
 

 
 

 

 20213/025/פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 וירדן גזית גדי רדום: מורש

 .Zoomבאמצעות חדר הישיבות בוולודרום הלאומי ו: מקום האסיפה

 08:00: ישיבהשעת תחילת ה

 
 

 :נוכחים
 יו"ר –איל קישון 
 גזבר ודירקטור –נני מעוז 

 דירקטור –חיים טייכהולץ 
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטורית -שני בלוך דוידוב 
 דירקטורית –רויטל שואן פינקס 

 דירקטור )הצטרף באיחור( –יוני פנטנוביץ' 
 

 :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 
 ועדת ביקורת –יוסי טנדלר 
 בעת הצגת נושא התחרויות האזוריות –ליאור שרר 

 מועדונים -בעת הצגת נושא אבחון תקשורת איגוד  –טל צוק 
 

 :ונעדר
 דירקטור –מרון רובינשטיין 

 

לדאוג למערכת ועידת וידאו לחדר הישיבות כדי לאפשר ישיבה אפקטיבית בנוכחות פיזית בשילוב  לפעולה:

 עם נוכחות מרוחקת

 :שניתנו על ידי הועד םאישוריתיעוד בפרוטוקול של 

 על ידי חברי הוועד שנכחו ועלה לאתר האיגוד אושר בדוא"ל 28.1.21-ב ת הוועד המנהלפרוטוקול ישיב. 

  אושרו "נוהל נשיא כבוד" ו"נוהל זכויות חתימה". – 2.2.21הצבעה בדוא"ל מיום 

  אושרו: – 3.3.21הצבעה בדוא"ל מיום 
o 2021ברוטו )כל אחד( החל משכר פברואר ₪  2,000-העלאת שכר מנכ"לים ב 
o  2021העסקת יובל בן מרדכי כשכיר החל משכר מרץ 

o  סילבן אדמס לנשיא כבוד, וזימון אסיפה כללית המלצה לאסיפה הכללית של העמותה למנות את

 להצבעה על ההמלצה למועד שיתואם עם היו"ר ועם סילבן אדמס וע"פ תקנון האיגוד

o הגשת בקשות לקרן המתקנים 

  הגשת בקשות במסגרת קול קורא לרכישת ציוד עבור ספורטאי הסגל האולימפי

ג"ש אווירודינמי(. היקף )טריינרים חכמים, אוהל חמצן, מכשירי התאוששות, כידון נ

 אש"ח מימון עצמי של האיגוד. 17.5-אש"ח מהם כ 70-הרכישה כ

  קול קורא להצטיידות לקראת אירוח אליפויות עולם ואירופה )במות שיפוט ומערכת וידאו

לשיפוט(. היקף הרכישה טרם ידוע אך המימון העצמי יגיע מתקציב האליפות וימומן ע"י 

 קומטק. 



 

 
 

 לפעולה מישיבות קודמות מעקב אחר נושאים

  בוצע –מינוי אחראית )ואחראי/ת נוספ/ת( לטיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית ומוגנות 

  בהליכי ניסוח –להביא לוועד הצעה לתיקון התקנון המקצועי בנושא מעבר ספורטאים בין אגודות 

  בוצע –הנפקת כרטיסי אשראי לנבחרות 

o לאישור הועד טיוטת נוהל שימוש בכרטיסי אשראי תובא 

  הושלם –רישום לתחרות חתימה דיגיטלית בעת 

o  2021פועלת מאז תחילת הרישום לעונת רישום לאיגוד חתימה דיגיטלית בעת 

 

 מינוי חבר/ת ועדה מקצועית

 .ביקשו לסיים את תפקידם בוועדה)בשל עומס( ונני מעוז )בשל ריבוי כובעים בענף( נגה כורם 

מאמן נבחרת הרים והיום  , לשעבראופיר גל און –מקצועית על "משבצת" אופני הרים מועמד לתפקיד חבר ועדה 

 עוסק בסטרטאפים בספורט.

 אופיר גלאון לוועד מקצועית. למנות את :החלטה

 

 דיון בהליך מינוי נשיא כבוד

 :מינוי נשיא כבוד לבצע את השינויים הבאים בנוהל - ההחלט

  :לפנות לאסיפה הכללית לפני ההצבעהלא חייב רשאי, אךהמועמד לנשיא כבוד יהיה שינוי , 

  :נציג הוועד המנהל יציג בפני האסיפה הכללית את שיקוליו בהצעה למנות נשיא כבודתוספת 

 ארגונית-תוספת: נשיא הכבוד יהיה מנוע מלעסוק בפוליטיקה פנים 

  :של נשיא כבוד לוועד המנהל תהיה זכות לפנות לאסיפה הכללית ולהציע ביטול מינויתוספת 

 שנים, המקסימום המוגדר בנוהל. 5-החלטה: להציע למנות את סילבן אדמס ל

 

 )הנושא באחריות מחלקת תחרויות, אך ליאור מרכז את החשיבה( ליאור שרר –הצגת נושא תחרויות אזוריות 

לאיגוד כל תחרות עולה  ;מוגבלים במספר התחרויות שאנו יכולים לארגן)האיגוד( הרעיון נובע מתוך צורך. אנו 

. לכן עלה הצורך בתחרויות פשוטות, נגישות וזולות יותר, אשר עשויות הדרישה לתחרויות גוברת , בעודכסף

 להתקיים במקביל אחת לשנייה או לתחרויות ארציות.

בית, נדרש לווי ופיקוח צמוד של האיגוד על מנת להבטיח רמה מקצועית. )אופי המסלול, סלקטי –בשלבי ההטמעה 

 אורך, רמה טכנית, מספר רוכבים במקצה, הפרדת מקצים, נושאי שיפוט ומדידה(.

 אתגרים וחסמים:

  ניםמיומ ייםידנ יםלעומת מחסור במודד, עלות גבוהה למדידה דיגיטלית –מדידה 

 עלויות - צוות שיפוט 

 עלויות אבטחה רפואית 

 לווי מקצועי של האיגוד 



 

 
 

 למארגן אירוע הפסדי מבחינה כלכלית 

-יש מועדונים שחוששים להיכנס למעגל המארגנים, ותחרויות קטנות יכולות להכניס מארגנים חדשים. כפי ש

velocity .ונקודת מפגש התחילו לארגן 

 

"ללא מגע יד תחרויות אנו מדברים על  .חייבים להוריד את רף השיפוט והמדידה, כך שיהיה ממלכתי וזול –איל 

 איגוד" מעל שנה. זהו צעד נכון.

 

 בהובלת שני בלוך דוידוב, מניעת הטרדה מינית וטיפול בתלונות בנושאים אלו דיון בנושא מוגנות

המדובר בנושא רגיש שבו שני עוסקת מספר שבועות. שוחחה עם מספר רוכבות וכן עם ענבר ואורת. משתפת 

בתחושת רוכבות לפיה יש צורך במענה מתאים שיותיר תחושה של מיצוי הדיון ולא לתחושה שנשארים דברים לא 

 שני פועלת מסקוטלנד וחשה שיש צורך במענה מקומי בישראל.סגורים. 

פרוטוקול. כדי לגבש את אופן הטיפול, שני פנתה ליעל שחם  לגבשחשיבה שעושה בנושא, מציעה כחלק מן ה

 ממרכז הסיוע להטרדות מיניות )קישור על ידי ענבר רונן( ולד"ר נטע אבואב שאחראית לנושא באיגוד הכדורסל.

 שני מדגישה את הצורך שלה בסיוע לכתיבת הפרוטוקול, לטובת נשים וגברים כאחד.

 במסגרת החלפתו של בעז גלעד נשאף למנות חברת ועד שתוכל לסייע. – איל

  למינוי חברת ועד חדשה שתוכל לסייע לה.שני אישרה שניתן להמתין שבועות ספורים 

 

 טל צוק –הצגת אבחון תקשורת איגוד מועדונים 

מכירים את טל. מעבר ם מדריכים, לא תמיד עם הגורמים התחרותיים במועדון. המאמנים פחות עטל עובד בשטח 

 לאיגוד, עוסק בחירום ובחוסן וכן בפסיכולוגיה של הספורט.

 מועדונים שמייצגים מגוון אוכלוסיות. כל שיחה ארכה למעלה משעה. 11לבקשת המנכ"לים, טל שוחח עם 

 .2020השיחות נוהלו, ברובן, בנובמבר 

 ונה אליהם לשמוע את דעתם, וכי ערוץציינו לטובה והדגישו כמה חשוב היה להם כי האיגוד פ המועדונים

מפורט ך, התקשורת הזה )ראיון "פנים אל פנים"( מאוד משמעותי ומאפשר להעביר את המסרים באופן ממוש

 .הכי חשובה להם היתה תחושת הדיאלוג. ומדוייק

 עיקרי הממצאים: 

 תקשורת טכנית מול תקשורת מהותית 

 תחושת פאסיביות של האיגוד 

 אמון נמוך 

  ניתוק מהשטחתחושת 

 המלצות:

 שמועדונים "יעמדו בתור"  –קיום שיגרה של ביקור בפועל במועדון אחת לתקופה. הרצוי  – לצאת לשטח

 לביקורים, כיוון שהביקור יהפוך לאירוע משמעתי בחיי המועדון.



 

 
 

 לייצר הזדמנויות לתקשורת מהותית 

 "סדנת "דף חדש 

 "ורום אסטרטגי שמנסה לחשוב שנה קדימה ושנים זימון מאמנים לקחת חלק בפ הקמת "פורום יוזמות

קדימה. על בסיס העולה בפורום קבלת החלטות ארוכות טווח ורתימת מאמנים להשקעה בקידום יוזמות, 

 בתמיכת האיגוד.

 זמני תגובה ושירותיות 

  "שתופץ לכלל המועדונים ועובדי האיגוד ועבודה על פיה. האמנה תפרט את אופי ניסוח "אמנת שירות

 השירות הנשאף. מה יקרה, אבל גם מה לא יקרה!

סמוך לקבלת הממצאים התחלנו בקיום מפגשי זום עם ראשי המועדונים בכל חמישי שלישי של החודש. כל פגישה 

מתחילה בדיווח על עשיית האיגוד בנושאים שעלו בפגישה הקודמת, ממשיכים בנושאים שמעלים המועדונים ואם 

 ם עדכונים נוספים. בתום כל פגישה יוצא סיכום לכלל מועדוני האיגוד.נשאר זמן המנכ"לים מוסיפי

 .)גדי( ם פגישת אסטרטגיה עם המועדוניםולפעולה: קי

 

 עדכון מנכ"ל מקצועי

צפויים להתקיים. לוגיסטית קיימים קשיים משמעותיים לספורט האופניים בשל נגיף האולימפיים המשחקים  –טוקיו 

 הקורונה. 

 ים. קיים אתגר בגיוס צוות שיפוט בפרט בימי חול.רצופימי תחרות  11מתוך  10-היום אנו ביום ה –תחרויות 

 קריטריום. בנוסף מתוכננת תחרות באופני כבישלארגון שני טורים עם מפיקים ורשויות מקומיות יותם במגעים 

 .בנצרת במאי באזור הר הקפיצה

עדכונים קצרים  שודרופייסבוק. הפקה: אבירם פריג'. בערב יב ושודרישראל יימי אליפות  3 –תחרויות מסלול 

 ויתכן שתשודר תכנית סיכום בשבוע שאחרי. בערוץ הספורט

 מסלול צפויה לצאת לבלגיה בחודש הבא.הנבחרת אופני 

גלל אופי המתקן בתחרות פאמפ קיימים עשרות מתקני פאמפטרק ואנו מנסים לחבר אליהם פעילות תחרותית. ב

 ונדרשת תמיכה של גורם נוסף כמו רשות מקומית. משתתפים ולכן ההכנסות צפויות להיות נמוכות יש מעט טרק

 התקיים מפגש עם ספורטאים לפני גיוס בהובלת ירדן.

. במסגרת תכנית המתקנים הלאומית לעשור הקרוב קרן המתקנים אמורה להקצות תקציב לענפים מועדפים

 נוספים. מתקניםוגם  BMX מתקני ביקשנו

 בסגל האולימפי. טופ טים הפסיקו לתת כסף למחנות אימון. 3-ספורטאיות לטופ טים בנוסף ל 4צורפו 

( ולמאמן )אימון 16במקום הכשרה יחידה למדריך )אימון תחרותי עד גיל  –הוצגו שינויים מוצעים לחוק הספורט 

המאומן, כאשר חלק מדרישות רמות הסמכה בהתאם לרמה המקצועית של  4-תחרותי לכל גיל(, מציעים לעבור ל

 כמו כן, תהיה סמכות לאיגוד לדרוש השתתפות בהשתלמויות. ההסמכה תהיינה בתאום עם האיגוד הרלוונטי.

 לפעולה: ירדן ישוחח עם מרון על נושא השינויים הצפויים בחוק הספורט בנושא מאמנים.



 

 
 

מותי, תחילת תמיכה בגילאים צעירים יותר צפויה ירידה במרכיב הכ –שינויים צפויים בתבחינים לחלוקת תמיכות 

)לו יחולו התבחינים  2021בתמיכת  30%-)הגם שבניקוד נמוך מאוד(. ללא הגנות, האיגוד צפוי היה לירידה של כ

 .5%-על שנה זו(. הסימולציה התבססה על הישגי עבר. לאחר הגנות, תתכן פגיעה של כ

 הינתן התבחינים החדשיםלפעולה: ירדן יוביל את הגישה המומלצת לאיגוד ב

משרד הספורט אישר תמיכה משמעותית בגביע אברהם דרך  – תמיכות אירועים בינלאומיים וגביע אברהם

 וכן אפיק ישראל. 2022"תמיכה באירועים בינלאומיים" שדרכה נתמכים גם אליפות העולם לנוער בוולודרום 

 

 עדכון מנכ"ל מסחרי

 תזרים

  לבקשתם –שולמו, פרט לבודדים  2020חובות . במועדם, בהתאם לתוכניתהתשלומים לספקים עוברים 

  לחודש, בממוצע 1/12תמיכות ציבוריות מתקבלות בקצב של 

 ( בשכר סטיב לרבעון  25אש"ח( והוועד האולימפי ) 75טרם נתקבלו השתתפות סילבן אדמס )אש"ח

 אש"ח( 25-30-הראשון וקרן מתקנים )כ

 פועלים לגיבוש נוהל ישים. זמן אמתאתגר במעקב "ביצוע בפועל" ב 

 

 

 אש"ח 200התקבלה הלוואת ועד אולימפי בגובה 

-מועדונים חדשים נרשמו לאנדורו )כ 3 + מהישיבה הקודמת(.550מאושרים ) 1400-למעלה מ – 2021-רישום ל

 כעצמאיים. רוכבים( + עשרות נוספים 130

הכוללת המלצה למשרד הספורט לשקול השבת כספים שכביכול שולמו  נתקבלה טיוטת דוח –ביקורת עומק 

 12/4ואנו פועלים להשיב עד  ביתר,

 נושאים שעלו בישיבת ראשי מועדונים

 בקשה לדיון אסטרטגיה עם הוועד 

 מרכז הספורט 

 פועלים למציאת נקודת איזון כלכלית לפעילות המועדונים 

 קבלת סל הספורט )בטיפול(-ברורים, פרט לתסריט של אי 2021-עקרונות ל 

  2020אש"ח בגין  100טרם העביר 

 בתביעתו כנגד האיגוד ובתביעת הנגד שהגיש האיגוד. התקבל תצהיר ירון דור

 

סיכום תזרים חודשי של איגוד האופניים לשנת 2021

ינו-22דצמ-21נוב-21אוק-21ספט-21אוג-21יול-21יונ-21מאי-21אפר-21מרץ-21פבר-21ינו-21דצמ-20

370.5474.8303.1845.4724.5843.7726.2440.3822.6344.6-44.8569.3456.5189.5יתרת פתיחה

489.3-485.4-375.8-588.1-938.7-482.9-487.5-507.7-687.0-491.5-517.4-327.1-369.0-299.2-תשלומים

593.6313.7918.1467.21057.9365.4201.6890.1209.0102.01131.5214.3102.02.0תקבולים

474.8303.1845.4724.5843.7726.2440.3822.6344.6-44.8569.3456.5189.5-107.7יתרת סגירה
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 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


