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 1/17סימוכין 17-1-8פרוטוקול ישיבת וועד מנהל איגוד האופנים ע"ר מיום 

 נוכחים: 

, , גילי תמיר, ישראל חןגזבר אילן תמיר, כרמי שרביט : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

 עידו סרקיןעמית לוין, 

ירדן , , נמרוד דובינסקיענבר רונן, רועי קפח ,  הרשטיקירון דור מנכ"ל ,  אייל  הנהלת האיגוד:

 ליאור שרר אידלסון, ןגזית, איל

 יו"ר -, עו"ד שמוליק רופאעו"ד רפי וויגל  -: חבר ועדה  וועדת ביקורת

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

 רשמה : לינה לוין

 

 אישור פרוטוקול 

 11-12-2016אושר הפרוטוקול של ישיבת וועד מנהל מיום  

 עדכון יו"ר / מנכ"ל 

 סקירה קצרה על נושאים  

 תהליך בחירות

 2018צפי ליוני  –וולודרום 

 USCאסיפה כללית  – תחילת מרץ

 כמטרה –להוסיף מועמדים מענף האופניים  –טקס ספורטאי השנה 

 

 

 



 
 

 

 עדכון – ירון

 תזרים – מצב כספי של האיגודהצגת  -

 למוסדות – מידיתשלום ראשון 

 כרגע אין אפשרות – יהאולימפ דמהוועבקשה להלוואה 

 הכנסה של תשלום מהטוטו ומתשלומים עבור רישום לאיגוד.

 רישום לאיגוד -

 תקלות באתר ותקלות אנוש בקשות לשינויים תוך כדי עבודה

 נתוני הרשמה : -

 בתהליך רשום  רשום

 759  324    תחרותירישום 

 2  3     עצמאי

 477    מקומות עבודה

 900    פרחי ספורט

 300  49    אופניים לכולם

 6  82    אנשי מקצוע

 0  6602    רוכב ישראלי

 

 דיון על נבחרות מול איגוד האופניים –משמעות סייקלינג אקדמי  -

 של קבוצה  משמעות

 לאיגוד )גבעת המופעים( הבאת ספורטאים פעילים -פעילה עדניםומליגת  -

 2016תקין לאיגוד האופניים לשנת  לניהו -

 סעיפים לתיקון 2לא אושר יש  –התקנון  -

 סיכום פעילות –ועדת ביקורת  -

 סיכום תחרות אורים  –אילן אידלסון  -

בחירות באפריל , הגשת מועמדים להנהלה , פרסום באתר  –דורון בן ארצי  -

 7י. הרשימה צריכה להיות לפחות יום לפנ 60תקנון, הקמת ועדת בחירות 

 מועמדים לפחות אישה אחת 

 בחירות – 27/4/17 –תאריך 

 

 

 



 
 

 

 הצגת מצגת – ליאור שרר –פעילות ילדים ונוער  -

נמצאים במערכת של מערכת החינוך יועברו  –ילדים לאיגוד  900נרשמו 

 למערכת האיגוד

 טורנירים 4יכולים להיות מוכרים במערכת הטוטו ולעשות  – 2005ילדים משנת 

 ילדים 300רישום לליגה  –צפון מרכז/דרום  –ליגות  2השנה 

 ניםומפגשים של ראשי מועד 2מתוכננים  –אופניים לכולם 

 לפחות זמנית עד לתוכנה XLמערכת  – הקמת מערכת / תוכנת דירוג –אילן  -

 של למעקב אחרי ספורטאים פעילים באיגוד תעדיפויוסדר  -

 פוטנציאל של ילדים שצריך לממש בשביל לקבל כסף  -

 קבלת עדכון בישיבה הבאה לגבי קצב התקדמות -

 לפני חופשת קיץ. –בפועל זה עד סוף יוני  אבלסוף אוגוסט הוא מטרה  -

-  

הצגת  -ירדן/עידו – תמקצועיתחקיר וועדה  -2016אולימפי  ריו  קמפייןסקנות מ -- -

 מצגת

 חשיבה על מוביל/לידר לפני  – יוני – ערד  כגורם מניע לתחרותהתייחסות  -

אולי המסקנה לקבוע מהרוכב  –יוני  -הבאולימפיאדקריטריונים להשתתפות  -

 הוכחת יכולת

 לחשוב על מוטיבציות של הרוכבים -

 השתלבות  –הגדלת מועדונים מהם יוצאים רוכבים לנבחרת.  –יוני  -

על מצב  מהמועדוניםירדן כמנהל המערכת ומקבל האינפורמציה  –עידו  -

 הרוכבים.

חשיבה על מערכת תגמול למועדונים לגידול רוכבים תחרותיים )השוואה  –יוני  -

 לאיגוד הטניס(

 בקרה על הספורטאים –עידו  -

 להוסיף  מהמצגת את עיקרי השינויים  -

 עם שיתוף פעולה עם רן זמן להסתכל על ראייה עתידית  –עמית -

  מסוימותלאיגוד יש יתרון בתחרויות  –עידו  -

ולכן יש לנהל את משא ומתן  הואולימפיאדאליפות עולם , אליפות אירופה 

 בחוכמה

צריך לייצר איזה תלות הדדית בין האיגוד ולבין רן או יותר נכון לייצר  –עמית 

 תלות באיגוד

המטרה של סילבן להביא רוכב ישראלי למקומות גבוהים אבל כל  –יוני -

 האלפיות הן למעשה של האיגוד.

ולא לעשות כסף  סילבן מכוון שישראל תהיה מוכרת דרך האופניים בעולם

 מהענף.

 המרוצים הגדולים הם מרוצים של האיגוד

 צוות אחד שיהיה צוות ניהולי -עמית

 תחת פיקוחצוות מקצועי שיהיה מקצועי ו –ירדן 

 ההאולימפיאדהחלטות על מאמנים לקראת  –ירון 

הרוכבים יודעים שאם הם בקבוצה של אילן אולמן הם מגיעים  –אילן אידלסון 

 לתחרויות המטרה

 שנים 3דבר שלא פעל עד היום במשך  –יש להתנהל לפי חוזה  -

 צוות מקצועי צריך לפסול את המאמן ה"נגוע"



 
 

 

 קבוצה מאמן נבחרת לא יכול להיות בעל

 מעל הכל  אתיקה –נמרוד 

 םניטרלייהאיגוד תקבע שכל בעלי התפקידים  שהנהלתלקבוע  –הפתרון  –עידו 

 לחלוטין. האיגוד הוא רגולטור בלבד.

 הציע כירדן כמאמן "השוטר" שיקבע את הנהלים –עידו 

 הקבוצות צריכות להיות מעורבות והם חלק בלתי נפרד מהאיגוד –יוני 

 ל לירדן אין את הזמן ולא יוכל לעמוד גם בזהיוני מתנגד בגל

  –אם מגבילים את הרוכבים במעבר לפי גילאים?  –כרמי  -

 אי אפשר -

 צריך מאמן נטרלי –יוני  -

_____________________________________________ 

 הצבעה 

 שנים הקרובות 4ל  לאומייםקול קוראה למאמנים  .1

 שהמאמן יהיה נטרלי ככול האפשר

 יהיה נטרלי יהיה עליו  ועדה מקצועית ומנכל )ירדן, יוני וירון( מאמן שלא

 

 אין התנגדות בהצבעה : עידו, יוני , אילן -

 

 

 עיקרי השינויים בנפרד עם הצבעה בפעם האחרתדיון בנפרד  –ירדן  -

 

עלות הטוטו על הרוכב  –דוגמת קובי מסטרס חיפה, ביקש פיצוי על מעבר רוכב  –ירון 

 שעבר וגם על דמי החוג והמועדון שלו.

 של האיגוד לרוכב שעבר ? תגמולהאם יש החלטה של -כרמי 

 האיגוד לא אחראי החוזה הוא בין הקבוצה לרוכב -

 האיגוד לא קובע קניית רוכב. -

-  

 

 

 

 

 

 

 

 


