
 

 
 

 

 28/01/2021פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 וירדן גזית גדי רדום: מורש

 .Zoomבאמצעות : מקום האסיפה

 08:00: ישיבהשעת תחילת ה

הנחיות משרד הבריאות בהקשר של משבר הקורונה לגבי התקהלות הישיבה התקיימה במרחב הווירטואלי לאור 
 ושמירת מרחק.

 

 :נוכחים
 יו"ר –איל קישון 

 סגן יו"ר –בועז גלעד 
 גזבר ודירקטור –נני מעוז 

 דירקטור –חיים טייכהולץ 
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטורית -שני בלוך דוידוב 
 

 :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 
 ועדת ביקורת –ליעד ברזילי 

 

 :ונעדר
 דירקטור –מרון רובינשטיין 

 דירקטורית –רויטל שואן פינקס 
 דירקטור -יוני פנטנוביץ' 

 

 

 קודמים: יםפרוטוקולאישורי 

 .על ידי חברי הוועד שנכחו ועלה לאתר האיגוד אושר בדוא"ל 31.12.20-ב ת הוועד המנהלפרוטוקול ישיב

 . גדי מציין כי עם עזיבתה של גילי תמיר, יש למנות ממונה על מניעת הטרדה מינית ומוגנות בספורט

 )גדי( וגנותלפעולה: מינוי אחראית )ואחראי/ת נוספ/ת( לטיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית ומ

 2021תקציב 

מבחינה תקציבית ומבחינת עיקרי הפעילות. פעילות מקצועית חדשה בתחום הוולודרום  2020גדי סוקר את שנת 

. פעילות )הערכה לא מבוקרת( אש"ח 350-לצד הורדת עלויות ויצירת שיתופי פעולה שאיפשרו סיום בעודף של כ

, אליפויות ישראל למסטרס, אירועי דגל כמו אפיק ישראל, טור אילת בה בוטלה בשל הגבלות הקורונה לרבותר

 ועוד. UECואחרים, אירוח כנס  סובב כנרת

 כדי להגיע למצב של תקציב פעילות הולם יש צורך בתפנית שתוביל לכך ש:

 מאוזנות כלכלית או רווחיות עבור האיגוד תהיינההתחרויות  .1
a.  שויות מקומיותור נותני חסותמכספי תחרויות דגל ימומנו 
b. קבוע של תחרויות בתמיכת האיגודדי מספר  – ארציותישראל, בינלאומיות ותחרויות  אליפויות 

 גם לתחרויות אלו(נוספים )ובשאיפה למצוא מקורות מימון 
c.  במימון של דמי הרישום  כספית )לפחות( מאוזנות שתהיינה )"אזוריות"( ופשוטותתחרויות קטנות

 של המשתתפים



 

 
 

 ופעילויות נוספות תמיכות וחסויות לטובת תכניות פיתוח ספורטאים, ובפרט נבחרת המסלולגיוס  .2
 פיתוח מרכזי רווח כמו בי"ס, פעילות בוולודרום, מכירת ביטוחים .3

 :2021דגשים לשנת 

 ביסוס תכניות לפיתוח ספורטאים, ובפרט למסלול .1
 מאוזנות כלכליתולתחרויות , איגוד"יש ללא מגע "המתודולוגיה לתחרויות  מימוש .2
 תמיכה בספורטאים שייצגו את ישראל בטוקיו .3
 פיתוח הכשרות ואנשי מקצוע במסגרת ביה"ס .4
 השלמת פיתוח מערכות מידע:  .5

a. הליךתיעילות ה, שיפור השירות והשלמת איחוד מערכות לצורך חיסכון כספי – תחרויות 
b. כדי לייצר מעקב מדויק שאינו גוזל זמן מוגזם יש צורך בפתרון טכנולוגי – כספים 

 עדיין עובדים על חלוקת אחריות. איל שואל מי יטפל בנושא ביה"ס. התשובה: אחד מאנשי הצוות הקיים.

 ובהן:  2020הנחות העבודה לתקציב 

  ממשרד הספורט 2020-ם תמיכה זהה לקבלת סכו -
ועירית תל אביב ות המסלול, שימוש במסלול במסגרת תמיכת סל הספורט אש"ח עבור נבחר 200-גיוס כ -

  אש"ח מתמיכה זו 100-כמסלול בשווי ומימון פעילות שמועברת למרכז הספורט, 
 2021תקציב איזון ל 2020אש"ח עודפים משנת  130-שימוש בכ -
 שתוחזר בשליש האחרון של השנה אש"ח מהוועד האולימפי 200קבלת הלוואה של  -
 הקורונהאילוצי ברבעון הראשון בשל  בלבד תחרויות קטנותקיום  -
 בספטמבר שתחל השנה 2022 – 2021רישום לעונת הדמי התקציב אינו כולל את  -

אש"ח מעודפי  130 איזון באמצעות)תוך  אש"ח 5,694. תקציב מאוזן בגובה 2021הצעת התקציב לשנת  נסקרה

 .2020-ול 2019-חס לואת השינויים ברמה מחלקתית בי שנה קודמת(

 .2021-הפעילויות העיקריות המתוכננות ב נסקרו

 שנותרו לא מתוקצבים: מרכזיים נושאים נסקרו

זכיר שהצלחה . גדי ממקצועות לפי הצרכים שהגדירו המאמניםפעילות נבחרות בכל הקטגוריות וה -

או מאיגודים חזקים שיכולים ו/חזקים שיכולים לספק את כל תכנית הפיתוח,  בספורט מגיעה ממועדונים

אינו אופטימאלי ויש לתת על כך את הדעת. בהקשר זה כיום אופניים השקיים בענף  המצבלעשות זאת. 

כל הארץ. שני מציינת איל מציין כי באופני מסלול ישנו גם המכשול הגיאוגרפי בשל מתקן אחד ב

לתקופות של מספר  מגיעים מרחוקלינה מטעמו לספורטאים ה פתרון שבסקוטלנד האיגוד הסקוטי מספק

 ימים בכל פעם
 ואינטגרציה עם מערכות אחרות אינטרנטה אתרשדרוג  -
 מדיה, שיווק ויח"צ -

על התקציב אך בשלב זה הוחלט לא לחיוב  ישפיע 2021-כנן למתוהאיל מציין גם את האפשרות ש"גביע אברהם" 

 לכלול בתקציב.

עלייה בהוצאות כוח האדם על מנת למלא משימות נוספות.  צפויהאת כח האדם, משימותיו ועלויותיו.  גדי סוקר

. מספר אנשי לא כולל מאמן נבחרת מסלול, 2018 – 2017השינוי משקף חזרה לרמות שכר ואחוז מהמחזור של 

 צוות האיגוד.חלק מעיבוי אחוזי המשרה של  ויחולצוות מצומצם יותר, ה

 

 



 

 
 

 ירדן - מקצועימנכ"ל עדכון 

  למשחקים האולימפיים בטוקיוסטטוס הכנות 
 פועלים מתוך הנחת עבודה שהמשחקים יתקיימו כמתוכנן 
  שלומי חיימי צפוי לצאת לסבב תחרויות בטורקיה בפברואר ולשבוע אימונים על

 המסלול בטוקיו באפריל
 עומר שפירא השתתפה במחנה אימון של קבוצתה בספרד, ושוהה בג'ירונה 

 סטטוס לוח תחרויות 
  ינואר בוטלו בשל הסגרתחרויות 
  תחרויות בינלאומיות אותן ניתן לקיים לעילית ולנוער גם בזמן סגר 2בפברואר צפויות 
  ימים מראש לצורך חידוש פעילות תחרותית 10מתן התראה של מדיניות של הוגדרה 
 מפברואר למרץ סמרתון נדחה 
  ממרץ לאפריל נדחהערבה גראן פונדו 

 ועלים בתוך צוות האיגוד ובהתייעצות עם מארגנים לגבש פ – קידום נושא תחרויות קטנות
 מתווה פרקטי ליישום

  הרים, מסלול וכביש –פעילות נבחרות 
 לדיון בתכנית השנתית ועדה מקצועית תתכנס ביום ראשון 
 מתקיימות פגישות לצורך קבלת תמיכה נוספת ממשרד הספורט 

 ספורטאים בצה"ל 
 ממתינים לתשובת הצבא בחודש מרץנכונות להוספת תקנים עבור אופני מסלול , 

 מערכת מדידה בוולודרום 
 השמשת מערכת המדידה, הוגשה בקשה לקרן המתקנים עבור תוכנה שחסרה 

  השתלמות נהגי ליוויהתקיימה 
  הוזמנה לצוות משרד הספורט בנושא תכנית מאמנים לאומיתרונן ענבר 
  אימון , םמכביה, אירוח אליפות עולנפתחו קולות קוראים להצטיידות לקראת ה –קרן מתקנים

 "תחרותי שוטףו", ספורטאי הסגל האולימפי
 יובל מרכז 
  במקביל, קומטק התבקשה לרכוש את הציוד לאליפות העולם כבר השנה כדי שישמש

 בתחרויות
  בהם לראשונה התייחסות אמות מידה לסגלי הוועד האולימפיהוועד האולימפי פרסם ,

 ספציפית לאופני מסלול
  הוגשה בקשה לשחרור רוכבת ממועדון שלא הסכים לשחרר. התברר כי יש פערים בין התקנון

המקצועי לבין הוראות חוק הספורט. פועלים על מנת למצוא פתרון מוסכם לסוגיה הספציפית, 
 וכן לעדכן את התקנון המקצועי בסוגיה זו.

 לנבחרות ההרים  הוארך הסכם ההתקשרות עם ישראוולו יבואנית קסטלי לאספקת ביגוד
. ההארכה משאירה את 2021המשחקים האולימפיים לשנת  והכביש לשנה נוספת עקב דחיית

 נבחרת המסלול לשיקול דעת האיגוד
 
 )ירדן( להביא לוועד הצעה לתיקון התקנון המקצועי בנושא מעבר ספורטאים בין אגודותלפעולה: 

 

 גדי - מסחרימנכ"ל עדכון 

  משתתפים, למעלה משליש נשים 13 עםנפתח קורס מאמנים 
 עד כה, ללא שעות נוספות – 2021-רישום ל. 

 חתימת ספורטאי דיגיטלית על טופס רישום לאיגוד 



 

 
 

 מספרים עם צ'יפים הגיעו לאיגוד 
 ימים 3-ערכות ב 600-השלימו מסמכים והוכנו למעלה מ 850-כ 

  לאיגודאש"ח  100מרכז הספורט צפוי להעביר 
  אש"ח צפויה להתקבל )אושר ע"י הועד באוקטובר( 200בגובה הלוואת ועד אולימפי 
  2021הוגשו המסמכים הנדרשים לקבלת תמיכות 
 לאחר הישיבה התקבל האישור מהרשם( הוגשו לרשם העמותות המסמכים שנוגעים לעדכון התקנון( 
 משפט בתביעת ירון דור-התקיים דיון קדם 

 

 דיון סגור לחברי הוועד

 . התקציב שהוצג על ידי המנכ"לים אושר.2021תקציב האיגוד לשנת  הצבעה על אישורהחלטה: 

 מינוי שני בלוך דוידוב לחברת הוועדה המקצועיתהחלטה: 

 

 

 

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


