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 2020וזלטר איגוד האופניים דצמבר ני

 שלום לכולם,

. בשיא המשבר רוב צוות האיגוד התבקש לצאת הייתה שנה מאתגרת עבור כולנו 2020שנת 

קרו מספר דברים  ובאיגוד למרות האתגרים, בספורט האופניים לחל"ת ו/או לצמצם פעילות.

לספורטאים ישראלים בעולם, תחילת פעילות , ובהם: הישגי שיא זההראויים לציון בניוזלטר 

תחרותית בארץ ובחו"ל בענף אופני המסלול בוולודרום וקיום כלל אליפויות ישראל ברבעון 

 .האחרון של השנה

פעלנו לשיפור התקשורת בין הגורמים השונים בענף ובפרט בין מנהלי המועדונים לצוות 

את ספורט האופניים בישראל. בנוסף, האיגוד במטרה להגביר את האמון שנדרש כדי לקדם 

מיקוד העשייה של האיגוד לאור חזון ומטרות שאותם אנו מתכוונים  התחלנו בהליך של

 .2021להביא בפניכם במהלך 

נבחר להיות חלק מנציגות מנכ"לים ויו"רים של ענפי ספורט  גדי רדום, מנכ"ל משותף באיגוד,

 שפעלההתרבות והספורט ובכירי משרדו מנכ"ל משרד אולימפיים שפועלת ישירות מול 

התמיכות, להקדמת החזרה לפעילות בעקבות סגרים ולמתן פתרונות מ 100%לשימור 

בתקופת הקורונה לצרכים המיוחדים של הספורט. הצוות ממשיך לעבוד לטובת איגודי 

ת צמתי קבלעל  גם לאחר משבר הקורונה הספורט גם בימים אלו, מתוך מטרה להשפיע

 ועוד. החלטות שנוגעים לתקצוב, למתקנים, להחלטות בנוגע לספורטאים מצטיינים בצה"ל

 תחרויות

תחרויות  9תחרויות אופני הרים,  15ימים:  32תחרויות על פני  26התקיימו  2020בשנת 

אליפויות  7-תחרויות בינלאומיות ו 3. בין התחרויות היו תחרויות אופני מסלול 2-אופני כביש ו

 ימי תחרות בחלק האחרון של השנה. 10ישראל, שהתפרסו על פני 

בליגת הצעירים, יוזמה של מחלקת הילדים והנוער באיגוד אשר התקיימה השנה לראשונה, 

תחרויות לילדים בלבד, על מסלולים מותאמים, באווירה ידידותית ובמיקומים  3התקיימו 

 חדשים.

בכל מקצה, לפי  20-למגבלות הקורונה לההשתתפות באליפויות ישראל הוגבלה בהתאם 

 דירוג שהגדירה הוועדה המקצועית.

 שהפעילות התחרותית של המסטרס ושל רוכבים נוספים נפגעה באופן משמעותי הצטערנו

לא יצאו לפועל  אפיק ישראל, סובב כנרת, וטור אילתמרתון אילה, וכן שאירועי דגל כגון: 

 השנה.



 
 

 

ת תמיד, אך בתקופת הקורונה יותר מתמיד. אנו רוצים ארגון תחרויות היא משימה מאתגר

 . 2020בהזדמנות זו להודות לכל המארגנים שנרתמו למשימה בשנת 

 נבחרות והישגים

קבוצותיהם המקצועניות רוכבות ורוכבים ישראלים רשמו השנה הישגים חסרי תקדים במדי 

 ובמדי נבחרת ישראל:

גיא ניב היה לרוכב הישראלי הראשון לזנק לטור דה פרנס ולסיים אותו. גיא שגיב ועומר 

גולדשטיין סיימו את הג'ירו והוואלטה בהתאמה. איתמר אינהורן היה לישראלי הראשון לסיים 

מביה(, לראשון שמנצח בקטע של הוואלטה קולו 3)מקום  2.1על הפודיום בתחרות ברמה 

, תחרות בה גם יובל בן משה סיים על באירופה )קטע בטור סולידרנוסק בפולין UCIמרוץ 

ולראשון  לראשון שלובש את חולצת הספרינטר בטור באירופה )הטור של הונגריה( (,הפודיום

 6בשלדפרייס ומקום  9מקום שמסיים בעשירייה הראשונה מול ספרינטרים מהדרג הראשון )

 קטע של הטור של וולוניה(.ב

 .16-עומר שפירא רכבה בבריחה בסטראדה ביאנקה בסבב העולמי לנשים, וסיימה במקום ה

 8-סיימה במקום הנגה כורם , 2019-בסבב העולמי באנדורו ב 2-לאחר שהגיעה למקום ה

 .2020לשנת  באליפות העולם בדאון היל

ול, רותם טנא סיים במקום הרביעי באופני מסל U23בהשתתפות ראשונה באליפות אירופה 

במרוץ האלימינציה. בהשתתפות ראשונה באליפות אירופה לבוגרים, איתמר אינהורן סיים 

 (.Omniumרב האולימפי )-בקרב 11-במקום ה

 עוד בגזרת הנבחרות, תומר בארי מונה למאמן נבחרת הגברים של ישראל באופני הרים.

ד כדי כך שנבצר מאיתנו לשלוח לחו"ל ע מגבלות הקורונה הקשו על הוצאת נבחרות

 ספורטאים לחלק מן התחרויות ובחלק מן הנבחרות.

לאור צמצום פעילות הנבחרות בישראל והפעילות התחרותית בישראל תמכנו כספית ברוכבי 

 .נבחרות שפעלו בחו"ל

 ולודרום

 :2020התקדם בכמה חזיתות בשנת  תחום אופני המסלול

מאמנים ומדריכים סיימו בהצלחה השתלמות  45-מקיואן, כבהדרכת מאמן הנבחרת סטיב 

אימון והדרכה בוולודרום. מספר מועדונים החלו לקיים פעילות ולודרום קבועה. נבחרת 

ישראל התאמנה על בסיס קבוע פעמיים בשבוע בוולודרום, ומספר רוכבים יצאו לתחרויות 

פטים הוכשרו לשיפוט שו 30-בינלאומיות ראשונות בהם השיגו הישגים מרשימים. כ

ו תרימים, באחת מהן הוכ 4בתחרויות אופני מסלול, התקיימו שתי תחרויות רשמיות על פני 

רב, הנג"ש, -בתחרויות הרדיפה האישית, הקרב –לראשונה אלופי ישראל באופני מסלול 



 
 

 

מרוץ הנקודות, מרוץ האלימיניציה והסקראץ', ונקבעו שיאני ישראל הראשונים ברדיפה 

רוכבי  6ת ובנג"ש. הכיתה האולימפית בבי"ס על שם שמיר בת"א נפתחה ובמסגרתה אישי

 פעמים בשבוע. 4אופניים מתאמנים בוולודרום ובסביבתו 

על מנת שמימון פעילות הוולודרום לא יבוא על חשבון הפעילות הקיימת בענפי הכביש 

רד התרבות והספורט, וההרים, נעשו פעולות רבות לגיוס מימון לפעילות. עיריית ת"א, מש

 הוועד האולימפי וסילבן אדמס כולם תומכים כספית בהקמת הענף בישראל.

 

 שיפוט ומדידה

במהלך הסגר בתקופת האביב התקיים לראשונה קורס שופטים מקוון לשיפוט בתחרויות 

 2019הרים וכביש. בנוסף, רבים מהשופטים שהשתתפו בקורס השופטים שהתקיים בסוף 

שופטים הוכשרו לראשונה כשופטי אופני מסלול וזכו  30-הכשרה מעשית. כהשלימו השנה 

 להכשרה מעשית. כל אלה הגדילו משמעותית את מצבת השופטים ואת מיומנותם.

 

 בי"ס להכשרת אנשי מקצוע לספורט האופניים

ביה"ס של האיגוד להכשרת אנשי מקצוע לספורט האופניים עבר רפורמה, וכיום הוא ערוך 

רסי מאמנים, מדריכים, מובילי קבוצות, מכונאים ועוד ע"י מאמנים מקצועיים לקיום קו

ומתאמים ארגוניים שונים. מאמנים ומתאמים שמעוניים ליזום קורסים מוזמנים לפנות לניב 

  niv@israelcycling.org.ilליבנר בדוא"ל 

העבירו צוות מחלקת הילדים והנוער, אותן דרה של השתלמויות זום לאורך השנה התקיימה ס

סגר היא עדות לתקופות מחוץ הנוכחות במפגשים גם צוות נבחרת ישראל ומרצים נוספים. 

 .2021ר זאת, התכנית תמשך גם לתוך לביקוש לתכני העשרה מקצועיים. לאו

מדריכות ומאמנות במטרה לטפח מנהיגות נשים האיגוד העניק מלגות לרוכבות לקורסי 

 בספורט האופניים.

 

 כללי

מיליון  1.021-הכלליות של האיגוד מעוד טרם משבר הקורונה, צומצמו הוצאות ההנהלה ו

. בפועל ההוצאות הצטמצמו עוד יותר 2020אלף ש"ח בתקציב  750-לכ 2018ש"ח בשנת 

מתמיכות משרד  100%ה קבלת עקב הקורונה. מנגד, האיגוד ביצע פעילות שאפשר

תסתיים בעודף  2020שנת אנו צופים שהספורט. כתוצאה מכך, לאחר שנתיים גרעוניות, 

 רמת החוב של האיגוד.שיאפשר צמצום בתקציבי 

mailto:niv@israelcycling.org.il


 
 

 

בהיבט התקשורת בין האיגוד למועדונים, נקבעה פגישת זום חודשית קבועה להעלאת 

 המועדונים, והתקיימו כבר מספר מפגשים מועילים.שאלות ונושאים לדיון ע"י ראשי 

 

 2021לקראת שנת 

אשר תחל בקרוב. בשנה זו בכוונתנו להתמקד במספר  2021כעת אנו עם הפנים לשנת 

 נושאים חשובים:

בפרט,  ביסוס תכנית לפיתוח ספורטאים והשקעה בפעילות נבחרת אופני מסלול -

  וביתר הנבחרות בכלל

השראה ויאורגנו ע"י מפיקים חיצוניים בלי עלות או בעלות  קיום אירועים גדולים שיהוו -

 מינימאלית לאיגוד

הורדת חסמים ועלויות לארגון תחרויות קטנות כך שמגוון רחב של מועדונים ייכנסו  -

 ארגון התחרויות לתחום

את ישראל במרוצי הכביש, הנג"ש וההרים  שייצגו תמיכה בספורטאית ובספורטאי -

וקיו ביולי, בתקווה לשפר את הישג השיא של ספורטאי במשחקים האולימפיים בט

 2016ישראלי ממשחקי ריו 

 של פעילויות האיגוד ושל ספורט האופניים יח"צהשיווק ושיפור ה -

פיתוח בית הספר כיחידת רווח שגם מגשימה מטרות של האיגוד בהקשר של  -

 הכשרת בעלי מקצוע

לתחרויות, להצגת תוצאות וד המידע של האיגוד לניהול רישום לאיגומערכות פיתוח  -

 עדכניים באתר האיגוד ודירוגים

 .2021שיתוף הפעולה שלכם להצעיד את ספורט האופניים קדימה גם בשנת המשך נשמח ל

 

 בברכה,

 

 משותפיםגדי רדום וירדן גזית, מנכ"לים 

 איגוד האופניים בישראל ע"ר

 


