
 

 
 

 

 2020.10.29פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 וירדן גזית גדי רדום: מורש

 .Zoomבאמצעות : מקום האסיפה

 03:70: ישיבהשעת תחילת ה
הנחיות משרד הבריאות בהקשר של משבר הקורונה לגבי התקהלות הישיבה התקיימה במרחב הווירטואלי לאור 

 ושמירת מרחק.
 

 :נוכחים
 יו"ר –ד"ר איל קישון 

 ס. יו"ר –בועז גלעד 
 גזבר –נני מעוז 

 דירקטורית  – רויטל שואן פינקס
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטור - חיים טייכהולץ
 (08:15-דירקטור )הצטרף ב – יונתן פנטנוביץ'

 

 :ועדת ביקורת נוכחחבר 

 ליעד ברזילאי
 

 :מוזמנים
 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי –ירדן גזית 
 פיננסי-מנכ"ל משותף, מנהל התחום העסקי –גדי רדום 

 יועמ"ש –עו"ד דורון בן ארצי 
 

 :ונעדר
 דירקטורית –ד"ר גילי תמיר 

 דירקטור -מרון רובינשטיין 
 

 

 קודמים: יםפרוטוקולאישורי 

 על ידי כל משתתפי הישיבהלתגריד פרוטוקול אושר בדוא"ל  – 24/9/20

 על ידי כלל חברי הועדלגדי פרוטוקול אושר בדוא"ל ובווטצאפ  –)הצבעת דוא"ל(  11/10/20

 

 מעקב משימות לביצוע מישיבה קודמת

  בוצע –פגישה של גדי עם ועדת ביקורת בנושא התזרים 

 מול הבנק בעבודה – פתיחת חשבון בנק והנפקת זוג כרטיסי אשראי 

  טיוטת נוהל רשומה ותוטמע לקראת קבלת כרטיסי האשראי –הטמעה של נוהל לשימוש בכרטיסי אשראי 

  בוצע –עדכון התזרים ברמה שבועית 

  בוצע –גדי יעביר ליוסי דוגמאות לחומרים שיווקיים בהם השתמשנו לאחרונה ובעבר 

 בוצע –לזמן אסיפה כללית 

  בוצע -נושא נוהל מינוי נשיא כבוד להעביר לדיון דוא"ל את 

 



 

 
 

איל מזכיר שאנו עוסקים בימים אלו בנושאים חריגים כגון אישורי כניסה למדינות זרות ואישורים מיוחדים לקיום 

  אירועים.

 

 2021-ומבט ל 2020תזרים ותקציב 

וכן על צפי  במקור יחסית לתקציב שאושר (23%) 2020 בתקציבמש"ח  1.3-כ מצטבר שלקיטון  גדי עדכן על

הוצג תזרים שמראה איך הצלחנו לעבור את כל השנה, לצמצום קטן בחוב )שלא נלקח בחשבון בתקציב המקורי(. 

 2020 לשעם זאת, בחודשי הרבעון האחרון  .למרות שבמקור היינו אמורים להיעצר כבר במהלך הרבעון הראשון

 לספקים.  מצוקה תזרימית משמעותית שמחייבת דחיית תשלומים חוויםאנו 

 .2020ניצול מלוא תמיכות שתאפשר פעילות קיים אנו מתכננים ל 2020עד לסוף 

אש"ח לספקים  900-אש"ח בבנק וחובות של כ 100-של כתסתיים ביתרה בבנק  2020 אנו מעריכים ששנת

אי הוודאות בימים אלה גדולה  .אש"ח הכנסות לקבל 100-עם כתסתיים  2020-כן אנו מעריכים ש-. כמוועובדים

 ולכן מדובר בהערכה בלבד.

, בעקבות שינוי בתבחינים 2020-ביחס ל 2021בתמיכות  10%ירידה של אנו נניח  2021בעת תכנון תקציב 

  היכולת שלנו להעריך את השפעתם על תקציב האיגוד.-ובפרט אי

. בשנה כתיקונה אנו באפריל 20%ואח"כ מהתמיכה השנתית בפברואר  20%קבלת בהעדר תקציב מדינה, נניח 

 בינואר. 50%אמורים לקבל 

 מתכננים פעילות במסגרת המגבלות עם אפשרות להגדיל, אם יוסרו מגבלות.  –לגבי תחרויות רבעון ראשון 

אש"ח בממוצע חודשי ברבעון הראשון  420-אש"ח בממוצע לחודש )לעומת כ 330-380-אנו מעריכים הוצאות בכ

 2021מש"ח ברבעון הראשון  1.025-אש"ח בחודש בממוצע שנתי(. אנו מניחים הכנסות של כ 360-וכ 2020של 

 .2020מש"ח ברבעון הראשון  1.95-לעומת כ

אש"ח מהוועד האולימפי שתוחזר לקראת סוף השנה,  200לגבי ההכנסות, אנו מניחים קבלת הלוואה בגובה 

 בדומה להלוואה שהתקבלה השנה.

 .אש"ח שתתקבל כבר בינואר 300הלוואה מהוועד האולימפי עד לגובה לבקש  :החלטה

 

 עדכונים מקצועיים

ניתנה סקירה של ירדן על פעילות הנבחרות מאז הישיבה הקודמת, לרבות אליפויות עולם ואירופה באופני הרים, 

רק כאלו עם ארבעה רוכבים יצאו עם נבחרת המסלול )במסלול.  U23אליפות עולם בכביש ואליפות אירופה 

  (.בשל קושי בקבלת אישורי כניסה במועד שיאפשר הכנה מיטבית דרכונים זרים

במסלול, הישג חסר תקדים עבור ספורט  במקום הרביעי במרוץ אלימיניישן באליפות אירופה סייםרותם טנא 

, לאליפות הגיעהבריטניה לא  האופניים, ובפרט עבור נבחרת המסלול המתאמנת באופן מסודר כחצי שנה בלבד.

  אך מרבית המדינות החזקות הגיעו. ההישג מרשים.

ירדן סקר גם את המשמעויות הלוגיסטיות של שיגור משלחות בתקופת הקורונה לרבות בדיקות קורונה, אישורי 

 כניסה, שינויים תכופים ומאוחרים במועדי ומיקומי האליפויות ועוד.

 ני מסלול לבוגרים הצפויה להתקיים באמצע נובמבר בבולגריה. ירדן עדכן על המשלחת לאליפות אירופה באופ

  ., ויתכן שגם רותם טנאכנראה שסטיב ואיתמר ייסעו



 

 
 

 אופני הרים

דיווחים של ירדן בנוגע לפעילות ולהישגים. ירדן סבור שיש לנתח מה עושים קדימה. נתקלנו בקושי לגייס מאמן 

. הקורס בוטל. תומר בארי שעובד UCI-למועדון. ניסינו להכשיר מדריך ולשלוח אותו לקורס ב מקצועי שלא משוייך

באיגוד עשוי לעזוב את המועדון בו הוא עוסק כדי לקחת על עצמו את האימון, במקביל לעיסוקים נוספים. צריך 

  להחליט אם עושים מינוי זמני לשנה או עושים קול קורא למספר שנים.

לבן, לפתוח לאנשים שלא במועדונים היא נכונה. ממליץ לבצע מינוי זמני. מזכיר שמבחינת סי ההחלטה –איל 

  .לכך שסטיב יפקח עם יתר מאמני הנבחרות ויש לקבל את ברכתו מסלולסטיב אמור לעסוק באופני 

  חושב שסטיב צריך לייעץ למאמן ההרים שיעבוד, שכן יש לו ניסיון נרחב –נני 

 הוועדה המקצועית יובא המינוי לאישור הדירקטוריון, המטרה למנות עד סוף נובמבר מאמן. לאחר אישור –ירדן 

: ירדן יעלה את נושא מינוי מאמן אופני הרים לוועדה המקצועית, ואת המלצת הוועדה לוועד עד לישיבה לפעולה 

 הבא.

  אליפויות ישראל

 בכל הענפים ואת האילוצים שמכתיבות התקנות. 2020ירדן סקר את המאמצים לקיים את אליפויות ישראל לשנת 

שיחה עם המארגן. צריך לוודא שיהיו בתי צפויה היום בהמשך  –אילת לגבי אליפות ישראל בכביש המתוכננת ל

  .בית גובריןבמכינים חלופה במקביל אנו מלון פתוחים. 

  לילה לספורטאים. אם אילת פתוחה ואם ניתן לעשות צריך להישאר באילת. צריך לנסות לממן –איל 

 

 דוברות לאיגוד

 . מטרה: תקשורת אפקטיבית עם גורמי חוץ ופנים לקידום מטרות האיגוד ולתמיכה בביצוע משימותיוגדי הציג 

כן הוצגו -. כמופייסבוק, אינסטגרם, אתר, ניוזלטר, מידי פעם ידיעה לעיתונותהוצג המצב כיום בו משתמשים ב

 המצב הרצוי ופערים משמעותיים השנה. מספר חברי ועד התנדבו לסייע בכישוריהם ובקישריהם.

: גדי יקבל איש קשר בנושא דוברות מיונתן פנטנוביץ' ואיש קשר בנושא אוכלוסייה ותקשורת מבועז גלעד לפעולה

 וכן יתייעץ עם רויטל שואן פנקס ויוכל לפנות לחיים.

 

 ספים עדכונים נו

כעת: של מנכ"לים ויו"רים של איגודים שמטרתו  צוות מצומצםגדי חבר ב -לפעילות  החזרת הספורט המאורגן

מול גורמי . לצורך כך ולצורך השגת מטרות משותפות נוספות הצוות פועל החזרה מיידית של ספורט מאורגן

מכתב לשרי הבריאות והתרבות  התגייס וחתם על המאורגן בישראל . כלל הספורטהממשל, הכנסת והיועצים

התרבות והספורט  מפגשים עם מנכ"ל משרדהצוות קיים עוד קודם לכן והספורט בקריאה לחזרה מידית לפעילות. 

-ל בנושאים אסטרטגיים: תכנית המתקניםו לחו"ל ת נבחרותיציאו הקצבות מהר 100%בנושאים אקוטיים: קבלת 

  וינגייט.ופעילות מכון ו 2020-2030

לפני כשבועיים קיימנו שיחת זום של פורום ראשי מועדונים והמנכ"לים,  – פעילות לשיפור תקשורת פנים ענפית

איש. לאור האפקטיביות של הפגישה נקבע פגישה חודשית של פורום זה. במקביל, טל צוק מקיים  20בהשתתפות 

 נים ענפית.שיחות עם כעשרה מועדונים במטרה להבין טוב יותר את צרכי התקשורת הפ



 

 
 

לספורטאי,  ₪ 50-לאחר שהוועד אישר הפחתה משמעותית בדמי הרישום באיגוד ל - 2021רישום לעונת פתיחת 

מערכת הרישום עברה מספר שידרוגים שיאפשרו, בין היתר, חתימה  .15.11-אנו עומדים לפתוח את הרישום ב

 דיגיטלית של המשתתף / הורה / מועדון.

מזכירים שלפני למעלה משנה וחצי הועברו חומרים לנציגי קרן המתקנים. עד עתה החומרים לא  – BMX מתקני

. אנו פועלים כדי להביא ליצירת תיק מתקן על ידי קרן המתקנים תיק מתקןהועברו לחברה הנדסית לצורך יצירת 

 שיוכל לשמש בפניות לעיריות.  / תורם וכן בודקים את האפשרות ליצירת תיק מתקן

במספר רשויות מקומיות וגורמים נוספים עם מחלקות הספורט אנו במגעים  – פעילות סדורה מול רשויות מקומיות

להפכן ל"רשות מקדמת אופניים". בין היתר בהקשר של תמיכה במועדון, קיום פעילות תחרותית באופן כדי 

או מתקנים אחרים  BMXתקן שיפעלו מול קרן המתקנים ובאמצעים אחרים במטרה להקים ממסורתי וכן כדי 

 בתחומן.

 נתקבלו אישורים לדחייה בהגשה.  – ביקורת עומק

 

הישיבה ננעלה כדי לאפשר את פתיחת האסיפה הכללית שלא מן המניין שדנה בעדכונים  09:00לקראת השעה 

 לתקנון.

 

 

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


