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 2020ניוזלטר איגוד האופניים אפריל 

 שלום לכולם,

ל מרוצי לכ ובהם שתוכננורבות פעילויות משבר הקורונה והוראות הממשלה בעקבותיו אמנם השביתו 

צוות הביאו לחשיפה של פנים נוספים של האיגוד, כאשר האחרונים השבועיים , אך מצד שני האיגוד

 חדשות שניתן לקיים גם בתקופה זו: רבות, ובהן עמל על פעילויותהאיגוד 

ביוזמת  – תיאום התנדבות רכובה בחלוקת משחקים וכלי יצירה לילדים מטעם עיריית ת"א

לחלוקת  למשימת שליחות רכובה( 7/4) הבוקרמתנדבים ממועדוני רכיבה באזור תל אביב יצאו האיגוד, 

. יום התנדבות נוסף WCR  משחקים וחומרי יצירה למשפחות בתל אביב. בלטו בנוכחותם רוכבי מועדון

 .13/4יתקיים ביום שני 

לרגל היום הבינלאומי לספורט ולשלום  –לרגל היום הבינלאומי לספורט ולשלום  UCI-כתבה באתר ה

על קבוצת רוכבים פלסטינים, ועל האופן בו ספורט  כתבה ראשית באתרו UCI-פרסם ה 6/4-שחל ב

האופניים מחבר בין המגזרים השונים בישראל. הכתבה הזכירה את פעילות מועדון רוכבי שפרעם אשר 

זכה לראשונה באירוח אליפות ישראל באופני הרים, את פעילות ביה"ס על שם ג'ינו ברטלי, ואת נבחרת 

 ודים, ובהם סנד אבו פארס מעוספיה.ישראל בה חברים גם רוכבים שאינם יה

 7מתוכננות בשלב זה  – סדרת הרצאות מקוונות של מאמני הנבחרות ורכזי אופניים לכולם

 ,( יובל בן מרדכי7/4. בהרצאה הראשונה שהעביר היום ), למגוון קהליםהרצאות בשבועיים הקרובים

משתתפים. פרטים אודות  54בוסס הספק" נכחו בנושא "אימון מ ,מאמן נבחרת הגברים באופני כביש

  .בלוח האירועים באתר האיגודההרצאות מופיעים 

הנבחרות מקיימות אימונים על בסיס קבוע  –אימונים ותחרויות וירטואליות לרוכבי הנבחרות 

 וירטואליות. באימון סגל אתנה Zwift ואף משתתפות בתחרויות Zoom-ו Zwiftבפלטפורמות 

על חיזוק שרירי הליבה  מיהדרכה משלומי חיירוכבות סגל אתנה לקבל  26זכו  6/4-שהתקיים ב

(Core). 

מפגש שופטים וירטואלי התקיים בשבוע שעבר, בו עודכנו השופטים  – שופטים מפגש והשתלמות

-על הנעשה באיגוד. בהמשך ליוזמה שעלתה במפגש, נקבע מועד להשתלמות שופטים וירטואלית ב

רויות אופני מסלול אשר בנושא תחרויות אופני מסלול )ולודרום(, כהכנה לקורס שופטי תח 15/4

 יתקיים כאשר הוראות הממשלה יאפשרו זאת.

נציגי מועדונים  35במרץ התקיים וובינר ראשי מועדונים בו נכחו  30-ב –וובינר ראשי מועדונים 

וחברי צוות האיגוד. בוובינר הוצגו השלכות המשבר על האיגוד, הפעולות שהאיגוד מתכנן לקיים 

ל מדיניות לחידוש לוח התחרויות לאחר שהוראות הממשלה יאפשרו במהלך המשבר, וכן טיוטה ש

זאת. המועדונים עודכנו על החלטות הועד המנהל של האיגוד על צמצום עלויות כוח האדם החל 

הוחלפו רעיונות בנושא האתגרים שבמהלכו פתוח  דיוןלרוב זמן המפגש הוקדש מחודש אפריל. 

 מועדונים.להמשבר שמזמן וההזדמנויות 

צוות האיגוד מנצל את הזמן שהקנה המשבר על מנת  –פרויקט קיום תחרויות "ללא מגע יד איגוד" 

מבלי להגדיל את לצורך פיתוח מקצועי לקדם פרויקט שמטרתו לאפשר את הגדלת מספר התחרויות 

ת אוטומציה של חלק זאת באמצעו -העומס על מטה האיגוד, המהווה לעיתים צוואר בקבוק. 

 מהתהליכים, והגדרת נהלים משופרים לתהליכים אחרים.

https://www.facebook.com/595445340524441/posts/2809745705761049/
https://www.uci.org/news/2020/international-day-of-sport-for-development-and-peace-from-palestine-to-israel
https://israelcycling.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://www.facebook.com/454897361283145/posts/2564077720365088/


 
 

 

, ובהם גם בתקופה זו צוות האיגוד ממשיך לטפל בעניינים השוטפים של העמותה –עניינים שוטפים 

 .ועבודה מול הרשויות השונות 2019הכנת דוחות כספיים לשנת 

 

 וחזרה מהירה לשגרה,, בריאות בהזדמנות זו נאחל לכולכם חג פסח שמח

 

 ירדן גזית, גדי רדום

 מנכ"לים משותפים

 איגוד האופניים בישראל ע"ר

 


