
 

 באמצעות הזום  12.2.2023סיכום ישיבת הנהלה מיום 

 

יו"ר ההתאחדות(, גבי הייק, צביקה ענבר, ליאור רז, גלעד בן מנשה, קסנדרין שורץ, קרן  כני לאלו ) משתתפים:

 עופר, הרבי דקניט. 

 סיוון סט :נעדרה

 ועדת ביקורת( מנכ"ל ההתאחדות(, יורם דובובסקי, מיקי הרלב )אורי חכם ) :מוזמנים

 

   סדר יום:

 גלעד בן מנשה - מאמני נבחרת ישראל בקפיצות ראווה(דיווח על ביקור האנס ויארון ) •

 הרבי דקניט וקסנדרין שוורץ  - דיווח על תוכנה אירופאית שיכולה להתחבר ללוג ליג בדרסז' ובקפיצות •

 מנכ"ל  - ח"צ במקום החברה הקיימתמינוי איש י •

 בקשה של שני מתקנים לסיוע כספי •

 שאלת המכביה ותחרויות בינלאומיות בקפיצות.  •

לגבי הנושאים המרכזים שעל סדר היום  התייחסות יו"ר הועדות המקצועיות - התוכנית התלת שנתית •

 . 2023של כל ועדה למימוש בשנת 

 

 

 גלעד בן מנשה. - ת ישראל בקפיצות ראווה(מאמני נבחרדיווח על ביקור האנס ויארון ) .1

גלעד ציין ששני המאמנים מאד בכירים ברמה העולמית ואנחנו יכולים להנות מהנוכחות שלהם בארץ.  

  .תוכנית לפיתוח מקצועי בארץבשיתוף עם כל המאמנים ועדת קפיצות בנתה 

ביום שבת התקיימה   הייתה קליניקה למאמנים בהשתתפות האנס ויארון, כמו כןהאחרון  בסופ"ש

תחרות שנשפטה על פי היכולת של הרוכבים. התחרות בשבת הייתה לצורך בניית נבחרות לצעירים  

כשהאנס ויארון נתנו חוות דעת. מדובר על פיתוח מקצועי ובניית נבחרות נוער וצעירים כדי שבעתיד 

 תחרויות בינ"ל. יתחרו ב

ציין  כני שנכח בחמישי ושישי ציין שהיה מוצלח מאד והודה לגלעד ולוועדה המקצועית. צביקה שנכח 

 שהארגון היה מעולה. 

 . המנכ"ל ציין שקיבל פידבקים חיוביים מאד מהמאמנים והודה אף הוא לגלעד ולועדה המקצועית

 

 דקניט וקסנדרין שורץ.  הרבי - דיווח על תוכנה אירופאית שיכולה להתחבר ללוגליג בדרסז' ובקפיצות .2

שעובד עם מספר התאחדויות באירופה.   הרבי ציין שהתקיימה פגישה עם בית התוכנה בלייק הורס

התרשם  יש גם אפליקציה לקפיצות(. הרבי ציין שהחברה הציגה אפשרויות של ניהול תחרויות לדרסז' )

מאד מביצועי התוכנה. תוכנה זאת עובדת יותר מול רוכב ולא מול חוות. בפגישה נכחו גם אנשי לוג 

 התוכנות.  2ליג, שבודקים היתכנות לקשר בין 

 אנשי התוכנה הציגו אפשרות לשמוש בשפה העברית. 

 קסנדרין הוסיפה שבתוכנה זו יש הכל ואנחנו אמורים להחליט במה משתמשים ובמה לא.

 לליווי העניין. לקחת יועץ חיצוני הציעעד גל



 

כני השיב שמדובר בחברה מנוסה מאד ומדובר רק על ניהול תחרויות. מדובר על עלות נמוכה מאד 

 ומחיר הטעות הוא אפסי. 

 הרבי ציין שעדיין ממתינים לתשובות מלוג ליג לפני שממשיכים בתהליך.

 

 מנכ"ל  - מינוי איש יח"צ במקום החברה הקיימת .3

  המנכ"ל ציין שכיום ההתאחדות עובדת עם חברת יח"צ, אך התוצרים לא מספקים. ציין שקיבל פניה

שנשלחה לכל האיגודים( מאדם ששמו אורן בוקשטיין שבעברו עבד עם מספר איגודי ספורט, כמו כן )

עבד בערוץ הספורט ומכיר הייטב את כל כתבי הספורט. המנכ"ל נפגש עם אורן כמו כן הביא אותו 

לפגישה עם הועדה שהקים המנכ"ל בנושא היח"צ המורכבת מ: גלעד בן מנשה, גל חלמיש, עופר  

 זוהר, דניאל ארליכמן, אורי חכם.

כל חברי הוועדה המליצו להעסיק את אורן שעלותו החודשית היא מחצית ממה שגבתה החברה  

 הקודמת. 

דעתה עליו. היא המליצה  לשמוע , שם עבד בעבר אורן, כדיהמנכ"ל שוחח עם מנכ"לית איגוד השייט

 להעסיקו.

 חברי ההנהלה אמצו את החלטת הוועדה ואשרו העסקתו של אורן בוקשטיין. 

גלעד הוסיף שבישיבת הוועדה שמטפלת ביח"צ עלתה הצעה להעלות לאתר את רשימת כל החוות  

 החברות בהתאחדות ושיהיה קישור לכל חווה.

 חווה. דבר זה יביא לשתו"פ עם החוות ואולי אף הגדלתאנחנו נוכל לדעת כמה אנשים נכנסו לכל 

 המתעניינים בכל חווה.

 שתוף הפעולה עם החוות הוא מאד חשוב והוא נדבך נוסף בהטבות שההתאחדות נותנת לחברים. 

 

 בקשה של שני מתקנים לעזרה כספית .4

 המנכ"ל דיווח שפנו אליו שתי חוות לסיוע כספי בשדרוג מגרשים. 

 הירוקה בכפר הירוק והחווה החדשה ברעננה החווה 

 החווה ברעננה היא חווה חדשה שמאובזרת באופן מלא כולל שני מגרשים: דרסז' וקפיצות. 

₪ בפריסה לשמונה שנים. מכיוון שהחווה ברעננה    1000000החווה מבקשת מההתאחדות עזרה בגובה  

 חדשה מעולם לא התקיימה בה פעילות כלשהי של ההתאחדות.

 הירוקה בכפר הירוק היא חווה ותיקה שמקיימת תחרויות של ההתאחדות לאורך הרבה שנים.  החווה

₪. הם מבקשים   600000החווה מבקשת לשדרג את מגרש הקפיצות כאשר העלות לכך היא בסביבות 

 ₪.  300000מההתאחדות עזרה בגובה 

 עשות זאת גם במקרה זה. בנושא עזרה למתקנים והוא מציע להמנכ"ל ציין שבעבר הוצאנו קול קורא 

לא היה באותה עת כני הוסיף שבעבר הוצאנו קול קורא אחרי דיונים בהנהלה של למעלה משנתיים. 

הייתה בעיית בטיחות לרוכבים ולסוסים. גלעד טען אז שזה הנושא באופן שמגרש מתאים לקפיצות, 

 הדחוף ביותר שיש לטפל בו.

הוצאנו קול קורא   ההנהלה קבעה שחשוב שיהיה מתקן לאורך זמן ואז הוצאנו קול קורא. לאור זאת

פעמיים וחוות דאבל קיי היחידה שנענתה לקול קורא. רצינו ופנינו לחוות נוספות שיענו לקול קורא, אך  

 זה לא קרה. 



 

י ושלא לאחר תקופה ארוכה של חוזים חתמנו על חוזה עם דאבל קיי. הבהרנו שזה משהו חד פעמ

 בטוח שנצליח לחזור על זה. 

התאחדות, מה האמצעים שניתן לעזור לחוות, צריך אולי גם ל יםצריך לבדוק מה המקורות שעומד

 לבדוק בקרן מתקנים וצריך לבדוק האם לחוות יש האישורים הנדרשים. 

 למימון.גבי ציין שאין טעם להוציא קול קורא מבלי לבדוק מקורות 

  ₪  500000זה עם דאבל קיי. חשוב לזכור שמעבר לחוזה הם השקיעו עוד אי אפשר לחזור על החו

חשוב מאד להראות שההתאחדות שנים. יחד עם זאת,  10ומימנו את המגרש לאורך תקופה של 

ולצורך כך יש  ומעודדת הקמה של מספר גדול ככל שניתן של מתקנים ראויים. תומכת במתקנים

 ים כאלה. למימון פרויקט לבדוק מה המקורות שלנו

 גלעד אמר שעל ההנהלה לקבוע סדרי עדיפויות:

 עזרה לשדרוג מגרשים

 עזרה לתוכנית פגסוס

 קיום תחרות המכביה 

 קיום תחרות בינ"ל בארץ. 

 אחרי שההנהלה תקבע סדרי עדיפויות ניתן יהיה לפעול.

 ב שכדי להחליט על סדרי עדיפות עליך לדעת תחילה מה המקורות שלך.גבי השי

מילים אחרות, איזה   סיף שלדעתו הנושא החשוב ביותר כעת מה אנחנו נותנים לחברים.גבי עוד הו

 ערך מוסף יש ברישום להתאחדות.

המנכ"ל השיב שלדעתו גבי צודק וזה נושא חשוב ביותר. המנכ"ל ציין שמתכוון להקים וועדה בנושא  

 זה ולכלול בה חברי התאחדות מהשטח. 

 

 בינלאומיות בקפיצות שאלת המכביה ותחרויות  .5

 משתי סיבות: למועד אחרבסעיף זה   לדחות הדיוןהמנכ"ל ביקש 

מיד אחרי המכביה( עם הנהלת המכביה לאחר שביקשו פגישה ) כני ואורי אמורים להיפגש בקרוב .א

 כדי לדעת מה המדיניות של המכביה להמשך והאם יעבירו כספים כפי שהעבירו עד כה.

שבמהלכו עלתה בקשה של גלעד מההנהלה לקבוע סדרי עדיפות לכל בעקבות הדיון היום  . ב

 הפעילויות, יש להמתין לדיון של ההנהלה ולשמוע מה סדרי העדיפויות שנקבעו. 

 

התייחסות יו"ר הועדות המקצועיות לגבי הנושאים המרכזיים שעל סדר יום   - התוכנית התלת השנתית .6

 2023כל ועדה למימוש בשנת 

 

 מיו"ר הועדות המקצועיות לשלוח התייחסותן עד לישיבת ההנהלה הבאה. המנכ"ל חזר וביקש 

 

 

 

 

 רשם: אורי חכם 


