
 
 

 

  

 

 

 10/17 סימוכין  201701/1/פרוטוקול ישיבת וועד מנהל איגוד האופנים ע"ר מיום 

 נוכחים: 

 מעוזנני עמית לוין,  ,גזבר אילן תמיר, ליהיא תדמור,  : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

 בר. יואב

 ירדן גזית, , נמרוד דובינסקיענבר רונן, ,ירון דור מנכ"ל ,  אייל הרשטיק  הנהלת האיגוד:

 דור, אילן אידלסון, ליאור שרר, עידו עין 

 רפי ויגל עו"ד  : וועדת ביקורת

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

  שאול סונינו:  יג הוריםנצ

 כרמי שרביט: נציג מועדונים

  מאמנים לאומיים: ניב ליבנר , דרור פקץ , יובל בן מרדכי , אילן אולמן מוזמנים:

 און רגוניס, תמיר אשל , גילי תמיר התנצלו:

 : לינה לוין רשמה 

 

 אישור פרוטוקול 

  3/9/2017הפרוטוקול של ישיבת וועד מנהל מיום   אושר

         

 עדכון יו"ר / מנכ"ל 

 וגמר חתימה טובה ובשנת פעילות מבורכת . ירון מברך את היושבים בשנה טובה

 

 

 



 
 

 

 חובות האיגוד:

 728,119 תהתחייבויובמגמת ירידה, סה"כ האיגוד נמצאת מצבת חובות  מציג שקף שלירון 

                      .ברבעון האחרון של השנה תונבחרילות פעהחזר צפי לכספים נוספים שיכנסו מ

ע"י  שטרם מונה חשב מלווה בגלל תקנת איגודים במצוקה עבור עיקוב בקבלת כספיםמסתמן 

 .מנהל הספורט

עלות חשב מלווה הוא ע"ח האיגוד והוא גם סקפטי לגבי כל הצורך והמגבלות שיוטלו  –יוני 

 .ולכן מציע לשקול שוב את הבקשה על האיגוד

מאחר ואת רוב תכנית חשב מלווה קבלת המענק ולא חושש ממתעקש על  –אילן תמיר 

                2016/2017ההבראה והשיפורים כבר באו לידי ביטוי בתוצאות ובפעילות של השנים 

 .לפיכך כרגע לא נפעל לשינוי הבקשהנמתין לשמוע מה הדרישות של החשב המלווה ו

 

 2017ספורטאים פעילים מספר 

בניקוד  36%ב  ו בסך כל הספורטאים הפעילים   20% ב  2017שנת האיגוד גדל ב

.                        2018המשוקלל לטוטו דבר שירון חוזה שיגדיל את תמיכת הטוטו באיגוד ובענף בשנת 

בניתוח של הטבלה מסתמן :                                                                                             

ת מגיע מפעילות ילדים ונוער שזה מנוע הצמיחה גם בשנים הגידול העיקרי ותוספת הנקודו -

                                                                 שאפו לליאור                                                                                                                   -הבאות   

נמצאת במגמת ירידה זה מספר שנים אך היא עדיין חשובה מאוד  גה למקומות עבודהלי -

יש עלות תועלת ( כמו כן  % 10נקודות )   800ניקוד מתוך  80לשקלול הנקודות בטוטו 

                                                            מול האיגוד.שקלית חיובית מבחינת תמיכת האיגוד בליגה 

 מבחינת שקלול ניקוד לטוטו.כספי  % 9ו  כמותי  6%ליגת הרוכבים התחרותיים עלתה ב  -

למקומות עבודה  תוצאות וכמות הספורטאים של הליגה  יגהלאת ה שפרבדעה שצריך ל–נני 

אין לנו יכולת והשפעה אמתית על הליגה. יש רוכבים שפשוט מיצו את הרמה  –אילן אידלסון 

 והמסלולים .

מנהלי הליגה הם אולד סקול  ולמרות שהם לכאורה מתוגמלים בחוזה על מול ההצלחה  -ירון 

והמספר של ספורטאים פעילים הם  לא ממש עובדים בזה.  אך לפחות העלות תועלת 

.                                       משקפת באופן כלכלי ולטובת האיגוד והענף את התוספת של הספורטאים

 .זאת יש להמשיך בניסיונות להעלות גם את מספר הרוכבים בליגה למקומות עבודהלאור 

 בליגה למקומות עבודה.יע בספורטאים פעילים צעירים ולא שקמעדיף לה –יוני 

 מה תחזית ויעדי הגידול לשנים הבאות? –נני 

ת השלשנו  את הכמו 2016ספורטאים פעילים , ב  350 –עם כ  2013התחלנו בשנת  –ירון 

והיעד לשנת  ספורטאים פעילים 1140סיימנו ב  2017את  , ספורטאים פעילים 950ל כ 

 ! ספורטאים פעילים 2000הוא  2020

 

 



 
 

 

 

 שינוי נוסחת אחוזי הצבעה של מועדונים והגשה לקבלת תמיכה בטוטו 

קיימת כיום נוסחה  לחישוב אחוזי הצבעה למועדונים וכן דירוג של מועדונים שהם  –ירון 

 רמות לטוטו לצרכי קבלת תמיכה כספית.                                                                                  4-עמותות  ב 

אמיליו  הקודם של האיגודההנהלה הקודמת מתקופת המנכ"ל  מתקופתהיא הנוסחה הקיימת 

ולטעמי היא לא משקפת נכונה את התרומה והמאמץ בהבאת ספורטאים פעילים והתרומה 

הכספית לאיגוד ולענף בגינם , וכן יוצרת עיוות בפעילות ומאמץ של מועדונים שמתמחים 

בילדים ונוער ומביאים ספורטאים פעילים אך אין להם רוכבי עילית עם תוצאות שמזכות אותם 

 .בניקוד גבוה ויוצרת להם דירוג נמוך

בעוד התמריץ לטוטו צריך להיות נטו למועדונים שמביאים ספורטאים פעילים . -אילן תמיר 

ההישגים של רוכבי עלית בנוסחה של אחוזי הצבעה למועדונים לשקלל את  שאפשר

 .ונבחרות

צריך לתגמל מועדונים ולכן תקציב של הטוטו קבלת ים לחשוב לייצר תמריץ למועדונ –ירדן 

 ביחס לכמות הספורטאים  הפעילים .

 של הוועד המנהל כאן בחדר הישיבותלתמרץ כלכלית יש פער בין הכוונה  –אילן אידלסון 

 מה שמניע בחוץ זו התשוקה ולא האנסטיב הכלכלי. .במועדונים  לבין מה שקורה בחוץ

ורכב גם ממועדונים וחברי שיהיה מ שימליץ לוועד המנהל  ממליץ להקים צוות –ירון 

   שידונו בנושא. ןדירקטוריו

 הצוות המומלץ :

 רכז –ירדן גזית  .1

 יו"ר וועדה מקצועית  – עמית לוין .2

 גזבר –אילן תמיר  .3

 יו"ר  – יוני ירום .4

 נני  מעוז  חבר וועד מנהל .5

 מנכ"ל  –דור ירון  .6

 ץ משפטיעוי –דורון בן ארצי  .7

 נציג מועדון גדול –אילן אידלסון  .8

 בינוני נציג מועדון –נמרוד דובינסקי  .9

 קטן עם פעילות ילדים ונוער.נציג מועדון  -ליאור שרר    .10

 

 מספר הערות והבהרות  –ירון 

          המשמעויות באחוזי הצבעה והגשה לטוטו             מספרים שיבהירו אתהצוות יקבל סימולציה של .1

 .                                                                       2018/2017עונת  החל מ קדימה יהיהשל היישום התוקף .2

                              2018/ 2017על תוצאות  2019מהטוטו היא תשפיע רק בשנת קבלת כספים מבחינת .3

לא דורש אישור של רשם העמותות מאחר והוא מופיע רק  הדירוג המקצועי לטוטושינוי .4

             בתקנון המקצועי של האיגוד.                                                                                                    



 
 

 

 2018מרץ .שינוי זכויות הצבעה צריכות לבוא לאישור אסיפה כללית אשר מתוכננת לחודש 5

 לאחר האישור. 2018ויכנסו לתוקף והשפעה בשנת 

לגבי לאשר את הצוות המומלץ שיביא את המלצתו לאישור בדירקטוריון  –החלטה 

 .לגבי זכויות הצבעהובאסיפה הכללית של האיגוד הדירוג המקצועי 

 

 :רוכבים תחרותייםסקר לקוחות 

 לקוחות רוכבים תחרותיים  סקרהוצג  3.9.17לבקשת וועד המנהל מישיבתו הקודמת 

 נושא לוח התחרויות ושיפוט ומדידה שמכסה את 

התקבלו הערות ותיקונים הסקר המתוקן יישלח לחברי הדירקטוריון להערות ותוספות                     

 מתבקשים לענות עד סופ"ש  –

 

 השתלמות מאמנים  ע"י מאמן נבחרת הולנד   –וולודרום 

                    מאמן נבחרת הולנד סטיב מקיואן .ע"י הוולדרום בנושא  מאמנים התקיימה השתלמות

משתתפים                                                                            50 –רוב המשתתפים היו מאמנים כ 

ל שיות והשתתפות בעלש"ח ליומיים עם 100למשתתף מחיר סמלי ת עלות ההשתלמו

 (היחידה לספורט הישגי 

והוא               2012מאפס בשנת  של הוולדרום מקצה  הספרינט  הקים את הענףסטיב מקיואן 

מדליה באולימפיאדה מרשימים כולל  םלהישגיוהגיע   2011משנת מאמן את נבחרת הולנד 

 סטיב מוכן להגיע לישראל למספר שנים כדי להקים את הענף בארץ .  . ריו

בהקמת הענף או שעדיין הנושא פתוח  כמאמן ם אנחנו סגורים על סטיבהא –אולמן אילן 

 לדיון ?

 לדעתי לאור הרקע של סטיב והנסיון הוא האדם שמתאים להקים את הענף. –נמרוד 

 

 מועדונים  יערב

לעדכן  במטרה  ערבי מועדונים בחודש אוקטובר בת"א ובמשמר העמק 2מתוכננים להתקיים 

כדי לשפר את השירות ולהקל על  2017/2018והתניע תחילת רישום מוקדם לאיגוד לעונת 

 צוואר הבקבוק והלחץ שנוצר בחודשים ינואר פברואר

( לנרשמים עד סוף   2017לצורך זה אנחנו נותנים תמריץ של מחירי הרשמה מוזלים ) מחירי 

 ₪. 50שונות מתייקרות ב המחירים בכל הקטגוריות ה 2018ובשנת   2017דצמבר 

בנוסף אנחנו מעוניינים להקשיב ולשמוע בקשות וצרכים של המועדונים ולדבר לעומק על 

 נושא סקר הלקוחות

 



 
 

 

 

 

 ערב ותיקים 

               מאוד וזכה להדים חיוביים עם כמות משתתפים של  מוצלחשלישי שהיה רוע יתקיים , אה

                                                        . ושוקי קופיטקו של הוותיקים עופר גל  איש לוותיקי הענף בשיתוף ועזרה 60כ 

 .2018/2019כל שנה ונתכנן אירוע נוסף לשנת רוע יאכשאיפה אנחנו נעשה 

 גיוס כספיםאוסטרליה 

אוסטרליה  דרור פקץ המאמן הלאומי של נבחרת הרים שהיה באליפות עולם בקיינס -ירון   

נשאר לשבוע נוסף במטרה להכיר לעומק את קהילת היהודים הרוכבים והפעילים בקהילה 

ערוץ של המטרה היא לייצר קשר בדמות ידידי איגוד האופניים באוסטרליה ולנסות לפתוח 

                                                           .פרויקטים :אופניים לכולם ונבחרות ישראל 2ל  התרמה לאיגוד

  דרור צויד בחומרים ומצגות וסרט תדמית והסבר על איגוד האופנים  שהוכן לצורך זה. 

ניס את אשר הסכימו להכJNF       יוסי אשד נציג קק"ל באוסטרליה פגישות עם התקיימו 

 100,000יקט להתרמה של קק"ל באוסטרליה . יעד התרמה של פרויקט אופנים לכולם כפרו

 יהודים וגורמים משפיעים ועם  בנוסף התקיימו פגישות ורכיבות עם נציגי מכבי. $ אוסטרלי 

 . ונקשרו קשרים ולהמשךהמקומית.  בקהילה

                 יקט.כדי להמשיך בפרו 2018בסביבות ינואר מסודר ערב התרמה  לתכנן –השלב הבא 

 יוני מתוכנן לייצג את האיגוד ולנסוע .

 

 2018/2017 יותולוח תחר

 2018בנושא לוח תחרויות  מצגתהציג  –מנהל תחרויות  אילן אידלסון 

 דגשים במצגת:

 כל התחרויות ע"י מפיקים חיצוניים מלבד טור ערד -

 מפסיק פעילותפרש מהענף ו  תחרויות כביש בצפון 3שהפיק  עידו סרקין -

 תאוצהכביש חברת בעיקר  –ברמת ההפקות מתמדת עלייה ישנה  -

על מציאת מסלולים  קיימת ומחריפה ומקשה בעיית סגירת כבישים ואישורי משטרה -

 חדשים ונוספים

 .תפוח ימשיכו להתקייםטור טור ערד ו -

דבר שמשפיע על המוטיבציה של  –אקדמי יקלינג סיית גברים נשלט ע"י למקצה ע -

עניין בלסגור כביש שעה וחצי אחרי בגלל רוכבי  להםן אי כי מארגני תחרויות 

 מסטרס.

 .רק לחברי איגודתהיינה תחרויות קטנות  2018ב  -

 .לצבירת ניקוד  UCIתחרויות הלוח מתחשב ולוקח בחשבון  -

 .  ארבע תחרויות לספורטאי פעיללהגיע ולצבור ת יואפשרוהלוח מאפשר המון  -

 בלוח התחרויות .איגוד סוגי תמיכה של ההוצגו ופורטו   -

 הוצגו ופורטו כמות וסוגי התחרויות . -



 
 

 

 נושא חדש –ליגת צעירים  -

בתחרויות קצרות ופשוטות מותאמות לגיל וליכולת לתחרויות  ילדים ונוערלהכניס את  -

 תחרויות 2-3כפיילוט יתקיימו 

 .2017לוח תחרויות צפוי להתפרסם בחודש נובמבר  -

 

 ?מטרת לוח התחרויות ה חסר לי בהצגה מ –בנר יניב ל

 האם אפשר להכניס מקצים נוספים לתחרויות קיימות?

 

 עדה המקצועית בדיון על לוח התחרויות.ולהכניס שקף עם מטרות לו –עמית לוין 

 

 :ירון: המטרות הן 

ילדים ונוער , קדטים , מאסטרס רוכבי עלית בכביש  – לענות לקהלי מטרה שונים -

 ובהרים.

   .פיתגאוגרבפריסה  פעילות וסוגי תחרויותלאפשר להגיע ולעשות  -

 מחו"ל.לאפשר לנבחרות לצבור ניקוד וניסיון עם רוכבים   -

 

    קיימת גם אירגונית וגם כלכלית. יש בעיה להכניס מקצה נוסף לתחרות –אילן 

 האם אפשר לארגן אופציה של כמה רמות יחד כמו ילדים ונוער ? –דרור 

 יש השפעה כלכלית על פיצול תחרויות. –אילן 

 

 2018 לדון על לוח תחרויותועדה המקצועית את הובדחיפות לכנס  –החלטה 

 השבוע !ולהמליץ לדירקטוריון לאישור 

 

. 

 

 2017נבחרות בקיץ פעילות 

                  לסקירה בוועד המנהל הוזמנו כל הצוות המקצועי  ירדן גזית + מאמנים לאומיים 

 ניב ליבנר, דרור פקץ ,יובל בן מרדכי.

 

ואליפות כביש בברגן  אליפות עולם הרים באוסטרליהעל  סקירה של ירדן גזיתהוצגה  -

 נורבגיה.

 

חודשי עבודה על הנבחרות  3הוצגו סקירות של המאמנים הלאומיים החדשים בתום  -

 .2017ץ נות האימונים והתחרויות שהיו בקיומח

  

אני חושב שזו הייתה שנת שיא של האיגוד בכל השנים מבחינת כמות  –ירון 

הרוכבים, כמות התחרויות וזמן השהייה של כל הנבחרות בחו"ל  כל הרוכבים עמדו 

בקריטריונים שנקבעו ע"ע הוועדה המקצועית בתחילת העונה .                        

ולוחצים  שליחת רוכבים לחו"להורים לא מבינים לפעמים את הקריטריונים של 

ומנסים להשפיע אבל עם כל הרצון להתחשב בסוף אנחנו רוצים ייצוג מכובד ותוצאה 

 .DNFולא 

 

 .שנקבעו ע"י הועדה המקצועית לא ישברו גם ע"י הורים םקריטריוני –יוני 



 
 

 

 וחלק מהמעורבות הורית זה הסבר להורים מה לעשות ומה לא.

 

 

 מנים.מהורים מכבדים וההורים גם מ – ) נציג ההורים בוועד המנהל (  סונינו שאול

 בשאיפה לשיפור ציודים

 

הוצגו בישיבה צרכים של הנבחרות בתחום הציוד , ביגוד , תחום הליווי של  -דרור

 מכונאי מקצועי עם ציוד נילווה , רכבים , עוזר מאמן ועוד.

 

למעט ירדן המנהל המקצועי  למעשה בשל בחירת המאמנים המאוחרת השנה  –ירון 

 ,עוד לא ישבנו לישיבות עבודה מסודרות עם הוועדה המקצועית והמאמניםאנחנו 

ולמעשה הם ישר קפצו למים של פעילות אינטנסיבית . אנחנו נשב איתם ונלבן 

 ועי ותקציבי.תכניות וצרכים לשנה הקרובה מתוך תיקווה שנוכל לתת מענה מקצ

 

נדרש שיתוף פעולה ותיאום עם מאמני הרוכבים במועדונים . ) שלא תמיד  -דרור 

מתקיים ( גם בנושאי שליחת הרוכבים לאימונים ותחרויות , התאמת ושיתוף של 

  .המאמן הלאומי בתכנית האימונים של הרוכב תוך כדי סנכרון לצרכים של הנבחרת

 

שבאה גם  זכות להיות בנבחרתזו כן להמועדונים ו הנבחרת היא המועדון של  -ירון 

 עם חובות של הרוכב והמאמן כדי לזכות בזכות הזו.                                                                  

חשוב מאוד לראות את הדברים המקצועיים עין בעין ולהיות מתואמים ומסונכרנים 

מי שלא ישתף פעולה הרוכב  .תוהנבחר ל מאמניוהרוכב אל מומאמן המועדון  עם

 בסוף ייפגע ולא יוזמן לנבחרת!

 

המאמן ש נכון ומקצועי ובתנאימני הנבחרת הוא צורך הפעולה עם מא שיתוף –נמרוד 

צריך להיות מתאים לתפקיד. אם אני לא סומך על המאמן אני לא שולח רוכבים שלי 

 .לנבחרת

 

 

 

 

 

 רשמה : לינה לוין

 

 

 

 

 


