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מערכת  . החלפת תוכנת ההתאחדות החלפרוייקט–תוכנת ההתאחדות •

.הרישום פועלת בתוכנה החדשה ונבנה אתר חדש להתאחדות

'  ובדרסזבקפיצות . כרגע עובדים על כל נושא התחרויות בתוכנה החדשה

.  התהליך בשלבי סיום וכרגע מתחילים לטפל באקסטרים ובמערבי

אנחנו מבקשים מהחברים הרבה  . ההטמעה של התוכנה לוקחת זמן

החברים יחושו בהקלה ביחס למה שהיה  , כשכל המערכת תעבוד. סבלנות

.בעבר

משרד ההתאחדות ממשיך לתת שירות –התנהלות ושירות לחברים •

.מקצועי ומהיר לחברים

אני ממשיך לשלוח  -דיווח לחברים על הנעשה אחת למספר חודשים •

. חוזרים לכל החברים

מינהל



בדגש על הספורטאים  , בשנת פעילות זו המשכנו לפעול על מנת להדק את הקשר עם הספורטאים ומשפחותיהם
:דור העתיד-הצעירים

.של הליגה האזוריתוהפייסבוקהאינסטגרםהחלה פעילות ענפה בעמודי -

מתוך מטרה לאפשר חשיפה נרחבת  , על חוות נבחרות הלוקחות חלק בליגה האזורית" ביקור בחווה: "הוכנו כתבות-
.לפעילותם בחווה בכלל ובמסגרת הליגה האזורית בפרט ובכך לעודד חוות אחרות ותלמידים נוספים לקחת חלק

"  השתלטות"התבצעה -ביצענו סקירה נרחבת לאליפות הנוער בענף המערבי-לדוגמא: חשיפה לאירועי נוער וליגות צעירות-
אותנטיםזאת על מנת לספק תכנים , י נציגה מהשטח של הענף המערבי"של העמוד המרכזי של ההתאחדות עהסטוריעל 

.ובזמן אמת מהשטח

:לספורט הרכיבה-החלו מהלכים שונים במטרה להעלות חשיפה בקרב קהל חדש-בנוסף לפעילות הפנים ארגונית

-הועברו חומרים מהשטח-קיימנו קשר הדוק בין מנהלת המדיות וראשי הענפים עם חברת יחסי הציבור של ההתאחדות-
הזמנות , פורסמו כתבות על רוכבים. והופצו אל גופי התקשורת השונים.. אירועי שיא ועוד, סיפורים מעניינים על רוכבים

לתחרויות שיא והישגי המנצחים פורסמו בעיתונים ובאתרים השונים ונציגים השתתפו בתוכניות טלוויזיה במסגרת אירועי  
.המכביה

פורסמו תכנים יום יומיים במטרה להעלות מודעות בקרב קהל -בוצע פרסום נרחב במדיות ההתאחדות על אירועי המכביה-
.חדש על מכביות הסוסים בעבר ועל אופי המכביה הנוכחית

בהרנינגאליפות העולם -התקיים גם אירוע שיא בעולם, 2022המכביה -לאירועי השיא שהתקיימו בארץ ובשיאם, בנוסף-
.אשר קיבל חשיפה נרחבת הן במדיות ההתאחדות והן בכלי התקשורת השונים, עם ייצוג של נבחרת ישראלית, 2022

מדיות חברתיות
2022סיכום פעילות 



מדיות חברתיות
2022סיכום פעילות 

:נתוני פעילות

-קהל עוקבים

!  עוקבים בשנה האחרונה1030-עלייה של כ: אינסטגרם

.  עוקבים בשנה האחרונה350-עלייה של כ: פייסבוק



מדיות חברתיות
2022סיכום פעילות 

(הגיעו לכמה שיותר אנשים: )פוסטים מובילים

:אינסטגרם

.המסכם את יום המכביה הראשון" ריל"סרטון 

:פייסבוק

ברכיבה על סוסים2022-פוסט פתיחת המכביה ה



מדיות חברתיות
2022סיכום פעילות 

2023לשנת -מדיה חברתית-מטרות ויעדים

-מטרת על

.חשיפת הספורט לקהלים חדשים והמשך קשר הדוק עם השטח ודור העתיד בכלל הענפים

-דרכי ביצוע

.המשך הבאת סיפורים מהשטח וחשיפתם לכלי התקשורת השונים ולמדיות ההתאחדות-

רלוונטיות  . )באתר ובמדיות החברתיות. פרסומים שוטפים במהלך העונה במסגרת כל ענף-פעילות בענפים-
(ותוכן שוטף

נדרש תקציב נוסף  )מכביה ועוד , סרטוני תדמית על הספורט, תחרויות-קמפיינים ממומנים לקהל חדש-
(נתון לשיקול דעת ההנהלה. וחשיבה מעמיקה

" .ביקור בחווה", "דברים שרצית לדעת"-המשך פינות שוטפות-

.פינות חדשות בעלות ערך מוסף-

.סיקור אותנטי מהשטח של אירועי שיא ואירועים מיוחדים-



:פעולות  לקידום ההתאחדות

:יחסי ציבור ופעילות פנים ארגונית

הנפקת כרטיס הטבות לחברי התאחדות

עורכי דין,  יאללה בסטה, הוסטלסאברהם , פיצה האט: קידום שיתופי פעולה עם מותגים וחברות ממגוון תחומים•

הרחבלקהלפתוחיםימים-השונותבחוותסוכותאירועילקדםבמטרהסוכותלקראתלחוותפניהייזום-לדוגמא:שונותפעילויותיזום•

,ההתאחדותחבריעםשוטפיםעדכוניםלשיתוףישירתקשורתערוץיצירת:ההתאחדותחבריעםישיריםתקשורתערוציקידום•
הוואטסאפבפלטפורמת

:יחסי ציבור ופעילות תקשורתית

יוסף , קוסקסנתנאל , דקניטהרבי , גלעד בן משה, נעמה אגמון, גל כהן, אפרת שחר: עריכת תחקירים עם רוכבים בולטים ומאמנים•

.ועודקובסעמית , גל חלמיש, איילת סבא, דניאל ארליכמן, יצחק

.  שירלי פרבר ועוד: תחקירים עם גורמים חיצוניים הקשורים לעולם הסוסים ולהתאחדות•

יוסף  –טורונוצולמה כתבת עומק בחוות הסוסים : פניה לגופי התקשורת ולכתבים רלוונטיים לקידום כתבות וראיונות בין הכתבות שנסגרו•
13במהדורת חדשות השבת של רשת פריים טיים הכתבה שודרה בזמן . מנהל החווה רואיינו, קוסקסחבר התאחדות ונתנאל , יצחק

.אב ובן רוכבים מהמגזר הבדואי-ראיון עם איברהים ואדם  -24בידיעות אחרונות מוסף פורסמה כתבה במגזין •

,  פנייה ותיאום עם משפיענים להתנסות ברכיבה על סוסים ושיעורי יוגה סוס בחוות הנבחרות-יזמנו שיתופי פעולה עם כוכבי רשת •
גוטמןפרישרתואמו שיעורי רכיבה עם המשפיען ינאי : תמורת חשיפה בעמודי הרשת

:פעילות תקשורתית מקיפה לתחרויות בולטות-קידום תקשורתי של תחרויות

פורסמו ידיעות מקדימות לגבי התחרויות השונות שהתקיימו•

ר התאחדות  "יו, ציטוטים ואמירות מטעם מאמן הנבחרת, לצד תמונות, המנצחים וההישגים, פורסמו ידיעות אודות הזוכים•

נציגים ומשתתפים בתחרות, הרכיבה

יזמנו ראיונות רוכבים בולטים•

חשיפה ושיתוף באינסטגרם של אשלי בונד-יזמנו שיתוף פעולה  •

ריכוז הפעילות לשנת 

2022

צ"יח



הגדלת מספר חברי ההתאחדות•

הגברת השימוש בכרטיס החבר וגיוס בתי עסק נותני חסויות  •

נוספים להטבות בכרטיס

במידת עניין-(לוביסטים) עבודה מול מקבלי החלטות•

דוברות במקרה של משברים•

העברת סרטונים של תחום רכיבה על סוסים למשפיענים בעלי  •

מספר עוקבים מרשים

הגדלת מספר הרוכבים באמצעות המשך חשיפת הענף בקרב  

:הציבור הרחב וייזום שיתופי פעולה ופרויקטים שונים
קידום תקשורתי נרחב בעיתונות ארצית ומקומית•

ימים פתוחים בחוות השונות  -יזום של פעילויות ומבצעים שונים  •

בהם יוכל הציבור להגיע לרכיבת התנסות

יום התנדבות בו חניכי  : לדוגמה–שיתוף פעולה עם תנועות נוער •

לטפל בסוסים ולערוך היכרות  , להתנדב בה, הצופים מגיעים לחווה

עם התחום

הרצאות בבתי ספר של אלופי רכיבה בכדי  -יזום פרויקט חינוכי  •

לחשוף קהל פוטנציאלי לתחום 

המשך עדכון חברי ההתאחדות והטמעת מהלך -רשימות ווטס אפ  •

Whatsappהעברת המסרים לחברים 

בדיקת היתכנות  -יזום וקידום פעילויות סביב חגים ומועדים למשל•

לפעילות בחג החנוכה בחוות החברות בהתאחדות

קידום  -חיזוק הקשר עם עיתונות פנים וחוץ -נבחרת ישראל•

הצעות לראיונות עם חברי הנבחרת

חיזוק הקשר תוך בדיקת אפשרות לשיתוף שוטף  -אשלי בונד •

בנכסים הדיגיטליים שלה

קמפיין משפיענים  –יצירת קמפיין דיגיטל לעידוד ספורט הרכיבה •

וילדיהם

45שלה )שיתוף פעולה עם רשת חינוכית מובילה כדוג רשת דרכא •

פעילות -'  במסגרת מחויבות אישית בכיתה י-(  בתי ספר בישראל

התנדבות שבועית בחוות

ייזום יום שנתי קבוע של הפנינג שיתקיים בכל חוות ההתאחדות  •

יום הרכיבה בדיקת אפשרות של ציון מיוחד בכנסת  -בארץ   

יזום מפגש של חברי נבחרת הרכיבה של ישראל עם נשיא  •

המדינה לקראת או אחרי אחת התחרויות הבינלאומיות

:פעילות תקשורתית מקיפה לכל אחת מתחרויות השיא הבינלאומיות-קידום תקשורתי של תחרויות 

קידום ידיעות מקדימות לגבי התחרויות השונות שהתקיימו•

לצד תמונות, המנצחים וההישגים, קידום ידיעות אודות הזוכים•

ר התאחדות  "יו, קידום ציטוטים ואמירות מטעם מאמן הנבחרת•

נציגים ומשתתפים בתחרות, הרכיבה

יזום ראיונות רוכבים בולטים•

מדיה חדשותית מובילה לסיקור השתתפות  שליחת כתב•

הנבחרת באליפות העולם

יזום ראיונות עם מאמן הנבחרת הלאומית•

ייזום ראיונות עם בכירי ההתאחדות•

צ"יח2023יעדים לשנת 



לוועדות המקצועיות , בניית תקציב ודיווח חודשי להנהלה•

ביקורתולועדת

שקיפות מול החברים בניהול הכספי•

בשנים  )שליטה בהוצאות –שליטה בקרה וניהול –כספים •

(אנחנו עם יתרת זכות2017-2022

בשל השתתפות באולימפיאדת טוקיו של נבחרת קפיצות  •

ראווה גידול בתקציב שיעבור ברובו לוועדות המקצועיות

כספים



כללי
בשנתיים האחרונות ההתאחדות השקיעה כספים כדי לשפר  –שיפור מתקנים קיימים •

.  'ולדרסזההתאחדות סייעה לחוות דאבל קיי בבניית מגרש חדש לקפיצות . מתקנים קיימים

.המגרש ברמה בינלאומית ואירח לאחרונה את תחרויות המכביה

נעשו פגישות לפני הקורונה עם  . אנו ממשיכים לפעול למען הקמת מתקן לאומי–מתקן לאומי •

הוקמה ועדה שמטפלת ואשר אמורה לנסות . עיריות ומועצות אזוריות שהביעו התעניינות

. שנים' נושא זה ייקח מס. ולקדם נושא זה

להקל את תהליך  הוטרינרייםהייתה פניה לשירותים -הקשר עם השירותים הווטרינריים •

כפי )הצעת ההתאחדות להיות אחראית על נושא זה . אישורים לתחרויות כפי שקיים היום

ההתאחדות במגעים בנושא זה עם  . ללא צורך לקבלת אישור לפני כל תחרות( שקיים בעולם

.צמרת משרד החקלאות

.  מסמכי בריאות, לאחרונה אנו נתקלים בתופעה נפוצה של זיופי מסמכי ביטוח-זיופי מסמכים •

כל מקרה כזה מועבר לבית הדין של התאחדות ויטופל . אנו פועלים ביד קשה נגד מקרים אלה

.ביד קשה



כללי
בגופים אלה מעריכים מאד את -שוטפת עם משרד הספורט והועד האולימפי עבודה •

השקיפות בתוכניות  , המקצועיות, את הסדר, העבודה הרצינית והמאומצת של ההתאחדות

.והבקרה לגבי הביצוע ולכן ההתייחסות להתאחדות היא חיובית מאד

ההנהלה בנתה תוכנית עבודה תלת –2022-2024תוכנית עבודה תלת שנתית לשנים •

הרבה נושאים מתוכנית העבודה בוצעו או בתהליך ביצוע–שנתית 

.  ההתאחדות מעסיקה יועץ בטיחות שבודק את כל החוות המארחות תחרויות–יועץ בטיחות •

.ההתאחדות פועלת ותפעל על פי המלצותיו

הקריטריונים לתמיכות ממשרד הספורט  . 2021מבחן התמיכות השתנה ב –מבחן תמיכות •

ההשתתפות של נבחרת . השתנו וכעת יש דגש יתר להישגים ופחות למספר ספורטאים פעילים

.קפיצות באולימפיאדת טוקיו העלתה את תקציב ההתאחדות

התקיימו ומתקיימות פגישות עם מנהל מקרקעי ישראל כדי להקל על  –ענף סוסים ענף חקלאי •

נושא זה עדיין בתהליך ומתקיימות פגישות עם צמרת משרד החקלאות כדי להסדיר . החוות

.הנושא

אשמח להיות מוזמן לחוות שטרם ביקרתי. ממשיך בסיורים בחוות–סיורים בחוות •

.זמין לכל חברי ההתאחדות הן במייל והן בטלפון–דלת פתוחה •



תודות

ולכל חברי ההנהלה, ר ההתאחדות כני לאלו"ליו•

לצוות עובדי ההתאחדות•

לחברי הועדות המקצועיות•

לכל המתנדבים•
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