
 

 

 2020ינואר 

 2020ניוזלטר איגוד האופניים ינואר 

 תפוצה: מועדונים

 עם תחילתה של שנת פעילות חדשה, אנו מבקשים לעדכן אתכם על פעילויות האיגוד בימים אלה:

 בטיחות רוכבים בכבישים

בבני ציון בה נהרגו יניב לוגסי ותומר ויינשטיין ז"ל, האיגוד היה ועודנו שותף למספר יוזמות על רקע התאונה הקשה 

לשיפור הבטיחות של רוכבי כביש, בהן רכיבת זיכרון לזכרם )ביוזמת גיא גבאי(, פנייה למשטרת התנועה לצורך תגבור 

יס ובעזרת רן מרגליות(, וניסוח הצעת חוק הנוכחות והאכיפה בכבישים בהם רוכבות מרבית הקבוצות )ביוזמת און רגונ

 לבטיחות רוכבי האופניים )ביוזמת עו"ד ורד דשא(.

 מונה יוסי פוקר לממונה על תחום הבטיחות באיגוד )בהתנדבות(.  2019בהקשר זה נזכיר שבתחילת נובמבר 

 ילדים ונוער

סיוע למועדונים בפיתוח ארוך טווח של ספורטאי אופניים מגילאי הילדים דרך הקדטים והנוער ועד לבוגרים היא אחת 

ת ליגת ילדים ממטרותינו. בהקשר זה ביצענו מספר פעולות לשיפור חוויית הילדים בתחרויות. הוספנו ללוח התחרויו

חדשה לילדים תחרותיים על מסלולים חדשים וייעודיים ובאווירה כיפית. אנו פועלים להגדרת מדיניות לקביעת סדר 

העמדת רוכבים על קו זינוק בקטגוריות הילדים בתחרויות הרים ולהגדרת מספר מקסימאלי של ילדים בכל זינוק, 

דון חדש, למיתוג מחדש של תכנית "אופניים לכולם" כקטגוריית להקמת תכנית חונכות בה מועדון מנוסה יחנוך מוע

"ספורט" לילדים ועוד. לבסוף, עדכנו את שיטת דירוג המועדונים כך שמועדונים המצליחים לגדל ספורטאים בגילאי 

צול הקדטים, הנוער והבוגרים יתוגמלו על כך. כל אלה מתווספים על צעדים שננקטו כבר בשנתיים האחרונות כגון: פי

הראשונים בקטגוריה בגילאי הילדים, והוספת קטגוריות  5-שנתי לשנתון יחיד, הענקת מדליות ל-קטגוריות הילדים מדו

 נערים ספורט וילדים ספורט.

 2020תכנית עבודה ותקציב 

ת הוודאו-, וזאת על רקע אי2020את תכנית העבודה ותקציב האיגוד לשנת  26.12.19-הוועד המנהל אישר בישיבתו ב

הוצג תהליך  4/11-וב 28/10-אישור תקציב המדינה. במסגרת מפגשי מועדונים שהתקיימו ב-והקשיים הנובעים מאי

בניית תכנית העבודה ונציגי המועדונים העלו מספר נושאים אשר, בחלקם, הוטמעו בתכנית. כעת, לאחר אישור 

. זימון נשלח לראשי 20:30בשעה  22/1רביעי התכנית והתקציב, אנו מזמינים אתכם לוובינר בנושא שיתקיים ביום 

 המועדונים. 

 הכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו

הכנה לוגיסטית אנו בפתחה של שנה אולימפית. מאמן נבחרת הנשים ניב ליבנר ביקר בטוקיו בחודש שעבר לצורך 

סיור על מסלולי מרוצי הכביש והנג"ש, בהם הובטחה השתתפותה של רוכבת ישראלית. נבחרת ההרים למשחקים ו

באופני  UCIתחרויות  7ל בחודשים הקרובים עדיין מתמודדת על השגת הקריטריון הבינלאומי. לצורך כך יתקיימו בישרא

הרים בהן יוכלו הרוכבים לצבור ניקוד לדירוג העולמי. הגורמים המקצועיים באיגוד נמצאים בקשר עם הרוכבות 

והרוכבים המובילים, מאמניהם וקבוצותיהם לצורך תכנון מיטבי של עונה חשובה זו. במקביל, רישום הלונג ליסט 

 סתיים בימים אלה.למשחקים האולימפיים מ

 

 



 

 

 2020לוח תחרויות 

כולל מספר  2020החלה ואנו מאחלים לכל הרוכבים והמועדונים בהצלחה! לוח התחרויות לעונת  2020עונת התחרויות 

חידושים ושיפורים: מיקומים חדשים ואטרקטיביים לאליפויות ישראל באופני הרים, תחרות נג"ש חדשה, ליגת ילדים על 

איירפורט סיטי, מרתון אופני הרים במג'דל שמס, תחרות מסלולים מותאמים וייעודיים, מרוץ כביש מישורי ומהיר ב

הרמה הגבוהה ביותר בעולם למרוץ אופני הרים רב יומי, ועוד.  – SHCאנדורו בינלאומית, שדרוג האפיק ישראל לרמת 

 לצד זאת, אילוצי התקציב לא אפשרו לנו לתמוך בכל התחרויות שהוצעו ע"י המארגנים.

ונעדכן על החלטה סופית בעניין  –יות מקומיות לגבי אירוח אליפויות הכביש והנג"ש אנו נמצאים בקשר עם מספר רשו

 בפברואר. 15-עד ה

מדיניות האיגוד הינה לסייע ולתמוך במארגני תחרויות, ולא להפיק תחרויות בעצמנו. לפיכך, נשמח לראות מועדונים 

מועדונים המתעניינים בכך מוזמנים לפנות  נוספים מצטרפים לאלו שכבר מארגנים תחרויות, במיוחד בענף הכביש.

 לפרטים נוספים.למנהל התחרויות יותם נוביק 

 שיפור השיפוט ומדידת הזמנים בתחרויות

ומדידת הזמנים בתחרויות. במסגרת התכנית,  בהנחיית הוועד המנהל, צוות האיגוד הכין תכנית לשיפור רמת השיפוט

תוצאות לא רשמיות זמינות בזמן אמת באמצעות קישור באתר האיגוד בכל תחרות בה נעשה שימוש במדידת זמנים 

. ההרשמה לקורס מסתיימת בימים אלו ואנו 23/1-אלקטרונית. כמו כן, עובו התכנים בקורס השופטים אשר יחל ב

התקיים מפגש שופטים לקראת  3/1-שו כן לשלוח מועמדים מתאימים לקורס השיפוט. במזמינים מועדונים שטרם ע

( ומנשה CSCשופטים זכו לשמוע את דבריהם של נציגי הקבוצות ליאור שרר ) 25פתיחת עונת התחרויות במסגרתו 

ידם. פעולות  ליבשטיין )נקודת מפגש( ושל סטיב מקיואן )נבחרת ישראל( על האופן בו נתפסת עבודת השופטים על

כוללות סטאז' מובנה לבוגרי קורס השופטים, הכנת מספר שופטים מצומצם לקורס שופט  2020נוספות בתכנית לשנת 

 ועוד. UCI-( מטעם הENCלאומי בכיר )

 רפורמה בביה"ס למאמנים ולמדריכים

נבחרת ישראל העומד או ניסיון באימון  UCI-הוועד המנהל אישר תכנית לפיה יתאפשר לכל מאמן בעל תעודה מה

בדרישות משרד הספורט להעביר קורסי מאמנים ומדריכים בשיתוף ביה"ס להדרכה של איגוד האופניים. במקביל, 

נמרוד דובינסקי יסיים את תפקידו כרכז הקורסים של האיגוד בסוף חודש מרץ. הנהלת האיגוד מודה לנמרוד על 

ותו ממשיך להעביר קורסי הדרכה בבי"הס, לצד מאמנים בכירים תרומתו הרבה לאיגוד בשנים האחרונות, ומקווה לרא

 נוספים. 

 מערכת רישום חדשה

החל בחודש נובמבר האחרון באמצעות מערכת רישום חדשה. עם סיום הפיתוח של  2020הרישום לאיגוד לשנת 

רויות, דירוגי המערכת, היא תאחד את כל בסיסי הנתונים למערכת אחת בה יתבצעו הרישום לאיגוד, הרישום לתח

הליגות והדוחות למשרד הספורט והטוטו. כתוצאה מכך, ישתפר השירות לכם ולרוכבים, ויחסכו כספים שיופנו לטובת 

רוכבים  887פעילות אחרת. על אף חבלי הלידה של המערכת, נכון למועד כתיבת שורות אלו סיימו את תהליך הרישום 

 מו כמעט מידי יום.מועדונים, ותור הממתינים מטופל עד תו 49-מ

אנא וודאו שכל הספורטאים שלכם יודעים כיצד להציג את כרטיס המתחרה שלהם לצוות המארגן בימי תחרות. מורשי 

 הרישום בכל אחד מן המועדונים יכולים לסייע לספורטאים בכניסה למערכת, לרבות בעדכון סיסמה.

 ל ניהול תהליך הרישום במסירות ובהצלחה.בהזמנות זו אנו רוצים להודות למנהלת הרישום לינה לוין ע

 



 

 

 הכנות לפתיחת הוולודרום

לקראת פתיחתו הרשמית של הוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס במרכז הספורט הלאומי בת"א, נפתחה השתלמות 

מאמנות ומאמנים. ההשתלמות מועברת ע"י מאמן הנבחרת ויו"ר הוועדה  30-מאמני וולודרום בה משתתפים כ

נשים. בחודשים הקרובים נקיים גם המקצועית סטיב מקיואן. סטיב החל להעביר אימונים לנבחרות הכביש לגברים ול

 . 2020קורס שופטים וימי איתור כשרונות, על מנת שנוכל לקיים תחרויות עוד בשנת 

 קשרים בינלאומיים

, UCI-במרץ. לכנס יגיעו יו"ר ומנכ"לית ה 13-14-( יתקיים בתל אביב בUECהכנס השנתי של איגוד האופניים האירופי )

ויו"רים ומנכ"לי האיגודים של מדינות אירופה. זוהי הזדמנות מצוינת לחשוף את  UEC-יו"ר וחברי הועד המנהל של ה

הוולדרום החדש שיארח בשנה הבאה את אליפות העולם לנוער, ולחזק את מעמדה של ישראל על מפת האופניים 

 האירופית.

יפה השתתפו בחודש נובמבר וואט ונעמי לוריה ממועדון מסטרס ח 500, שירה בירן ממועדון IGPרוני פישמן ממועדון 

לנשים  UCI-בשווייץ. בעקבות המחנה, רוני פישמן הוחתמה בקבוצת ה UCI-האחרון במחנה איתור כשרונות במטה ה

 לחודשיים של הכנה לאליפות העולם באופני הרים. 2020בשנת  UCI-, ונעמי לוריה הוזמנה לשוב למטה ה2020לשנת 

 מלגות ופרסים

 דרור.-זכתה במלגה לספורטאים צעירים מצטיינים מטעם עמותת בן CSCיצקי ממועדון רוכבת הנוער רומי ולדנ

 גיוס חסויות ומיסוד אגודת ידידי האיגוד

הוועד המנהל מכין בימים אלה נסיעה לארה"ב )במימון פרטי( בחודשים הקרובים על מנת לגייס כספים לקידום הענף 

לים לגייס כספים גם בישראל. בשבועות האחרונים התקבלה חסות של ולהקים אגודת ידידים לאיגוד. כמו כן, אנו פוע

אלף ש"ח, ואנו פועלים על מנת  30-למרוץ איירפורט סיטי, ותרומה של אדם פרטי המסתכמות ב AudioCodesחברת 

 לגייס משאבים נוספים.

 עדכון תקנון האיגוד וממשל תאגידי

, גיבש המלצות לעדכון תקנון UCI-ת ועדת האתיקה של הצוות מטעם הוועד המנהל בהובלת עו"ד ורד דשא, חבר

האיגוד במטרה לשפר את הממשל התאגידי ולהתאימו לנהלי רשם העמותות מחד ולמציאות בענף מאידך. המלצות 

הצוות יוצגו בקרוב לוועד המנהל. לאחר גיבוש ההמלצות תזומן אסיפה כללית שלא מן המניין לאישור השינויים בתקנון 

 קשה לרשם העמותות לעדכון התקנון.ותועבר ב

 פסק דין חץ הצפון

אישר בית המשפט העליון הסכם פשרה עליו המליץ לצדדים בערעור על פסק דין חץ הצפון של ביהמ"ש  4/12/19-ב

המחוזי. במסגרת הפרשה בוטל פסק הדין של המחוזי, הוסר איום כלכלי על פעילות האיגוד, ומארגן התחרות עידו 

 מכל חבות אישית. סירקין נוקה

אנשי מקצוע נוספים בענף הפועלים במקצועיות להאיגוד ימשיך לפעול על מנת ליצור את התנאים שיסייעו למארגנים ו

 לא חשש מפני תוצאותיה האפשריות.לובאחריות להתרכז בארגון הפעילות ו

ואיל"ת שהצטרפו כידידי בית המשפט, אנו רוצים להודות לעו"ד שמעון כץ וצוותו על הייצוג בערעור, לוועד האולימפי 

 ולכלל הגורמים באיגוד ומחוץ לו שפעלו לטובת העניין.

 



 

 

 מנהלת תפעול משרד חדשה ומשרדים חדשים לאיגוד

ליהי רוזן סיימה את תפקידה לאחר שנתיים וחצי כמנהלת המשרד. הנהלת האיגוד מודה לה על פועלה ומאחלת לה 
תגריד בלוט כמנהלת תפעול המשרד. תגריד עבדה באיגוד תקופה הצטרפה לצוות האיגוד  2/1-בהצלחה בהמשך. 
לתגריד רקע עשיר במכירות,  .ועכשיו היא חוזרת לסביבה מוכרת בתפקידה החדש 2014 - 2013קצרה בין השנים 

 .הנהלת חשבונות ושירות לקוחות, היא דוברת עברית וערבית
 .דה פורייה לטובת ספורט האופניים בישראלאנחנו מאחלים לה השתלבות קלה ועבו

א תל 10משרדי האיגוד יעברו בסוף חודש ינואר לוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס. כתובתנו החדשה תהיה שטרית 

 בפברואר. 2-(. נשמח שתבקרו אותנו במשרדינו החדשים החל מה1אביב )קומה 

 

 

 גדי רדום וירדן גזית

 מנכ"לים משותפים

 ים בישראל ע"ראיגוד האופני

 

 


