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 12.12.10 מיום אסיפה כללית
 

 : )מנין חוקי( נוכחים
 עדי, בזנר דני, ליבנר ניב, הרשטיק אייל, גלבוע דודי, גליקמן איציקבוני אשל, , ארצי-בן דורון ד"עו

 , נמרוד דובינסקי וולף עמוס, דוד בן קובירו"ח , רינבויםג עידית ערן פרוהמן, ,רויטמן אמיליו, דויטש
 

 סדר היום: 
 

 . 18:30נפתחה בשעה  האסיפה
 

 אושר.  –בוני אשל גב'  –בחירת יו"ר האסיפה 

 אושר.  –אמיליו רויטמן מר  -בחירת מזכיר הוועדה 

  :  דבר היו"ר 

 מברכת את באי הישיבה. 

 . 2010 בפברואר לתפקיד מכניסתה עבודתהעקרי  את תפרסם ההנהלה

 אושר.  -יועמ"ש האיגוד –ארצי -אישור עו"ד דורון בן 

 הקורסים רכז -דובינסקי נמרוד – והשתלמויות קורסים -2011 ותכנון 2010 עונת סיכום 

 ( ב"מצ)

  אייל הרשטיק )מצ"ב(  -אופניים לכולם -2011ותכנון עונת  2010סיכום עונת 

  ערן פורהמן )מצ"ב( – נבחרות -2011ותכנון עונת  2010סיכום עונת 

 

שנה את סיכום תוצאות והישגי דני בזנר המליץ להציג באסיפה כללית המסכמת את ה .א

  הנבחרות בכתוב. 

 ההמלצה התקבלה. 

 

 ציבור רוכבי האופנייםהגביר את ההכרה של רוכבי הנבחרת כלפי אייל הרשטיק המליץ ל .ב

השתתפות באירועים כדוגמת בפני רוכבים צעירים,  חשיפת הנבחרותוהציבור בכלל, 

חשובה לנבחרת כנבחרת ותאפשר , הדרכה ועוד. הכרה מסוג זה אירועי אופניים לכולם

 בין היתר גם גיוס חסויות. 

 

  אמיליו רויטמן )מצ"ב( – לוח תחרויות -2011ותכנון עונת  2010סיכום עונת 

 ירדן גזית רכז התחרויות חלה ואמיליו רויטמן הציג את הסיכום במקומו. 

   

  מצ"ב( אמיליו רויטמן  -2010וסיכום  2011הצגת תקציב( 

 דגשים מהתקציב המתוכנן: 

 תינתן הנחה לקדטים ונוער ברישום לתחרויות.  .א

 בתחרויות.  /ותפרסים כספיים לזוכים ויחולק .ב
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  . בחו"לוהשתלמויות שליחת השופטים לתחרויות "י עשיפור רמת השופטים יושם דגש על  .ג

מרוצי נשים בלבד בשיתוף עם אתנה ומנהל הספורט ונותני חסויות  3 -ליגת נשים .ד

  .פציפייםס

רכיבה  -כביש  :מסלולים נפרדים 4יהיו ירושלים בשיתוף עם עיריית   –רכיבה לירושלים  .ה

מהקסטל עד גן סאקר, סגירת חלק מהעיר לטובת רכיבת  -הרים ;בות לירושליםומרח

 אופניים ואירוע בגן עצמו. 

 

  20:00האסיפה הכללית ננעלה בשעה 

 

 

 

 

  

 

______________  ___________ __  ______________ 

  הכלליתיו"ר האסיפה    גזבר האיגוד   מזכיר האסיפה הכללית

 ויו"ר האיגוד       גוד יומנכ"ל הא

 בוני אשל   איציק גליקמן   אמיליו רויטמן 

 

 

 

 

 
 


