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 12/17סימוכין  7.12.2017יום איגוד האופנים ע"ר מדירקטוריון פרוטוקול ישיבת 

 נוכחים: 

  נני מעוז, יואב בר,גזבר אילן תמיר, ליהיא תדמור,  : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

 , עמית לוין תמיר גילי 

 ירדן גזית, ליאור שרר,, נמרוד דובינסקי, הרשטיקירון דור מנכ"ל ,  אייל  הנהלת האיגוד:

 ליאור שרר, אילן אידלסון, רועי קפח 

 עו"ד רפי וויגל  -: חבר ועדה  וועדת ביקורת

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

 כרמי שרביט נציג המועדונים:

 לינה לוין רשמה:

  יוני ירום:עדכון יו"ר 

אבל פתיחה תהיה כנראה  2018עדכון קצר על וולדרום  שסיום הבנייה יהיה במאי 

 2018בספטמבר 

 ואישורו. 2018מלבד זאת הישיבה תעסוק בתקציב 

 דור ירון –מנכ"ל האיגוד  עדכון

 ₪ 411,592ס"ה התחייבויות   10.12.17מציג מצבת חובות נכון ל  מצבת חובות: -

 נמצאת במגמת ירידה .

אנחנו  , ובשאיפה 2017 אוקטוברלשופטים עד חודש חובות כל השולמו  שופטים : -

                                            לשלם כל רבעון ואולי גם חודשי אם תהיה אפשרות.מתכננים 

שנה את השופטים במערכות ביגוד חדשות שכוללות בנוסף אנחנו מציידים עוד ה

 שעוני עצר ולוחות רישום . ,ולצות פולו וסוטרים , ובנוסף ציוד אישי של תיקיםח

     -  BMX     אנחנו מתניעים מחדש את הקמת הענף והכנסתו לקרן מתקנים של הטוטו 

ברמת מקבלי החלטות של בכירים במנהל הספורט והטוטו. במקביל אנחנו במגעים לבניית 

 עם וינגייט , ועיריית ת"א פארק דרום.  BMXמתקן 



 
 

 

 הל הספורט בשיתוף עם עירית ת"א סוכם כינלאחר ישיבה נוספת במ –וולודרום  -

במסגרת היותה בעלת והמפעיל של  עירית ת"א תקבל את הכסף ממנהל הספורט

אחריות מלאה על הוולדרום, כולל נושא ומשמעויות תקציביות של  חותיק המתקן 

 הקמת הענף והצד המקצועי דרך איגוד האופניים.

 

 התקבל . - 2018ן יניהול תק -

 

חשובה אייל מעדכן על פגישה  –מעורבות האיגוד בפעילות בטיחות בכבישים  -

שטח בחברת נתיבי ישראל עם כל מנהל המחוזות, וזאת לאחר סיור ב תהישהי

והגדרת כבישים אדומים בהם רוכבים .                                                                             

טיפול וקביעת תקן               בכבישים, בטיחות , סימון , ניקיון שוליים בעיות  בפגישה הועלו

להתקשרות במקרה של בעיה . בנוסף ניתן טלפון כד', עיני חתול וצים ולסימון החרי

 ובקשה .הנושא פורסם בהרחבה בערוצי הפרסום של האיגוד .

 

: תוצאות הסקר הוצגו במצגת . הסקר נשלח פעמיים  2017סקר לקוחות תחרותיים  -

 15, הסקר שאל  תהתייחסויו 120לכל הרוכבים התחרותיים באיגוד התקהלו כ 

מנושא ערכת רוכב והכי פחות  שאלות  ובניתוח של השאלות יצא שהכי מרוצים זה

מרוצים זה מנושא העלאת תוצאות התחרויות מהר נכון ובזמן לפודיום בגמר 

                 התחרות.                                                                                                                      

מהווה ציון מובהק ושל  12%,  1-5מתוך סולם  3.4מד על הציון הממוצע שהתקבל ע

 (  5%סקרים ) מעל 

 

 

האם אנחנו יודעים את התפלגות הגילאים של אלו שהשיבו לא תהייה  –אילן אידלסון 

 הטיה של ילדים בסקר.

 לא בדקנו את הנתון ולא בקשנו אותו בסקר . –אייל 

הענות נמוך ובשל אי ידיעה של חושב שהסקר לא מספיק מהימן בגלל אחוז  -יוני

 התפלגות הגילאים . היה צריך לצלצל לאנשים ולשאול אותם .

הסקר מספיק מהימן הן מבחינת כמות המשיבים והן מבחינת היקף השאלות  –ירון 

בסקר , נכון שהתפלגות גיל הייתה מוסיפה אבל זה לא סיבה לפסול את הסקר, 

וחות התחרותי , אחת המסקנות היא אנחנו שלחנו את הסקר  פעמיים לקהל הלק

שלצערנו הקהל הזה אדיש למרות כל מאמצינו להיות שירותים ולהשתפר . צריך 

לזכור שאת הסקר הזה עשינו בכוחות פנימיים שלנו  ע"י אייל וללא עלות של עשרות 

 שהיו נדרשים ע"י חברת סקרים ₪ אלפי 

 2018בו שוב.  בסוף שנת הסקר בעיני משקף ומספיק טוב ואני לא מתכונן לעסוק 

נעשה סקר דומה ונוכל לבחון באופן השוואתי את הפרמטרים שוב ולשם נכניס את 

 התפלגות הגילאים.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 2018תקציב 

ומעורב בבניית התקציב השנתי . אילן מלווה  2018יציג את תקציב יפתח ואילן תמיר ירון : 

 . בלות  ובשיקולים , במגונמצא בפרטיםהאיגוד בשלוש שנים האחרונות של 

 : אילן תמיר

 הוצאות מול ליון שקל ההכנסותימ 5.4 לאיגוד נבנה באופן שבשורה התחתונה  2018תקציב 

גבוה וכל חריגה קטנה , טעות בהערכות , או  פער לא מספיקלטעמו  –.ליון שקלימ 5.3 של 

אי קבלת תקציבים שבנו עליהם כמו שקורא מניסיוננו ולצערנו לעיתים תכופות בעולם 

 . תביא אותנו להפסדהספורט 

של סדר גודל של מיליון עד  ליצור עודף תקציבי כדי להתגבר על פער תזרימיהינה המטרה 

תסתיים ברווח בדוחות  2017א נפתר למרות שנת שעדיין למיליון וחצי בפעילות השוטפת 

 הכספיים.

,                                שהינם שנים אולימפיות אנחנו רוצים להיות בעודף תקציבי  2019-2020בשנים 

        כדי לממן אם צריך את הקמפיין האולימפי לטוקיו כמו שעשינו בקמפיין האולימפי לריו.                           

וזה לגמרי לא פשוט מאחר ולהערכתו לא ₪ מיליון  6-7-אנחנו צריכים להיות במחזור של כ 

השנים האחרונות בתקציב הטוטו  4 -כל שנה ב  20%צפוי שנראה גידולים בסדר גודל של 

כתוצאה מגידול בספורטאים פעילים מאחר וכל האיגודים הבינו את המשמעות ,הפנימו 

 .                                                                  גדלהוגת תקציב של הטוטו שלא ונלחמים על אותה ע

כלומר הכנסות שאינן  שאין לנו מספיק הכנסות לא צבועותבתקציב אחת הבעיות הקשות 

מיועדות להוצאה מבוקרת שצריך לעשותה , לדווח עליה ,להגיש חשבוניות, ורק אח"כ לקבל 

 חודשים מבחינת סבסוד, מימון , ותזרים ( 6) פער שיכול להגיע ל  .את הכסף

מההכנסות אינן צבועות אשר ממנות את כל פעילות  35%צבועות ו הכנסות הם מה 65%

 ₪   900,000 –האיגוד, המחלקות , והוצאות הנהלה וכלליות שמהוות כ 

מה שנשאר בפועל לפעילות כמו קיום לוח תחרויות מלא הוא תקציב קטן ומוגבל.                               

אם רוצים להגדיל את התקציב צריך לשכנע את מנהל הספורט בחשיבות התחרויות  ככלי 

                                                     עקרי לקידום הענף והגדלת ספורטאים פעילים.                                         

בעוד ₪  52,000 –כיום תקנת תחרויות של מהל הספורט מתקצבת את נושא תחרויות ב 

שהפקת לוח תחרויות ברמה שנתית כולל שיפוט ומדידה שהוא לבד עולה כחצי מיליון ש"ח 

                                                                      ₪.                               מיליון  1.6עומדת על 

 ולמעשה רוב הכספים הלא צבועים מדמי חבר , הכנסות מהטוטו מסבסדים ומופנים לשם.

 באתנה בנושא התחרויות ? רהאם ניתן להיעז –נני 

 25%ם על זה לשנה ואנחנו נדרשים ומוסיפי₪  220,000ירון: אתנה נתמכים ע"י אתנה  ב 

מתקציב האיגוד  מהכספים הלא צבועים . אתנה תומכת בפעילות ברורה שמיועדת רק 

לנשים ילדות כמו שעשינו בטור ערד לנשים , ואנחנו נעזרים בהם כיום למימון מקצה מסובסד 

 של "רכבת ניצחת " בתחרויות האיגוד .

 

 



 
 

 

 דור ירון 

התקציב שניתנה לחברי וועד המנהל בתוספת חוברת  2018מציג את מצגת התקציב של 

 ונשלחה אליהם לפני ישיבת הדירקטוריון. ) המצגת הינה חלק מפרוטוקול הישיבה (

שהייתה שנה תקציבית, שנה פוסט  2017של שנת פעילות העיקרי ודגשים המציג את 

אולימפית עם הורדה בהוצאות , בקרה תקציבית הדוקה , הורדת משכורות של חברי צוות 

 ! 8%  –האיגוד ב 

 )אייל ישלח את האקסל(של שיוך ההכנסות שורות  2חסרות  – 2017תוצאות פעילות  בשקף

 בחינת שכר. כול העובדים הסכימו.לפני שנה ביקשו מהעובדים לתת כתף מ –ליאור שרר 

אם נעמוד ביעדי הרווח של שנת  2018לקדמותו בשנת  נעשתה הבטחה על החזרת השכר

את ההבטחה שהובטחה להחזיר  האיגוד לא מקיים, אחרי שנה של פעילות טובה .2017

 .לעובדים את המצב לקדמותו

להחזיר אחורה כזו מצדי תה הבטחה יהיזוכר ש. לא כרון משלו יזיש לכל אחד  –אילן תמיר 

 לא חשוב יותר מפעילות.של העובדים את המצב לקדמותו. השכר לא יכול לגדול. השכר 

כזו יתה הבטחה יהענו בהבנה וברצון לסייע לאגוד והם כן  זוכרים שנ העובדים–ליאור 

 היא לא קוימה.מבחינתם ו

 אבל המצב לא השתפר יוחזרו. שאם המצב ישתפר המשכורותמצדי תה הבטחה יכן הי –יוני 

                            למצב שבו אנחנו יכולים לעמוד בהבטחה ולהחזיר את כל גובה ההורדה בשכר , 

                                                                רק חצי מסכום ההורדה.העלינו במגבלות יכולת ההחזר  2018בתקציב ולכן 

  שלקראת אמצע השנה המצב ישתפר ואז אפשר יהיה להחזיר המצב לקדמותו.יתכן 

 צריך לחזיר לעובדים את מה שהובטח.-עמית 

ומעולם לא הובטח להחזיר ₪  600,000ידענו שנגמור בעודף של  –אילן תמיר 

                                                          עודף. ₪ 400,000אנחנו רק ב  ,רטרואקטיבית , וגם בזה לא עמדנו

 השכר באיגוד נכון לרגע זה מבטא את מה שהאיגוד יכול ורוצה לשלם.

 ל לפרוטוקול , הייתי מצפה שיוצג נושא השכרוראשית למדנו שצריך לכתוב הכ -ליאור שרר

 בדיוק כמו נושא התחרויות. וועד מנהל  תבישיב

חושב שצריך להחזיר את המשכורות  רצון של העובדים מהשכר,שביעות שומע אי  –נני 

 לקדמותם.

לקדמותם מדובר בהשפעה שנתית על ההוצאות                           משכורות את האם מחזירים  –ירון 

אנחנו העלינו בצורה משמעותית את השכר למאמנים ולצוות המקצועי ₪ .  250,000כ -ב

.                                                                                                            לחודש  ₪  500 –שזה עיקר העלאה בתקציב ולרכזים ב 

                      להוריד תחרויות.צריך להבין שאם מגדילים את השכר יהיה צריך לקצץ במקום אחר כמו 

 כי אנחנו לא יכולים להציג תקציב הפסדי.    

 שוב מה נותנים ללקוחות ולא לותר על תחרויות קריטיות.  ח –נני  



 
 

 

אני החתמתי את כל החברה על נייר מסודר שהמשכורות שלהם תרד בהסכמתם ולא  -ירון 

מצוין בנייר שהיא תוחזר. אם היינו מתחייבים לעשות זאת הרי שיש לזה משמעות כמו של 

עם באור  2016מאזן השנתי לשנת הלוואה שניתנת ע"י העובדים ואז היא הייתה מוצגת גם ב

 .וליד

אבל נוח לי לדבר מהמקום של  ,אני גם לא מאושר מהעובדה שלא חזר השכר לקדמותו

שנים של  4כאחד שנפגע הכי הרבה בכיסו וזאת בציון העובדה ששכרי אחרי  .דוגמא אישית

ע"פ לא עלה ולא קיבלתי את הבונוס שהייתי אמור לקבל שכרי לא רק ש ,הצלחה מוכחת

 החוזה שלי אלא השכר ירד!

 ןבמיליוהוא צריך להיות  מבחינה תקציבית ותזרימית  כדי שהאיגוד יהיה בסדר –אילן תמיר 

או  רפברואחודש וב ןהדירקטוריו בהחלטתאני מציע שההתחייבות תהיה  וחצי עודף תפעולי.

לשנת , ואחרי בדיקת הנחות העבודה שהנחנו 2017מרץ עם פרסום הדוח הכספי לשנת 

 .בנושא העלאות שכר לעובדי האיגוד נדון מחדש על הכנסות  2018

של שנת  דוחות מבוקריםאחרי שיהיו  / מרץ  רבפברואמחדש הנושא יבחן החלטה: 

2017. 

 

 המשך  -2018תקציב 

נבנה בהמשך והלימה  2018תקציב  – 2020המטרות האסטרטגיות לשנת מציג את  - ירון

אנחנו נכנסים לשנה אולימפית וצריך לזכור שבמידה ולא נגיע למטרות האסטרטגיות,. 

 לאולימפיאדה התקציב ייחתך , יקטן ואולי אף נצא מתוך הענפים המועדפים.

 .מובטחיםלאיגוד תקציבי הטוטו ומשרד הספורט   2020  עד שנת –יוני 

 על ידם . בכתביינתנו הבטחות שמבקש  –אילן אידלסון 

ץ בחיים לא נתנו ואו יתנו אישורים בכתב ולא נראה שהמדיניות הזו גופי הספורט באר –ירון 

  הולכת להשתנות ואין לנו יכולת לשנותה .

 מציג בשקפים:ירון 

  2028מצגת תקציב יעדים ודגשים לשנת  -

   2018תקציב האיגוד לשנת  -

 2018התפלגות הוצאות תקציב  -

 2017השוואת תקציב ע"פ מחלקות לשנת  -

 2018והכנסות של האיגוד לשנת עוגת הוצאות  -

 עוגת הנכנסות צבועות ומיועדות אל מול הכנסות לא מיועדות -

 יכולה לחבר עם המוסד לביטוח לאומי לגבי קורסים של ביה"ס.-גילי תמיר 

 

 

 



 
 

 

 אילן אידלסון –מחלקת תחרויות מצגת 

מיועדות ₪ מתוכם כחצי מיליון ₪ ) מיליון  1.6תקציב לוח תחרויות עומד על כ  -

 לשיפוט ומדידה (

 השנים האחרונות. 3 -לא עלו או השתנו ב  2018מחירי התחרויות לשנת  -

 סופית מטעמים שונים:  לא סגור 2018לשנת לוח תחרויות  -

ומועצות במציאת מסלולים הכרוכים בסגירת כבישים     קשיים מול המשטרה -

 בתחרויות כביש.

 הרים .קשיים מול קק"ל ורשות הטבע והגנים על תחרויות  -

 תחרויות שעידו סירקין הפיק כל שנה ופרש. 3מציאת תחליפים ל  -

 לא מעוניין לפרסם טרם שהנושא סגור סופית . -

תחרויות נוספות שמתוכננות וכרגע לא נמצאות בלוח:                                                       -

פוח יומיים , מקצה תחרות במקום בית גוברין בגלל שהכביש בשיפוצים , טור ת

 בירושלים, טור של יומיים בנס הרים.  NYתחרותי לחברי איגוד בגראן פונדו 

 ליאור שרר –מחלקת ילדים ונוער 

 .ערוצי פעילות: ליגת בתי ספר , פרחי ספורט , אופניים לכולם 3עבודה ב  -

 .מציג יעדים ופעילות ענפה בכל ערוץ פעילות -

ילדים אל מול  400הינם גבוהים  2018לשנת היעדים בתחום ספורטאים צעירים  -

 ! מאוד קשים להשגה אם בכלל. 72%גידול של  2017ילדים ב  233

 ירדן גזית -פעילות נבחרות  

 ( 2017מול  25%גידול של ₪ ) מיליון  1.5תקציב המחלקה עומד על  -

 2018שנה אולימפית שמתחילה בחודש מאי  -

  2017פעילות ענפה  שהחלה בשנת  -

 וב כתוצאה ממינוי מאוחר של המאמנים הלאומייםהיה עיכ -

ניב נשים כביש , יובל  –מאמנים  4) מנהל מקצועי +  5עובדים בצוות מקצועי של  -

 גברים כביש , דרור הרים גברים ענבר נשים הרים (

תכנית ענפה לאורך כל השנה של אימונים שבועיים , מחנות אימונים בארץ ובחו"ל ,  -

 ארץ ובחו"ל תחרויות בינלאומיות ב

 

 החלטה נתקבלה בפה אחד של כל חברי הדירקטוריון. 2018החלטה: לאשר את תקציב 
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