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יעדים/ תוכנית עבודה

-תוכניות עבודה שנתיות הוצגו ואושרו באסיפות הכלליות ב✓

תוכנית עבודה ארבע שנתית2017-מ; 2016-וב2015

2024מוצגת תוכנית לסבב האולימפי הבא ועד ✓

:מטרות מרכזיות✓

הישגים בינלאומיים בתחרויות מרכזיות והגדלת ההקצבות כתוצאה  ✓

מכך

(כולל חיזוק הליגה האזורית)הרחבת בסיס הרוכבים בארץ ✓

הקמת נבחרות של רוכבים צעירים בישראל ומעבר מובנה לתחרויות  ✓

בינלאומיות מרכזיות

המשך שיפור תשתיות הספורט בישראל✓

שיפור הנושא התקשורתי✓
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מספר חברים
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מספר ספורטאים לתקצוב
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חלוקת ספורטאים לפי ענפים

20222021202020192018201720162015

329235225281375232264245קפיצות

256176142135259296240169'דרסז

295327189314383365267311מערבי

130אקסטרים

10107385667301019893778730כ"סה

%32.6 -קפיצות 
%29.2-מערבי 

%25.3-' דרסז
12.9%-אקסטרים 
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מספר ימי תחרות

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

תכנית 

2022/23 ענף

104 136 148 112 73 96 167 187
ימי  כ"סה

תחרות

36 35 36 39 24 52* 36 41 מערבי

31 36 57 27 19 16 **24 27 קפיצות

33 61 55 21 14 16 **19 17 'דרסז

- - - 25 16 12 70 80
ליגה  

אזורית

- - - - - - 18 22 אקסטרים

כולל אקסטרים*

ימי מכביה4כולל **
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מספר כניסות

2020 2021 2022 ענף

2156* 3583 3384 מערבי

--- 1358 2121 אקסטרים

2004 2393 2805 קפיצות

538 387 1082 'דרסז

1771 ליגה אזורית

כולל אקסטרים* 
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הרחבת בסיס הספורט בארץ

רק 25-מהן כ)חוות משתתפות בפעילות הספורט 75מעל ✓

(בליגה האזורית

פעילות לשילוב של יותר  ; פעילות הליגה האזורית מתרחבת✓

ספורטאים מהליגה האזורית בתחרויות ארציות  

הקמת נבחרות של רוכבים צעירים בקפיצות תוך שימוש בסגל ✓

המאמנים של נבחרת הבוגרים וניצול הפעילות הבינלאומית  

הקיימת

או פעילויות דומות' ניסיון לחזור לתוכנית הטלנטים בדרסג✓

גידול במספר הספורטאים ומספר התחרויות  ✓
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הישגים בינלאומיים מרכזיים

העפלה לגמר  , (רוכבים בטוקיו4)השתתפות ראשונה באולימפיאדה בקפיצות ✓

בגמר  11אישי ומקום 

והעפלה לגמר אישי 2022-השתתפות שנייה כנבחרת באליפות העולם ב✓

בגמר16ומקום 

2022שנערך באיטליה בנובמבר ( ריינינג)בגמר הפיוטיוריטי 1מקום ✓

הישגים בולטים באקסטרים קאובוי מספר שנים ברציפות כולל מקומות  ✓

ראשונים באליפות העולם

לגילאים שונים' תחרויות בודדים באליפויות אירופה בקפיצות ובדרסג✓
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2023יעדים בזירה הבינלאומית 

–קפיצות ✓
בתחרות ההעפלה לאולימפיאדת פריס2023השתתפות נבחרת הבוגרים ביולי ✓

אליפות אירופה✓

–' דרסז✓
(בודפשט; 2023קיץ )הקמת נבחרת הבוגרים וניסיון להשתתף בתחרות ההעפלה לאולימפיאדת פריס ✓

אליפות אירופה לגילאים שונים כולל בוגרים✓

-ריינינג ✓
✓WORLD YOUTH CUP(איטליה, מאי ) מנצחת מקצה הנוערNRHA נגה כנעני תייצג את ישראל

עמית הרלב והמאמן ברק גיבורי-ב "תחרויות ליגה ודרבי בארה✓

אייל כרמון והמאמן שלו קאיה אחישר וכן יהונתן ויאיר חוף –תחרויות בליגה האירופאית ✓

ל"רוכבי ריינינג שנסעו להתמקצע בחו5ל של "השתתפות סדירה בתחרויות בחו✓

-אקסטרים ✓
EXCA World Championshipאליפות עולם של  ✓

EXCA-אליפות אירופה של ה✓
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דגשים נוספים

הנהלה היוצאת פועלת בשיתוף בניסיון לקדם נושאי ליבה✓

בקשר עם החברים, בדיווחים, בנתונים הכספיים–שקיפות ✓

צ וקבעה  "הוקמה ועדה שבחרה חברת יח–מקום ניכר לשיפור בחשיפה התקשורתית של הספורט ✓

יעדים אבל אין תוצאות מספקות

טופל על ידי ועדה יעודית ובעלת ניסיון אבל נמשך קושי רב ביישום  –חשיבות לטפל בנושא התוכנה ✓

מוצלח והדבר דורש טיפול דחוף

5ומעל 2022ח בשנת "מליון ש5לכמעט 2014-ח ב"מליון ש1.15-סך הכנסות ההתאחדות גדלו מ✓

2023ח בתקציב "מליון ש

2017ליתרות מאז שנת 2014-ב₪ אלפי 300-מגרעון שנתי של כ✓

40%במעל 2022-עד ל2018-הכנסות ממוסדות לפעילות שוטפת גדלו מ✓

פעילות נבחרת הקפיצות בוגרים מתוקצבת מתחילתה על ידי כספים יעודיים שמגוייסים בנפרד  ✓

בפעילות זו לא מושקע שקל אחד מהתקציב  )לפעילות זו ולא מהמקורות השוטפים של ההתאחדות 

(כספי הפעילות משמשים גם לפעילויות שוטפות של ההתאחדות, השוטף ולהיפך

אליפויות עולם ואליפויות  , רשויות המדינה עברו לתקצוב על בסיס הישגים בינלאומיים באולימפיאדות✓

אירופה
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תודות

לחברי ההנהלה✓

ל ולצוות ההתאחדות"למנכ✓

לחברי הוועדות המקצועיות✓

למתנדבים האחרים  ✓



בהצלחה לכולנו

15


	שקופית 1
	שקופית 2
	שקופית 3: חזון ההתאחדות
	שקופית 4: תוכנית עבודה/ יעדים
	שקופית 5: מספר חברים
	שקופית 6: מספר ספורטאים לתקצוב
	שקופית 7: חלוקת ספורטאים לפי ענפים
	שקופית 8: מספר ימי תחרות
	שקופית 9: מספר כניסות
	שקופית 10: הרחבת בסיס הספורט בארץ
	שקופית 11: הישגים בינלאומיים מרכזיים
	שקופית 12: יעדים בזירה הבינלאומית 2023
	שקופית 13: דגשים נוספים
	שקופית 14: תודות
	שקופית 15:   בהצלחה לכולנו 

