים

נבחרת בוגרים ילדים ונוער

סדרות

מדיה
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סקירה -ענף קפיצות 
מתקני 

תחרויות

. יגור, החווה הירוקה, פילדסגרין , דאבל קיי:21-22ארבעה מתקני תחרויות בעונת 

נוספת חוות אייל באודים22-23בעונת 

מגרש עם קרקע   

מותאמת לקפיצות

מגרש חימום תקני  

עם קרקע מותאמת
תאים לסוסים  מגרש מקורה

חניית קרונות  

מרווחת ובטיחותית

חניה לרכבים  

פרטיים

הפרדה מוחלטת בין  

קהל לסוסים
תאורה למגרשטריבונות לקהל

סט מכשולים  

מותאם לתחרויות 

ולתת מענה לכל בעיה שעולה במהלך התחרות, מארגן שפנוי לנהל את התחרות

פרמטרים חשובים במתקן תחרויות



© AstraZeneca 2022

סקירה -ענף קפיצות 
בעלי  

תפקידים

:שופטים

(שניים קודמו השנה)שופטים בכירים 5

.שופטים משניים4

העלאת הניסיון של השופטים החדשים ושיפור הרמה המקצועית לכלל  *

.השופטים

:סטיוארדים

.בפועל עובד רק אחד, שני סטוארדים מוסמכים

. מחסור בסטוארדים מנוסים ומקצועיים במיוחד למגרשי החימום*

:בוני מסלולים

.בעונה1-2בפועל בונים . בוני מסלולים10קיימים בארץ כ 

. יש צורך בהסמכה של בונים נוספים*
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סקירה -ענף קפיצות 
סדרות

גביע המדינה➢

ליגת בית הספר➢

ליגת קרון➢

דירוגים לאליפות ישראל➢

דירוגים מכביה➢
➢FEI World jumping Challenge

oליגה אזורית

oגראנד פרי

2021-2022עונת 
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סקירה -ענף קפיצות 
מדיות

.שנפתח לפני מספר שנים אותו מנהלת רכז הענףפייסבוקלענף קפיצות קיים עמוד ❑

.פ עם אחראי מדיות בהתאחדות"שת❑

.באחריות הועדה לייצר עבור עצמה את התכנים אותה היא מעוניינת להעלות❑

.י הועדה או מי מטעמה"לשימוש באפליקציית עריכת סרטונים באופן עצמאי ע" Broadsay"חברת ❑
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סקירה -ענף קפיצות 
בינלאומי

השתתפות באליפות אירופה  –קאזיהלי

לילדים

16מקום בלומןדניאל 

באליפות העולם

השתתפות לראשונה של 

נבחרת קפיצות במשחקים 

האולימפיים בטוקיו
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סקירה -ענף קפיצות 

:הזדמנויות

.נבחרת ישראל הבוגרת כמנוף לשיפור מקצועי בישראל▪

.דאבל קיי-מגרשים חדשים ואיכותיים שנבנו בשנה האחרונה▪

.שופטים צעירים חדשים3כניסת ▪

.ל שמגיעים לארץ"בעלי תפקידים מחו▪

.ליגה אזורית צומחת▪

מינוף המדיה לתקשורת ופרסום▪

.תוכנה ואתר חדשים▪

2022מכביה ▪

פעילות בינלאומית-ליגה בלקנית▪

:פערים/אתגרים

.הורים/רוכבים/אלימות כלפי בעלי תפקידים מצד מאמנים▪

.פרסומים שלילים על ספורט עם בעלי חיים בעיתונות▪

.מתקני תחרויות עם פערים מקצועיים ובטיחותיים▪

.חלקם גם רוכבים ומאמנים ביום תחרות–מארגני תחרויות ▪

:שיפור רמה מקצועית ▪
oבעלי תפקידים

oמאמנים

oמזכירות תחרות

.  ועדת קפיצות-קשר שטח▪

.אירוח תחרויות בינלאומיות/השתתפות" אי"מדינת ▪
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מטרות על –ענף קפיצות 

.גידול מספר הספורטאים בענף. 1

.  שיפור רמת הספורט והתשתיות המקצועיות. 2

.השגיות ופעילות בינלאומית. 3

.ועדה-שיתופי פעולה שטח. 4
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גידול מספר ספורטאים

הבינלאומי

ל"רוכבי חו

ליגה בכירה לאומית

ס"ליגת בי

ליגה אזורית

צמצום הפערים ויצירת  

הזדמנויות בזירה בינלאומית  

לרוכבים מוכשרים
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גידול מספר ספורטאים

:הליגה האזורית

חשיפת הענף ליותר מרכזי רכיבה ובתי ספר•

.מסלולים לימודים–מ "ס60מסלולי קורות וקפיצות עד גובה •

.שיפוט על איכות הרכיבה ולא נקודות חובה לחיזוק  הבסיס•

.רוכבים בכירים ומדריכי קפיצות-בוצעו קליניקות להכשרת שופטי קפיצות לליגה האזורית•

.הבכירהלליגיהועידוד הצטרפות תמרוץ/בניית תכנית לחשיפת רוכבי הליגה האזורית לרוכבי הליגה הבכירה•

(:ארצית)בתי הספר ליגת

. מ"ס60-90מסלולים בין –פנייה לרוכבים ברמות בסיסיות יותר •

.בשנתיים האחרונות הצטרפו מספר בתי ספר לליגה. יותר בתי ספר לרכיבה לתוך הליגההצטרפות •

.מבוצע כבר שנה שלישית עם הצלחה רבה-ליגת הקרון–הליגה הבכירה שילוב מקצי•

.חוות מהליגה האזורית להצטרף לליגת בתי הספרותמרוץבניית תכנית לעידוד •
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גידול מספר ספורטאים

:הליגה הבכירה

רוכבים בוגרים ברמה חובבנית שיכולים להיות חלק מהענף  . רוכבים חובבנים כבסיס לגידול הענף•

Amateurכולל מקצים באליפות . שנים רבות A +B  מבוצע בפועל כבר שנתיים. ופרסים מיוחדים  .

. המקצים האלו הולכים וגדלים

.רצון להגדיל את הפלח הזהיש . צמדים10-15באליפות מונה –14מקצי עד גיל •

.וכניסה מוקדמת יותר למעגל התחרויות12לילדים עד גיל פתיחת מקצה חדש לאליפות הארץ •

שיפור אווירה בתחרויות ומגרשי  , מתקני תחרויות טובים יותר-שיפור השירות וחוויות הרוכב•

.קרון, גראנד פרי, FEIתחרויות שיא , פרסים מיוחדים, החימום

.ישיבות ייעודיות עם מאמני הענף ושופטי הקפיצות, מפגשי ענף –פ בין הועדה לשטח "שת•
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שיפור רמת הספורט והתשתיות המקצועיות

-רמת התשתיות ומתקני התחרויותשיפור➢

,  תאים לכל הסוסים באי התחרויות, כרגע יש שני מתקנים ברמה מאוד גבוה הכוללים קרקע מותאמת לקפיצות

. חניית רכבים פרטים רחבה, חניית קרונות רחבה, עמדות שטיפה

.יועץ בטיחות של ההתאחדות עבר בכל מתקני התחרויות➢

על סטנדרטים  רענון, תתקיים ישיבה עם מארגני התחרויות לקראת פתיחת העונה הבאה-מארגני תחרויות➢

.בסיסים לתחרויות
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שיפור רמת הספורט והתשתיות המקצועיות

:שיפור איכות הרכיבה של הרוכבים הצעירים

המטרה היא בניית תכנית לשיפור איכות הרכיבה בישראל על מנת למצות פוטנציאל של הרוכבים ולאפשר התפתחות מקצועית  

.לרמות גבוהות יותר של רוכבים צעירים

עד  )ברמות אלו . 'מ1.00כחלק מהתכנית יוכנסו שינויים בתכנית התחרויות וסוגי  המקצים בעיקר ברמות הנמוכות עד לגובה 

ישולבו מקצים שנשפטים על פי סגנון הרכיבה ומתן ציון על  . לא ירכבו מקצים שכוללים חלק כנגד השעון( כולל' מ1.00לגובה 

.  פרמטרים של איכות רכיבה

.בשיפוט סגנון במדינות אחרותנסיוןל בעלי "השופטים במקצה סגנון יהיו שופטים מחו

מעבר על , דגשים, ויכללו הסברים על מקצי סגנוןויארוןכצעד מקדים יתקיימו קליניקות מקצועיות פתוחות לכלל הענף עם האנס 

בנוסף יתקיימו קליניקות  . ומאמנים נוספיםיארוןי "בנוסף הקליניקה תכלול הדגמות ע. דף השיפוט והסעיפים שמרכיבים אותו

.הצעריםעבור המאמנים במטרה להקנות יותר כלים לאימון הרוכבים יעודיות

אחת מהתחרויות תוצמד לקליניקה . בדירוגי האליפות בעונה הנוכחית בשתי תחרויות לפחות ובכל הרמותסיגנוןשילוב מקצי 

(.4סעיף )ויארוןשתיקבע עם האנס 

על מנת  ". רישיון"לקבלת מחוייביםלרמה גבוהה יותר יהיו ' מ1.00רוכבים שיהיו מעוניינים לעבור מרמה של -תחרויות" רישיון"

.  בתחרות בה מתקיים מקצה סגנון70%לקבל ציון מעל מחוייבמ יהיה הרוכב 1.00לקבל רישיון להתחרות ברמה שמעל 
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השגיות ופעילות בינלאומית

נקודות עיקריות

(ובוגרים)הקמת נבחרות ישראל לילדים ונוער -ליגה בלקנית ❖
פעילות בינלאומית לילדים ונוער

FEI W.J.Cקיום תחרויות ❖
כחלק מעונה סדירה והשתתפות בתחרות הגמר הבינלאומית' הצאלנגקיום תחרויות 

משחקי המכביה אחת לארבע שנים❖

2024פריס 21טוקיו באולימפידתהשתתפות נבחרת קפיצות הראווה  הבוגרת ❖

משמעויות תקציביות ומקצועיות בישראל

children, juniors, young ridersאליפות אירופה ❖
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השגיות ופעילות בינלאומית

בתחרויות בינלאומיות  יצוגלילדים ונוער ולבוגרים לטובת ל'בינבניית מערכת ותשתית לנבחרת -המטרה

.  בליגה הבלקנית
:  מטרות משנה

18-ו14בגילאי הילדים עד גיל " הפרמידהבסיס "הגדלה של ✓

.גידול מספר ספורטאים בענף✓

.הידע המקצועי וצמצום פערים אל מול ילדים ונוער באירופה, קידום מקצועי של רמת הרכיבה✓

.ל"לספורט בחו" גשר"יצירת מסגרת תחרויות נוספת מול התאחדויות זרות ו✓

-רקע 
קופצים  14בעולם מתקיימות תחרויות בקטגוריות גיל שונות כאשר בתחרויות השיא לילדים מתחת לגיל ➢

'מ1.40-1.45קופצים 18ולנוער מתחת לגיל ' מ1.30-1.35

.בודדים" קצה"ומתוכם מגיעים תחרויות ( עשרות אלפי רוכבים)באירופה הוא עצום " הפרמידהבסיס "➢

'מ181.10-1.15ונוער עד גיל ' מ1.00-1.05באליפות הארץ 14בישראל קופצים ילדים עד גיל ➢

.צמדים30צמדים ובנוער כ 15ל 10באליפות ישראל לילדים רוכבים בשנים האחרונות בין -הפרמידהבסיס "➢

Small nationמוגדרת כ EEFישראל ומדינות דומות לנו בסביבה הקרובה ומזרח אירופה המשתייכות ל ➢

הליגה הבלקנית
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השגיות ופעילות בינלאומית

–רקע 

EEF–והFEI-פעילות הליגה והאליפות של מדינות הבלקן הן חלק מה✓

בוסניה,אלבניה: ונכון להיום כוללת את המדינות הבאות 1968ת מאז מתקייממדינות הבלקן אליפות✓

.  סלובניה וטורקיה, סרביה, רומניה, צפון מקדוניה, יוון, קפריסין, קרואטיה, בולגריה, והרצגובינה

,  מתקיימות תחרויות קפיצותBALKAN EQUESTRIAN CHAMPIOSHIP (BECh)הבלקן באליפות✓

.ואינדורנסאיוונטינג', דרסאג

.  אליפות גם לנבחרות וגם ליחידיםמתקייתבקפיצות✓

.הרמה קרובה יותר לרמה בישראל ביחס לתחרויות בינלאומיות כמו אליפות אירופה או אליפות העולם✓

:  השונותהקטגוריות✓

הליגה הבלקנית

רמה ביום הגמררמה בימי המוקדמות
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השגיות ופעילות בינלאומית

:אתגרים

הטסת רוכבים לתחרויות בבלקן•

של " בסיס"החזקת / הטסת סוסים/סוסים מושכרים-סוסים לרוכבים הישראלים•

.ההתאחדות באזור

ואירוח של תחרות בינלאומית כחלק מהליגה בישראלקיום•

(דרך בלגיה או הולנד)סוסים לישראל עלות גבוהה ודרך ארוכההטסת•

תקציבים יעודים•

הליגה הבלקנית
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שטח-שיתופי פעולה ועדה

מפגשי ענף❖
אסיפות ענף בשנה2•

.ערבי ענף בתחרויות שיא וקליניקות•

מדיות חברתיות❖
שיתוף חברי הענף בתכנים שעולים•

תכנים על רוכבים או אנשים בולטים בענף•

.יצירת תחושת שייכות לעשיה של הענף•

מפגשי בעלי עניין❖
בונים/סטוארדים/שופטים•

מארגנים•

מאמנים•

הורים ורוכבים•
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22-23מבנה עונת תחרויות –ענף קפיצות 
סדרות

גביע המדינה➢

ליגת בית הספר➢

ליגת קרון➢

דירוגים לאליפות ישראל➢

➢FEI World jumping Challenge

oליגה אזורית

oגראנד פרי

משותפת
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22-23עונת תחרויות –ענף קפיצות 
סדרות

?מה חדש

על פני שלושה ימים' הדראסגאליפות משותפת עם ❑

הקמת סגלים  -נבחרות ילדים ונוער❑

נכנס שנה שעברה12מקצה אליפות עד גיל ❑

FEIחוקי ציוד מותאמים ל ❑

שופט מגרש חימום/סטיוארדים❑

(ליגת ביס)לא נגד השעון 80-90מקצי ❑

אתר חדש  / תוכנה חדשה ❑

אליפות הבלקן  ❑

בישראל*CSI2אירוח תחרות בינלאומית ❑
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נושאים לדיון/ שאלות 
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