
 

 
 

 

 2020.02.02פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 גדי רדום ירדן גזית ו: מורש

 תל אביב   א'10שטרית , בבניין הוולודרוםחדר ישיבות  : מקום האסיפה 
 07:00: ישיבהשעת תחילת ה

ליום ראשון בבוקר ומועד זה, בצירוף נסיעות של מספר חברי ועד הביא    30.1.2020הדיון נדחה מיום חמישי  
 לנוכחות דלילה.  

 
 : נוכחים

 יו"ר  – ד"ר איל קישון 
 גזבר   –נני מעוז 
 דירקטור  – יואב בר 

 
 : מוזמנים

 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי  – ירדן גזית 
 פיננסי -מנכ"ל משותף, מנהל התחום העסקי  –גדי רדום 

 
 : נעדרים 

 ס. יו"ר  – בועז גלעד 
 דירקטור  – חיים טייכהולץ 

 דירקטורית -  רויטל שואן פינקס 
 דירקטורית  – ד"ר גילי תמיר 

 דירקטור   –ד"ר מירון רובינשטיין 
 דירקטור  –יונתן פנטנוביץ' 

 יועמ"ש   –עו"ד דורון בן ארצי 
 

 אישורים 

 אושר.  26.12.19פרוטוקול הישיבה מיום 

 הכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו 

 . חו"ל בינואר במימון האיגוד בהספורטאים הבכירים במחנות אימון  מהספורטאים הבכירים  3

אופני הרים. הקבוצה אינה יכולה  שלומי חיימי חתום השנה בקבוצת אופני כביש, שהספונסר שלה אינו מייצר 

 לספק לו אופניים של יצרן אחר. טרם נפתרה הסוגייה. יתכן שיידרש סיוע האיגוד והוועד האולימפי. 

מובילים לקראת האולימפיאדה  שמאפשר לספורטאים  שת"פ עם מכון סילבן אדמס באוניברסיטת ת"א  מתקיים 

 מקצועיים.  ולמאמניהם לקבל שירותים 

במקום  כל עוד אוסטרליה או פולין . אליפות אוקיאניהבעקבות  20-עלתה למקום ה באופני הרים נבחרת אוסטרליה 

 ומעלה, ישראל אמורה לקבל כרטיס למשחקים האולמפיים בזכות ההישג של שלומי חיימי באליפות העולם.  21-ה

 : יים להתקיים האירועים הבאים בפברואר צפו

 הרים סמרתון + סבב טרק באופני  

 וואלטה ולנסיה + קסטיליון לנבחרת הכביש נשים 

 ותזרים תקציב ,  תכנית עבודה 

שלא נכנסו כלל לתכנית   , לרבות תחומים ופעילויות רמת המימוש של תכנית העבודההוצגה השפעת התקציב על 

כסף חירום, נסקרו מספר  כיוון שאין  . או לא יקויימו כלל  נפגעובתכנית העבודה אך לעת עתה ש העבודה וכאלו 

 עלו תוך כדי פעילות שאין מימון עבורם. שכבר  צרכים נוספים 



 

 
 

מופיעות בלוח כ"ממתינות לאישור". הודעה הועברה  ותחרויות שכרגע אין עבורן תקציב באופן ספציפי, דנו ב 

למספר מרוצי  למארגנים וחלק מהם בחרו לקיים את הפעילות באמצעות מימון ממקורות שאינם האיגוד. עם זאת,  

₪ לאירוע( ולעת עתה הם לא יתקיימו. ככל שיגוייסו    כמה אלפיקריטריום של הרבעון הראשון לא נמצא מימון )

 כספים בעתיד חלקם יופנו לקיום מרוצים שנדחו או שטרם התקיימו. 

  התזרים אמור לאפשר נוספים כבר במהלך פברואר,    20%מתקציב התמיכות וצפי לקבלת  20%בעקבות קבלת 

 אנו פועלים לגשר. כולל. משם ואילך יש בור תזרימי ש 2020עד לחודש אפריל  2019פעילות והחזר חלק מחובות  

 אופסייט לוועד המנהל 

 . לדיון במטרות האיגוד שביקש הוועד המנהל לכנס   התקיימה שיחת תכנון לצורך הכנת האופסייט

 מרוץ פתיחת העונה בכביש בחסות אודיוקודס
 נערך מרוץ פתיחת העונה בכביש במתחם איירפורט סיטי, בחסות אודיוקודס.   1.2.2020ביום שבת 

 ניכרה שביעות רצון מן המשתתפים ביום האירוע ובמדיה החברתית ממיקום האירוע ומרמת הארגון. 
 רוכבים לבתי חולים.   5הביאו לפינוי של בדבוקת הרוכבים התנגשויות רוכבים אלו באלו  

 , היררכיית החסויות תתבצע לפי שיקולי האיגוד ונותני החסות שלו. שבאירועים שמארגן האיגודלוודא  הועד ביקש 
 

 שיתוף נקודת מבט של מומחה חיצוני 
לרבות הצעות לשיפור   השקפת עולמו בנוגע לספורט האופניים בישראל, סקר בפני הוועד את דרור פקץ'  

ת הליך  ן הישיבה כדי שיילקחו בחשבון לקראתכני הסקירה יועברו גם ליתר חברי הוועד שנעדרו מ ולהתמקצעות. 
 התכנון האסטרטגי. 

 
 : נושאים נוספים שעלו במהלך הישיבה

 עד ביקש לכנס את העובדים לישיבה בנושא מתן שירות. והו
 . התכנון האסטרטגי  הוועד ישקול הקמת ועדת משנה לצורך הליך 

 נבחרת הנשים. בלהציג מדרג ותכנית מקצועית לגבי חברות ניב יתבקש  
 שאיר בנבחרת רק רוכבים ורוכבות בסטנדרט גבוה נחה את מאמני הנבחרת להועדה מקצועית ת

 
 : מהנכ"לים עדכונים נוספים

 לראשי מועדונים בוובינר  2020 הצגת עיקרי תכנית עבודה ותקציבהתקיימה  22.1.2020, ביום רביעי •
ם נספח להסכם ההתקשרות בנוגע למשרדים החדשים והמעבר בעיצומו. צפוי להיות מושלם בשבועיים  נחת •

 הקרובים. 
בחווית הרוכב בתחרויות לאחרונה בוצע תחקיר והופקו לקחים שנוגעים למדידת  מספר שיבושים בעקבות  •

 זמנים בתחרויות, רישום וליגת הילדים. 
 מן המאחרים לשלם. אושרו במערכת הרישום. מתבצע הליך של גבייה רוכבים כבר   1,100-למעלה מ •
 UECעדכון בנוגע להכנות לקראת כנס  •

 עדכון לגבי שימוש בוולודרום  •
ככל   בית הספר החדש מסיים את תפקידו באיגוד בסוף מרץ ויתוגמל בעתיד בהתאם למודל דובינסקי נמרוד   •

עבור קורס המדריכים שעדיין מתקיים בריכוזו של נמרוד  .  שיפעל בו כמרצה ומרכז של קורסים ספציפיים 
במודל  ומופעל על ידי האיגוד, יתוגמל נמרוד בהתאם לשכר הרכז שבתוכנית העסקית שאנו בונים עבור רכזים 

 החדש. 
 )מנש( עבור רשות מקומית בסיוע איגוד האופניים  פעילות על ידי מפיק יבוצע פיילוט לקיום  •

Signed by: Dr. Eyal Kishon, Chairman


