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פרוטוקול ישיבת ועידה מספר 80
ענף קפיצות ראווה
01.12.2019
תאריך:
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,נועם זרד ,נעמה אגמון ליכט ,אבשלום הלחמי
משתתפים:
משתתפים שאינם חברי ועדה :אופל סימון ,דודי לנדאו ,אלישבע וייל ,פפי רטנר
נושאים לדיון:
 .1פרס כספי  -צמד השנה
 .2שילוב של סטיוארדים במשך עונת התחרויות
 .3אופל סימון – ערעור על התנסות מעשית להסמכת שופטים
 .4נבחרות לאומיות של רוכבים צעירים
 .5ועדת שופטים  -התנגדות לסטז' למועמדות להסמכה
 .6אי קיום תחרות FEI WJC
 .7בקשה לתקצוב נוסף בתחרות גמר גביע
דיון והחלטות:
 .1במסגרת טקס חלוקת הפרסים המסכם באליפות ישראל מוענק פרס אישי לצמד השנה  -הצמד אשר צבר את
מירב נקודות הדירוג בסיכום כל תחרויות הדירוג לאליפות.
בעונות החולפות מחיר מקצה דירוג לאליפות עלה  230שקלים ,כאשר מתוך סכום הקופונים הוקצו בכל
תחרות  750שקלים בכל מקצה לפרס כספי לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בפרס היומי.
חברי הועדה החליטו כי העונה מחיר מקצה דירוג לאליפות יעלה  250שקלים (העלאת קופון בסך  30שקלים
בדומה לעונות קודמות) לטובת פרס כספי שיוענק במעמד הטקס המסכם באליפות ישראל ל' -צמד השנה'.
סך הפרס הכספי הינו  750שקלים כפול מספר מקצי הדירוג שיתקיימו בפועל עבור אותו מקצה.
 .2הסטיוארדים הלאומיים הפעילים  -פפי רטנר ואלישבע וייל  -הצטרפו לישיבת הועדה על מנת להעלות לדיון
אפשרויות לשילוב של סטיוארדים במשך עונת התחרויות ,מעבר לנוכחותם בתחרויות שיא .חברי הועדה
תומכים ברעיון ורואים חשיבות רבה בנוכחות של הסטיוארדים בתחרויות ועל כן פועלת לגיוס כספים
ממקורות חיצוניים והקצאת תקציבים לעניין.
 .3בהמשך לסעיף  3מפרוטוקול  ,)27.10( 79המועמדת להסמכה – אופל סימון – הצטרפה לישיבה על מנת לערער
על מספר התחרויות אליהן נדרשו המועמדות להסמכה להצטרף בהתנדבות ועל מנת לבחון את האפשרות
לגשת למבחן ההסמכה העיוני ללא דרישה להתנסות מעשית נוספת כלל .אופל ביקשה לקבל את הקריטריונים
על פיהם נאמדו המועמדות במהלך ההתנסות המעשית והצהירה כי מוסדות אקדמיים מכירים בזכאות שלה
להקלות בהבחנות ,אותן לא קיבלה במעמד ההבחנות בקורס .חברי הועדה הסבירו לאופל את החשיבות
מאחורי ההתנסות המעשית ואת ההשלכות שיש לכך על הפיתוח המקצועי של בעלי התפקיד תוך הקבלה
לתהליכי הסמכה דומים בחו"ל והחליטו לא לשנות את הדרישה .נוסף על כך ביקשו מאופל להגיש את
האישורים הנדרשים לקבלת ההקלות עליהן דיברה.
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דודי לנדאו העלה רעיון להקים נבחרות לאומיות של רוכבים צעירים .חברי הועדה קיימו סיעור מוחות
במסגרתו עלו מגוון רעיונות .הוחלט לקיים דיון ייעודי בנושא בישיבת הועדה הבאה יחד עם יו"ר ההתאחדות,
כני לאלו.
בהמשך לסעיף  3מפרוטוקול  ,)27.10( 79כתבו חברי ועדת השופטים ,מכתב על מנת למחות על החלטת הועדה.
בין ההערות ציינו כי הדרכה של מועמדים להסמכה אינה חלק מאחריות צוות השיפוט וכי הדבר עלול להשפיע
על הניהול התקין של התחרות וכן כי הרחבת מעגל השופטים יביא לצמצום מספר התחרויות הממוצע אותן
ישפוט כל שופט במהלך עונת התחרויות וכפועל יוצא מכך ישפיע על המיומנויות המקצועיות של השופטים.
חברי הועדה השיבו כי הדרכה מסוג זה מקובלת גם בחו"ל וכי ההתנסות המעשית בתחרויות בפועל הוא
אינטגרלי לתהליך ההסמכה .נוסף על כך ,את תהליך פתיחת קורס הסמכת השופטים הלאומי ביצעו חברי
הועדה בשיתוף עם חברי ועדת השופטים שאף המליצו בעצמן על  Jane Pellyשהעבירה את ההסמכה בפועל.
לא ניתן להסתמך על קבוצה קטנה של אנשי מקצוע (שמצטמצמת) ,ויש צורך לחשוב על הדור הבא של שופטי
הקפיצות ולדאוג להכשרה מספקת וצבירת ניסיון אופטימאלית.
בהמשך לסעיף  2מפרוטוקול  ,)27.10( 79מאחר ולא התקבלו הצעות לארגון התחרות הבינלאומית – FEI
 – Jumping World Challengeחברי הועדה מצרים על כך שהתחרות לא תתקיים כמדי שנה במהלך עונת
התחרויות הנוכחית.
תחרות ה Bronze Tour( FEI Jumping Children’s Classic -בלבד) תתקיים כחלק מתחרות דירוג לאומית.
חברי הועדה קיבלו פנייה ממארגנת תחרות גמר גביע המדינה ,אילאיל קנטי ,בבקשה לקבל תקצוב נוסף עקב
מיעוט כניסות .נכון לרגע זה אין לענף עודפים תקציביים שיכולים לשמש לתמיכה נוספת .יחד עם זאת ,ישנו
רצון לעודד מתקנים שמקיימים תחרויות על פני יומיים .על כן ,עם היוודע תקציב  2020הנושא יעלה לדיון
מחדש והחלטה תופץ בקרב כלל המארגנים.

רשמה :קרן שמר

