
 

 
 

 

 1911.28.פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 רשם: גדי רדום

 , הדר יוסף תל אביבקטן במשרדי הוועד האולימפיחדר ישיבות : מקום האסיפה
 07:00: ישיבהשעת תחילת ה

 
 :נוכחים

 יו"ר –ד"ר איל קישון 
 דירקטורית - רויטל שואן פינקס

 דירקטור –ד"ר מירון רובינשטיין 
 דירקטור –חיים טייכהולץ 

 ס. יו"ר –בועז גלעד 
 גזבר –נני מעוז 

 דירקטור –יונתן פנטנוביץ' , כמחצית הישיבה, בשיחה טלפונית מיפן

 :מוזמנים
 פיננסי-עסקיהתחום מנהל המנכ"ל משותף,  –גדי רדום 
 מקצועיה תחוםמנהל ה, מנכ"ל משותף –ירדן גזית 

 יועמ"ש –עו"ד דורון בן ארצי 
 

 : ונעדר
 דירקטורית – גילי תמירד"ר 

 דירקטור –יואב בר 

 

 הנוכחים ברכו את ירדן לרגל הולדת בנו.בפתיחת הישיבה 

 2020תכנית העבודה 

. עדכון Scale-ניתוח הצורך של האיגוד לעבור לפעול בכחלק מהצגת עדכון על סטטוס הכנת תכנית העבודה הוצג 

 .2020אסטרטגית האיגוד יתבצע כחלק מתכנית העבודה לשנת 

 עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על תזרים האיגוד. 2020אישור תקציב מדינה לשנת -ירדן התריע שלאי

 .26.12.19עצמו יובא לאישור בישיבת לפיתוח התקציב. התקציב  8.12.19-: תתקיים ישיבת ביניים בלפעולה

 : חלק מתוכנית העבודה יוגדר תקציב מסוים לפיתוח מקצועי של כל אחד מהעובדים ושל הריטיינרים. ותהחלט

 2020לוח תחרויות 

עד שתסתיים הכנת התקציב ואישור, הוצג ניתוח הלוח מבחינה מקצועית לצורך פרסום מידי. הלוח בסימן שיפור 

וחווית הרוכב וכן פתיחת ליגה לצעירים שתגשר על פער ברמות ותהיה קרובה יותר פיזית  איכות המרוצים

 למתחרים.

: לפרסם מיידית את הלוח המלא תוך ציון לצד אירועים שטרם אושרו סופית משיקולי תקציב. אין לפגוע החלטה

 באירוע פתיחת השנה בכביש.

 פתיחת הוולודרום –ענף מסלול 

 לאימונים. נדרשות מעט תוספות לתחרות. החלו אימוני נבחרת כביש. UCI-ע"י ה, אושר 4תקבל טופס 



 

 
 

הדיון בקבוצת הווטצאפ "פורום ראשי מועדונים" בנושא הכשרות לאימון בולודרום חידד את הצורך להמשיך ולקיים 

פציפית את המפגשים התקופתיים עם ראשי המועדונים ועם גורמים נוספים בענף. הודגש שקבוצת הווטצאפ הס

 נועדה לעדכונים ולא לדיונים, לאור מגבלות מדיום זה.

  : באחריות ירדן, לשים על לוח השנה פגישות רבעוניות עם ראשי מועדונים לדיון בנושאים מקצועיים.לפעולה

 הועד מבקש להוציא ניוזלטר חודשי לראשי המועדונים ולציבור עם עדכונים, ודוא"ל עדכון לוועד בין שתי ישיבות.

 גיוס כספים לטובת פעילות האיגוד בניו יורק בפברואר

 נדונו מטרות, קווי המתאר ולוחות הזמנים. נני ואיל ייסעו על חשבונם. גדי וסטיב ייסעו על חשבון האיגוד. 

( או, רביעי בבוקר 08:00שלישי בבוקר ) – 4.2.10לאירוע בשבוע של   Sava the dateישלוח לנני  –גדי : לפעולה

 .  לוודא כיצד ניתן לקלוט כספי חסות ותרומה מארה"ב. לייצר הדמיות עבור נותני החסות.(08:00)

 בית ספר להכשרות

 המטרה לפתוח החל מאפריל הכשרות במודל חדש.

 עובדים על הכנת קול קורא / בקשת למידע לפתוח קורסים ע"י גורמים שלא מתוך האיגוד. 

מדריכים מתחיל בינואר. נמרוד צריך להשלים: לעדכן את תכני נמרוד מסייע לסטיב בקורס הולודרום. קורס 

 הקורסים, לעבוד על המודל הכלכלי עם גדי ולהעביר ידע בנוגע לקשרים עם משרד הספורט ווינגייט.

 2020ניהול תקין 

 .2020בראשית השבוע התקבל מרשם העמותות אישור לניהול תקין לשנת 

 בונוס ירון דור

 . כספי הקרנות והפיצויים ישוחררו.161עזיבה באמצעות טופס  לבקשת ירון דור מבוצעת

 : לקיים פגישה עם ירון בנושא הבונוס. החומרים בנושא יוצגו לוועדת הביקורת.לפעולה

 עדכונים נוספים

בעקבות שביעות הרצות ההדדית של המפיק והאיגוד משיתוף הפעולה בנוגע לסובב כנרת ולאחר שניפגש עם 

 ם, יותם יתעד את מהות השת"פ כדי שנוכל להשתפר ולפנות למפיקים נוספים.המפיק לשיחת סיכו

 .UECהתקדמות ההכנות לכנס 

 .2020-פתיחת עונת הרישום ל

 .2020הכנות למדידה בעונת 

 

ר"וי ,ןושיק ליא .רד


