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חוות אליהן משתייכים חברי הענף המערבי 47ישנן 

חוות18

חוות13

חוות16

לא כולל קטגוריית פרטי בה הרוכב איננו משתייך לחווה מסוימת* 



2022תמיכת ההתאחדות בשנת  
2023למול תקציב מאושר לשנת 

2022

תמיכת ההתאחדות עמדה על 

138,642 ₪

2022

תמיכת ההתאחדות עמדה על 

138,642 ₪

2023

תמיכת ההתאחדות עמדה על 

176,820 ₪

2023

תמיכת ההתאחדות עמדה על 

176,820 ₪

 +38,178 ₪
+28%

מהם , נובע מגידול בתקציבים שצפויים להתקבל השנה להתאחדות בזכות הישגים בינלאומיים2023הגידול בתמיכת ההתאחדות לשנת 

. נוער וקאטינג, ריינינג בוגרים: חלוקת התמיכה תחולק בין תתי הענפים לפי הגודל היחסי של כל תת ענף.  30%הענף המערבי קיבל 



ריינינג בוגרים 
2023 2022

אליפות+ 12 אליפות+ 12 כמות תחרויות

ככל הנראה נאלץ לקיים את התחרויות  

.  ימים3על פני 

חמישי ושישי   ימי תחרויות

,  אליפות, וריטי התאחדות'פיצ,דרבי
IRBC

,  אליפות, וריטי התאחדות'פיצ,דרבי
IRBC

שיא תחרויות

למארגנים  טרם פורסם קול קורא (דאבל קיי וגרין פילדס)2 חוות מארחות

כמות  פנייה למארגנים להגדלת1.

התאים שמוצעים למשתתפים  

.  בתחרויות בעונה הקרובה

ל  "מחוסטיוארדקליניקה על ידי 2.

סטיוארדיםלרוכבים והבאת 

לתחרויות באופן אקראי בעונה  

.  הקרובה

ייתכן ותחרויות הליגה יתקיימו על  3.

. ימים לפי הצורך3פני 

כמות סוסים בתחרויות שממשיכה  .1

לגדול למול כמות תאים מוגבלת של  

.  מארגני התחרויות

רווחת הסוסים בתחרויות ומניעת  . 2

.  בספורטאלימות

ימי תחרות ארוכים מאוד שהתקיימו  . 3

ז תחרויות  "ובניית לו2022בשנת 

.  2023משופר לקראת 

נקודות לשיפור  



נוער 
2023 2022

אליפות+ 5 אליפות+ 5 כמות תחרויות

שישי ושבת שישי ושבת ימי תחרויות

אליפות אליפות שיא תחרויות

למארגנים  טרם פורסם קול קורא תחרויות וגרין  הדאבל קיי במרבית)2

(פילדס

חוות מארחות

הענף מתחילת השנה  פרסום חוקי1.

אותם אנו נאכוף במהלך השנה  

(. AQHAבהיצמד לחוקי ה )

בניית לוח זמנים לבניית מסלולים  2.

לכל תחרות ומאמן אחראי לאיסוף  

.  המסלולים מכלל הבונים

דיון עם מאמני הנוער על איך כדאי 3.

.  לחזק ולשפר את מקצי האינגליש

הקפדה על רווחתם ובריאותם של  1.

.  הסוסים המתחרים

שיפור הכנת התחרויות ובניית  2.

המסלולים לעונה הקרובה בעזרת  

. תת וועדת נוער

מקצי האינגליש שנכנסו לתחרויות  3.

.  כיצד לשפר ולחזק–

נקודות לשיפור  



קאטינג 
2023 2022

אליפות+ 4-5 אליפות+ 4 כמות תחרויות

ככל הנראה שישי שבת ובהתאם ללוח  

.  של ענף האקסטריםהתחרויות

שישי ושבת ימי תחרויות

אליפות אליפות שיא תחרויות

למארגנים  טרם פורסם קול קורא רק דאבל קיי,1 חוות מארחות

פגישה בין מאמני הקאטינג על  1.

מנת לחשוב כיצד ניתן להביא עוד 

.  מתחרים לתחרויות הקאטינג

בדיקת האפשרות להוזיל חלק  2.

על אף שלתחרויות  )מהמקצים 

הקאטינג עלויות מאוד גבוהות  

(.  עקב השימוש בעדר פרות

שיחה משותפת עם וועדת  3.

האקסטרים לתאם את השתלבות  

.  הקאטינג בתחרויות האקסטרים

הגדלת כמות המתחרים  1.

המשתתפים בתחרויות קאטינג  

.  ומספר הכניסות בתחרות

.  מחירי המקצים הגבוהים2.

השתלבות עם תחרויות  3.

שכן הקאטינג מתארח  , האקסטרים

.  התחרויות האקסטרים

נקודות לשיפור  



IRBCתוכנית ה 

זכינו לראות שני מקצים מאוד משמעותיים כחלק מאליפות  2022בשנת •
בשני המקצים כמות  . נון פרווריטי'ופיצ, פתוח IRBCוריטי 'פיצ–הארץ 

סך הפרסים בשני מקצים אלו של מעל  , הכניסות הייתה משמעותית
100,000 ₪

לגילאי דרבי   IRBCהתקבלה החלטה של חברי הענף להרחיב את תוכנית ה •
.  ובכך להגדיל ולחזק את התוכנית

יותם  , קאיה אחישר: IRBCחברים שירכזו את פעילות תוכנית ה 3הענף בחר •
.  קסון'מושלין ויגאל ג



חברי וועדה מקצועית  ורכזת ענף

2022רכזת הענף בשנת . ליאור רז וקרן עופר, דודי לזר, ברק גיבורי: חברים4הוועדה המקצועית כללה 2022בשנת •
חברים אך לא הגישו את מועמדותם  5על פי תקנון ההתאחדות וועדה מקצועית מונה לכל היותר . הייתה דניאל קנטי

.  חברים4ולכן הוועדה מנתה רק 2022חברים לבחירות בתחילת 

ל אנו מאוד מודים לה על שהייתה חלק מהוועדה  "דניאל קנטי פרשה מתפקידה ונסעה לחו–2023לקראת שנת •
.  וסייעה לחברי הענף רבות ומאחלים לה הצלחה רבה בהמשך

חברי הועדה מקצועית פורשים מתפקידם ומתקיימות בחירות כחלק מהאסיפה  2מידי שנה , על פי תקנון ההתאחדות•
.  אותם חברים רשאים להגיש את מועמדותם בשנית. הכללית להשלמת צוות הועדה

חברי 3השנה יפרשו לפני הבחירות ליאור רז ודודי לזר על פי תקנון ההתאחדות ויתקיימו בחירות באסיפה הכללית ל •
(.  חברים5כ "ל סה)חדשים להשלמת צוות הוועדה המקצועית 

כמו כן אנו מחפשים רכזת ענף  . שרי השאש, שריג ברוש, עוז דניאל, דודי לזר: מועמדים בבחירות הקרובות לוועדה•
.  לקראת תחילת עונת התחרויות שתוכל לתמוך בחברי הענף במהלך העונה

אנו מודים לו על תפקודו בוועדה המקצועית  . ליאור רז הגיש את מועמדותו השנה לבחירות להנהלת התאחדות•
.  ובטוחים שהוא מועמד מאוד ראוי שיכול לתרום רבות בהיותו חלק מהנהלת ההתאחדות




