
 
 

 

  

 

 

  6/17 ימוכיןס  201725/6/  ועד מנהל איגוד האופנים ע"ר מיוםפרוטוקול ישיבת ו

 נוכחים: 

מעוז, יואב בר, אמיר  יו"ר ד"ר יוני ירום,  גזבר אילן תמיר, גילי תמיר, נניחברי וועד מנהל  : 

 עמית לוין, אשל, ליהי תדמור, און רגוניס

 ירון דור מנכ"ל,  אייל הרשטיק, נמרוד דובינסקי, אילן אידלסון, ירדן גזיתהנהלת האיגוד: 

 בדיון נכח גם אילן אולמן כרמי שרביטנציג המועדונים : 

  נעדר והתנצל שאול סונינונציג ההורים: 

  עו"ד רפי וויגל -ועדה : חבר וועדת ביקורת  

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי: 

 לינה רוזןרשמה: 

 אישור פרוטוקול 

    28.5.17 הפרוטוקול של ישיבת וועד מנהל מיום אושר 

 עדכון יו"ר 

בפייסבוק בעקבות תחרות הנג"ש בעתלית בה היא  רוני פישמןמתייחס לפוסטים של  -

גם חברת נבחרת וגם לא מדייקת  רוני  .נפסלה בשל בדיקת הילוכים לא תקינה

מקומה וכן לדעתו בלא מקובל ומכובד וצריך להעמיד אותה  –ומשמיצה את האיגוד 

. במקביל הוא חושב שאנחנו כאיגוד חייבים להגיב ועדת משמעתצריך לזמן אותה לו

 .במקרים דומיםכנ"ל  .תהמנע מלהתעמת אלאירוע מסוג זה בפייסבוק ולא להי

ירו שאמורה 'מסונכן עם תחרות הג  4/5/2017 מתוכנן ל תאריך פתיחה  : וולודרום  -

 להסתיים בת"א במגרש בו נבנה הוולדרום

 להביא את הג'ירו לארץ. מסתמן שסילבן אדמס הצליח במאמציו -

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 לאסיפה הכללית  המלצה חברי וועדת ביקורת

וועד חברי ועדת הביקורת מתמנים מטעם האספה הכללית במטרה לבקר את ה

עדת המשמעת או בנושאים חשובים ובו יםחברי הוועדה נוכח. המנהל ופעילות האיגוד

 ומהותיים.

 : ממליץ על וועדת ביקורת בהרכביוני           

 יו"ר  – שמוליק רופאורו"ח עו"ד 

 משה חלווגה

 ורד אלקיים

 רפי ויגל

 

 עדכון מנכ"ל 

 אביהר על מות דמובצערה של ליהי ת משתתפים  -      

וילדים שנערכו בחודש  סקירה קצרה על תחרויות אליפות הארץ, שטח, נג"ש וכביש -

 עלייה בהשתתפות רוכבים בתחרויותישנה  יוני 

-  

 25.6.17מעודכנת ל  מצגת הוצגה  –חובות האיגוד  -

-  

כנגד ₪ הגשנו בקשת תמיכה  לקרן איגודים במצוקה אנו צפויים לקבל כחצי מיליון  -

 והצמדת חשב מלווה לאיגוד  מיום קבלת המענק חודשים 3וך כנית הבראה תהצגת ת

-  

 .לאיגודחשב מלווה  צריך לשקול אם נכון לנו להיכנס לסיפור של: דורון בן ארצי  -

-  

משום שהאיגוד חושש מנושא של חשב מלווה או תכנית הבראה, אינו אילן תמיר :  -

נראית  2016וכבר בדוחות  2015על בסיס דוחות  הוגשה הבקשהכבר 'הבריא'. 

ת . שנהמצטברגרעון וקיטון משמעותי ב : עודף הכנסות על הוצאותמגמת שיפור

ופירושו  ₪ 650,000-כעודף הכנסות על הוצאות של ב תסתיים גם היא 2017

 שהגרעון המצטבר יהפוך לעודף מצטבר )כל זאת ללא התמיכה(. 

-  

תחרויות: לא הספקנו להכניס אותה השנה לתפעול  4ומעקב אחר תוכנת דירוגים  -

 .באחריות וניהול של עידו עין דור בעבודה והיא נמצאת עדיין 

-  

 ע"מ לאפשר  – 2016/2017 תחרויות אחרונות לסגירת העונה אנחנו מקיימים עוד  -

/ ספורטאים פעילים לטובת מקסום התקצוב של האיגוד  תחרויות 4איסוף של 

 .2018ות מהטוטו בשנת והעמות

-  

חברי וועד מנהל  15/7/2017 תאריך ענף האופניים  בערב ותיקי מתוכנן להתקיים  -

 מוזמנים תצא הזמנה 

 

 



 
 

 

היו נוכחים פגישה ב –החדש מנהל הספורט ראש פגישה עם עופר בוסתן התקיימה  -

 משרד הספורט גיא אטיאס ורועי בן נתן מהמועצה הלאומית לספורטנציג האוצר  ב

 ומהאיגוד יוני , ירון , ירדן אייל ונמרוד  -

 לא הצלחנו למצות מפאת קוצר זמן את כל הנושאים בפגישה ותקבע פגישה נוספת  -

 נושאים שעלו בפגישה:

 

 חסמים בענף האופניים, 

לאישור פעילות של עמותות לא על של הטוטו באופן שיתאימו  בקשה לשינויי התקנות

 .לענף האופניים בסיס גאוגרפי של עיר מאחר ואין לנו מגרש ומקום מפגש קבוע 

 ע"פ חוק הספורט בענף האופניים מהווה חסם להצטרפות לאיגוד יקר ביטוח  -

במכונים מורשים בלבד נופלת על לוגיסטיקה לילדים רפואיות בדיקות דרישה ל -

ם מורשים ופוגעת ברישום לאיגוד ובפעילות ילדים ופרחי והסעה של הורים למכוני

 .ספורט

 .BMXהכנסה לקרן המתקנים של ענף ה למציאת פתרון ו בקשה  -

 .וולדרום –בקשה למציאת פתרון תקציבי להערכות של הקמת ענף חדש  -

  

 וולדרום

  4.5.18תאריך פתיחה מתוכנן ל 

לצורך  ,ומימון ממשרד הספורטירון עדכן כי אנחנו נתקלים בקשיים לקבלת תקציב 

 במשמעות של נסיעות לימוד והבאת מומחים לארץ לרבותהקמת ענף חדש 

 בארץ.עם ניסיון מאמן וולדרום מוסמך 

בשנים  ותקציבים להפעלתובחו"ל וולדרום ענף חדש בארץ  אשר מצריך למידה 

  .הראשונות 

פעוליות לכל הגורמים הגשנו כבר לפני שנתיים תכנית עבודה משמעויות תקציביות ות

מרכז מנהל הספורט, טוטו, הוועד האולימפי, המועצה הלאומית לספורט,  –בספורט 

  .הרב ספורט, עיריית ת"א

והאיגוד  בינתיים אף אחד לא לוקח אחריות ומקצה תקציב לצורך הלימוד וההערכות

 עירייתל גם לאחרונה פנינו את העלות של הנסיעות והלימוד.על עצמו לא יכול לקחת 

 .ולסייע סותלנ ניםומוכ הצורך את מבינים אשראדמס  סילבן ליזםו"א ת

ירון : אנחנו נמצאים כבר בזמן פציעות והיות והבנייה כבר החלה ונמצאת בעיצומה 

 "שעון החול" כבר מתרוקן... 

לנושא  ךנתחיל להיערולא חודשים  3ואם לא נקבל תשובה מוסמכת ותקציב תוך 

מים שפניתי אליהם אחרי החגים לכל המאוחר אני מבחינתי הולך להודיע לכל הגור

מסיר מעליו אחריות ואני כמנכ"ל תרון תקציבי שאיגוד האופניים ולא מצאו לנו פ

 !!"פיל לבן "  שייבנה מקצועית וניהולית להקמת הענף ומבחינתי 

 אילן אולמן: מה כוללת התכנית של הקמת ענף?

 תכנית הכשרה מסודרת אשר עוסקת : יש : נמרוד 

 הכשרה למאמנים , שופטים, מארגני תחרויות 

 ₪ .מיליון  1.2תהליך של שנתיים של הכשרות בתקציב של 

 בנושא. מאמן נבחרת הולנד)הסקוטי( לסיועשל התחייבות קבלנו 



 
 

 

מאמנים בקורס הראשון בהולנד. ובהמשך לעשות קורס נוסף  8-9המטרה ליצור 

 למאמנים בארץ 

 הנמשכת שבועיים בתקופה שייש גביע עולם.למאמנים כנית הכשרה ניית תב

 ש"ח למאמן 20,000עלות נסיעה ושהייה 

 הכשרה למארגני מירוצים.

 הכשרה לשיפוט ומדידה.

 בנוסף למידה של משמעויות תפעוליות של ניהול אולם 

 

 מכביה 

 סקירה של ירדן במצגת הוצגה תכנית

תחרויות כביש ונג"ש וכן אירוח של הרוכבים מחו"ל בסיור רכוב על  2מתוכננות 

 אופניים בחוויה האולימפית ובעיר בתא 

 

 נבחרות 

 הוצגה תכנית נסיעות לתחרויות ומחנות אימונים של הנבחרות לקיץ  -

 סקירה של ירדן במצגת -

 מאמנים לאומייםבחירת           

 יו"ר הוועדה המקצועית עמית לוין

 .בעקבות הקול קורא החדש שיצא המאמניםבחירת תהליך סקירה כללית לגבי נתן 

חברי הוועדה המקצועית  -אנשים  7הוועדה שבחרה הייתה וועדה גדולה בהרכב של 

 .והמנכ"ל 

הועדה עבדה ובחרה ונתנה ציונים ע"פ אמות המידה והמשקולות שנקבעו והוסכמו 

 תהליך הבחירה. אמות המידה שיפרו והבנו את .מראש

 .להרים 3-ולכביש  3מועמדים  6הגישו 

מאחר וחלק  ,יה יחסית קטן ולא הייתה באמת בחירההמבחר של המאמנים שהוצע ה

 מהמגישים לא היו ברמה מקצועית מספקת.

 .נבדק נושא דרישות הסף והחתימה וההסכמה על תנאי הניטראליות

מומלץ לשקול ולמצוא מקור תקציבי להעלאת משכורות כדי שמאמן יוכל להיות אך 

 ורק מאמן.

פיצול בכביש הוחלט מטעמים מקצועיים וכן בשל בקשות ההגשה של המאמנים על 

  .לגברים ונשיםמאמני כביש  2של 

 ."ל והתמודדות לטוקיוורוכבות מקצועיות בח 3פוטנציאל של  -  מאמן נבחרת בנות

מטפלים  אקדמיסייקלינג שנוער וקדטים  )בגלל בדגש על  –מאמן נבחרת בנים 

 (23ברוכבי אנדר 

 המלצת הוועדה: 

 ניב ליבנר –מאמן כביש בנות 

 יובל בן מרדכי –מאמן כביש בנים 

 קאץפדרור  –הרים מאמן 

 

 פה אחדהוחלט לאשר ולקבל את המלצת הוועדה לגבי הרכב המאמנים הצבעה : 

 



 
 

 

ההשקעה בבניית תכנית על  אלעיזר ולאביעדאולמן להודות לאילן מבקשים לציין ו

ותחרויות לנבחרות  וההצלחה בהבאת רוכבים להישגים מסודרת של אימונים 

 .2016רוכבים לאולימפיאדת ריו  2בינלאומיים ובכלל זה 

 

 2013-2017 מצגת סיכום קדנציה של וועד מנהל

 

ירון מציג מצגת אשר מסכמת את תקופת הפעילות והעשייה של צוות האיגוד והוועד 

 . 2013-2017המנהל בשנים 

 

 

 

 רשמה: לינה לוין

 


