
 

 
 

 

 

 2020.21.31פרוטוקול 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
 

 :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 
 דירקטור  – יונתן פנטנוביץ'

 נציג מועדת הביקורת
 

 

 קודמים: יםפרוטוקולאישורי 

 על ידי כל משתתפי הישיבהלתגריד פרוטוקול אושר בדוא"ל  – 29/10/20

 ועד הקודם לנוכחית אושרו בדוא"ל שלושת הנושאים הבאים:ובתקופה שבין ישיבת ה

 –בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית  2021 ומר בארי כמאמן נבחרת הרים לעונתמינוי ת –

 2/11/20-אושר ב

 14/12/20-אושר ב – 21-הגשת בקשה לרכישת ציוד עבור המכביה ה –

 2/12/20-אושר ב – 7.1.21-ל שלא מן המניין זימון אסיפה כללית –

 

 מעקב משימות לביצוע מישיבה קודמת

  נפתח חשבון. בעלי זכות החתימה צריכים לגשת  –פתיחת חשבון בנק והנפקת זוג כרטיסי אשראי

 ולחתום. יונפקו כרטיסי אשראי שמיים למנהלי משלחות )בעיקר מאמנים(



 

 
 

  בעקבות הנחית הבנק שהכרטיסים צריכים להיות שמיים,  –הטמעה של נוהל לשימוש בכרטיסי אשראי

יעודכן הנוהל שהוצע. כרטיסי האשראי יישמרו באיגוד ויעמדו לרשות מובילי המשלחות בחו"ל בעת 

 יציאתם.

  בוצע –אישור ועדה מקצועית למינוי מאמן נבחרת הרים 

  כרגע לא מתוקצבוכן שיחות עם חברת יח"צ.  התקיימו שתי פגישות –גדי יפגש עם מועמדים לדוברות. 

  האיגוד צריך אש"ח 200-אישור עקרוני למהוועד האולימפי התקבל  –בקשת הלוואה מהוועד האולימפי .

 לצרף תקציב לבקשה הרשמית והכסף יועבר.

 

 לועד המנהל דוידוב צירוף שני בלוך

 ועד המנהל של האיגוד.ו, לדוידוב הראשונה, שני בלוךהישראלית איל מציע לצרף את הרוכבת האולימפית 

לקראת הפגישה הועברו קורות החיים של שני לחברי הועד המנהל ובפגישה איל, נני ויואב הרחיבו על הרקע של 

שני ועל התאמתה לתפקיד. העובדה שישיבות הוועד המנהל עברו להתקיים בזום מאפשרות שיתוף של שני 

 סקוטלנד.למרות שחיה ב

 ל עוד לא נמצאה חלופה.התפקיד, אך נאותה להמשיך בתפקיד כאיל מעדכן שגילי תמיר מבקשת לעזוב את 

 .במקומה של גילי תמיר עד המנהל של איגוד האופנייםולודוידוב שני בלוך  מינויהחלטה: 

  08:00החלטה: ישיבות הוועד המנהל יתחילו בשעה 

 

 2021-ומבט ל 2020תזרים ותקציב 

 2021ומבט לתקציב  2020גדי סקר את ביצוע תקציב 

  2020סיכום  

 אש"ח, לעומת גרעון  350-מיליון ש"ח, עם עודף של כ 4.64-צפויה להסתכם בכ מחזור הפעילות

 . לפיכך, חובות האיגוד נטו צפויים להצטמצם.2019-אש"ח ב 400-של למעלה מ

  ההישגים המשמעותיים ביותר היו  – 2020-המטרות שלאורן נבנתה תכנית העבודה ל 7מתוך

 בהתנעת ענף הוולודרום ובמיצוב האיגוד כגורם מוביל בענף.

 שכללה הכשרת מאמנים  במהלך השנה התקיימה פעילות נרחבת בענף הוולודרום

ושופטים, אימוני נבחרות סדירים, פעילות בינלאומית של הנבחרת, קיום תחרויות 

האולימפית בבי"ס שמיר. הפעילות  ואליפות ישראל ראשונה, ופתיחת הכיתה

בין היתר בזכות תיאום כספי מול מרכז הספורט ובזכות ציוד שסילבן אדמס התאפשרה 

 מעמיד לזכות הנבחרת. 

  תמיכות  100%האיגוד שותף בנציגות איגודים מול משרד הספורט שהביאה לקבלת

ול מנכ"ל כן פעל ישירות מ-ולצמצום משמעותי בתקופת ההגבלות על פעילות. כמו

המשרד לקיום כלל אליפויות ישראל. התקשורת עם מועדונים השתפרה וכך גם היחסים 

 עם ספקים ושותפים לדרך.

  הקמת ליגת בחו"ל והישגיהםראויים לציון מיוחד גם: פעילות ספורטאים ישראלים בקבוצות ,

 הצעירים וקיום אליפויות ישראל.

  קשה היה למדוד ולבצע בתקופת הקורונה. עם זאת, נראה שיש  –הגדלת מספר העוסקים בענף

 ביקוש משמעותי לחוגי ילדים בתקופה האחרונה. ייתכן שאפקט קורונה לטובת ספורט האופניים.



 

 
 

  2021דגשים לתכנון 

 ביסוס תכנית פיתוח ספורטאים, ובפרט נבחרת מסלול 

  וללא עלות לאיגוד "ללא מגע"תחרויות 

  רשויות מקומיות מאורגנות ע"י מפיקים מקצועייםאירועי דגל במימון 

 תחרויות קטנות וזולות מאורגנות ע"י מועדונים 

 תמיכה בספורטאים שייצגו את ישראל בטוקיו 

 פיתוח בי"ס 

 פיתוח מערכות מידע 

 לתקצוב( לא מתועדף)נראה שכרגע  שיווק ויח"צ 

  2021תכנון תקציב 

 הוצגו הנחות עבודה נוספות 

 מש"ח 4.95-טוחים" מסתכמים בכמקורות ההכנסה ה"ב 

 מבחינה תזרימית, הרבעון הראשון מאפשר פעילות 

  אש"ח 700-, כלומר גרעונית בכמש"ח 5.64-תכנית בעלות של כטיוטה לנבנתה 

 הוצגו חלופות לצמצום פעילות מתוך התכנית הראשונית שגיבשו ירדן וגדי 

  ת תל אביב שמגיעים למרכז יועיריהוצגו מקורות הכנסה "לא בטוחים" ובהם: תמיכת סל הספורט

הספורט, גיוס תמיכה ציבורית נוספת לפעילות אופני מסלול, פעילות במסגרת "גביע אברהם" 

 והרחבת פעילות ההכשרות ופעילויות נוספות.

 לי של פעילות האיגוד:כהוצגו הנקודות שעשויות להוביל לתפנית במבנה הכל 

 ות מנקודת מבט האיגודהגעה למצב בו התחרויות מאוזנות או רווחי 

 גיוס תמיכות וחסויות עבור פעילות תכניות פיתוח הספורטאים, ספציפית למסלול ובכלל 

 פיתוח מרכזי רווח כגון פעילות ההכשרות 

 אש"ח תוספת לשכר החודשי  24.4-וספת של כעה למיפוי אנשים למשימות שכוללת תהוצגה הצ

 לטובת:

  תחרויות קטנות ללא עלותטיפול בנושא 

 בי"ס ואנשי מקצוע 

 רשויות מקומיות, מתקנים 

 סיוע למשימות אחרות 

 ולא כולל נושאים כגון: שיווק ויח"צ, תפעול נבחרות, מחקר, ועוד 

 2021-ל ותקציב תכנית עבודהלפעולה: איל ונני ימשיכו לעבוד על התקציב עם ירדן וגדי ויציגו לוועד 

 

 עדכונים מקצועיים

 התפתחויות בתחום המקצועיירדן עדכן את חברי הוועד על 

 רב-בקרב 11-התקיימה בנובמבר, איתמר אינהורן סיים במקום ה אליפות אירופה בוולודרום 

  ימי תחרות, בהם אליפות ישראל  10אליפויות ישראל על פני  7התקיימו  2020בשליש האחרון של

חולצות אלוף  64ו בהן הראשונה באופני מסלול. האליפויות התקיימו בהתאם למגבלות הקורונה, והוענק

ישראל בכל הקטגוריות והמקצועות. ירדן מבקש לשבח את מנהל התחרויות יותם נוביק שניהל את 

האליפויות מטעם האיגוד. יותם ביקש לצאת להשתלמות בתחרות בחו"ל ויעשה זאת במימון האיגוד 

 .2021בשנת 



 

 
 

  פורסמה גרסה ראשונית הכוללת את אליפויות ישראל, תחרויות 2021לוח תחרויות :UCI  ותחרויות

 ת יתווספו בהמשך, בהתאם למגבלות הקורונה ותקציב האיגוד שיאושר.ברבעון הראשון. תחרויות נוספו

  דיון משמעתי: ועדת המשמעת דנה בנושא הפרסום של זוויפט, חברה פרטית המספקת פלטפורמה

אשר השעתה את רוכבת הנבחרת שני ברגר. הוועדה החליטה כי אין בידיה מידע  ,E-Cyclingלאירועי 

 מספק על מנת להכריע בסוגיה, וביקשה שהאיגוד יפנה לזוויפט לבקש מידע נוסף.

 נושאים ממפגש ראשי מועדונים 

 פעילות בימי שבת / לימודים –

 עניין גובר בפעילות אופניים בקרב ילדים –

  פרישה בגילאי נוער –

עובדים מול עידו שביט מהאקדמי בנושא הגדלת מספר ספורטאים  . אנוספורטאים בצה"ל –

מצטיינים. בועדה המקצועית יש יותר קושי בבחירת ספורטאים, שכן יש יותר ספורטאים טובים 

 מועמדים ואין הגדלת מכסות

  יום בתביעה כנגד איל: האנערך בירור ונמצאו ליקויים שיש לתקן.  נגד מדריך בנבחרת.תלונה התקבלה

 אינו מקובל, ועלינו לגבות את צוות האימון.אדם שפעל בשם האיגוד בעת מחנה אימון 

  היחידה לספורט הישגי אישרה את צירופו של איתמר אינהורן לסגל האולימפי בעקבות הישגו באליפות

 אירופה בוולודרום

 גיא זסלר הודיע על פרישה 

  ספורטאי בצה"ל בשנתון הגיוס הקרוב. בשנתון זה מועמדים רבים בימים אלה מוגשים המועמדים למעמד

 וטובים, ותוספת אופני המסלול מחייבת מאמץ להגשלת המכסות לענף

 "ממשרד הספורט מרוץ גביע אברהם ותמיכת "אירועים בינלאומיים 

  כנסUEC 2021:  ירדן ייצג אותנו בכנסUEC יה להגיע , בתקווה שניתן יההמתוכנן להתקיים בדנמרק במרץ

 .ישתתף הודיע שלא והואאדמס לשם. הצענו לסילבן 

 

 עדכונים נוספים 

  ולאופני המסלול בכלל וולודרוםפעילות בכספים לגיוס  

מרכז ת תל אביב לטובת פעילות בוולודרום עברו ליכספים מסל הספורט ומצ'ינג של עירי –

הכספים. עד עתה פעל האיגוד . גדי בדיונים עם אנשי מרכז הספורט לגבי אופן ניצול הספורט

לאורך כל השנה בוולודרום ללא כל התחייבות לשלם למרכז הספורט מתוך הבנה שחלק מן 

 הכספים ישלמו את פעילות ספורט האופניים בוולודרום

 2020בשנת  עבור פעילות פיתוח אופני המסלול אולימפיק סולידריטיאושרה תמיכה של   –

  עם מנכ"לי האיגוד ובהם נערך רב שיח על נושאים  י מועדוניםראשם חודשיים של מפגשימתקיימים

 נוכחות פעילה של כשליש מראשי המועדונים .שמעלים ראשי המועדונים בזמן אמת

  עושים באיגוד את פרוייקט הגמר  המחלקה להנדסת תעשייה באוניברסיטת ת"אצוות סטודנטים מן

 שלהם



 

 
 

  הגיעה לשלב הצגת המסמכיםתביעת ירון דור 

 תביעת מירב הראתי הסתיימה מחוץ לכתלי בית המשפט 

  2021-תמיכה לההוגשו בקשות 

 עומקהביקורת הוגשו כלל מסמכי המדגם שנתבקשו כחלק מ 

  ועדת ביקורתהתקיימו שתי פגישות עבודה של גדי עם . 

 מעבר לכך ועדת הביקורת מבצעת פגישות.

  בתהליך 330מאושרים,  515 עד כה – 2021רישום לעונת 

 מרשם העמותות 2021לשנת  אישור ניהול תקין תקבלה 

  נוסח של סעיף הדן בזכויות החתימה התבקשנו לעדכן  –הועברו השינויים בתקנון לאישור רשם העמותות

 לאישור העדכון בינואר 7-זומנה אסיפה כללית ל –

  

 .המנכ"לים עזבו את הישיבה והועד המשיך לשיחה ללא המנכ"לים 08:45שעה ב

 הודה למנכ"לים על עבודתם במהלך השנה.בועז 

 

 

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


