
 

 
 

 

 2020.30.26פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 גדי רדוםירדן גזית ו: מורש

 .Zoomבאמצעות : מקום האסיפה

 08:00: ישיבהשעת תחילת ה
הנחיות משרד הבריאות בהקשר של משבר הקורונה לגבי התקהלות הישיבה התקיימה במרחב הווירטואלי לאור 

 ושמירת מרחק.
 

 :נוכחים
 יו"ר –ד"ר איל קישון 

 גזבר –נני מעוז 
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטור - חיים טייכהולץ
 ס. יו"ר –בועז גלעד 

 דירקטורית - רויטל שואן פינקס
 דירקטורית –ד"ר גילי תמיר 
 דירקטור –יונתן פנטנוביץ' 

 

 :מוזמנים
 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי –ירדן גזית 
 פיננסי-מנכ"ל משותף, מנהל התחום העסקי –גדי רדום 

 יועמ"ש –עו"ד דורון בן ארצי 
 עו"ד ורד דשא

 

 :נעדר
 דירקטור –ד"ר מירון רובינשטיין 

 

 .בדוא"ל, טרם הישיבה אושר 02.02.2020פרוטוקול הישיבה מיום 

 תקציב, תזרים פעילות והחלטות לגבי כוח אדם -משבר וירוס הקורונה על האיגוד והמועדונים דיון בהשלכות 

הכנסות מאימונים, מחנות עקב העדר  קשיי פרנסה:. אי יכולת לקיים אימונים, מחנות אימון ואירועים: מועדונים

לאחר חלוף . הלך המשברסכנה לפרישת ספורטאים במ. סימן שאלה לגבי הקצבות ציבוריות. אימון או אירועים

המשבר הבריאותי, המשבר הכלכלי עלול להקשות על רוכבים לשלם עבור אופניים וציוד, אימונים במועדונים 

 .ואירועים

פעילויות . לצורך ההצגה, 2 .הפעילות תתחדש בתחילת יוני. 1לעדכון התקציב והתזרים:  הנחות עבודה: איגוד

אובדן . 3(. יהיה לקראת יציאה מהמשבר תחרויותבפועל, הדיון בהחזרת )שבוטלו לא יתקיימו בהמשך השנה 

 .בהכנסות הציבוריות הלא צבועות 15%בנוסף, קיצוץ של . 4. הכנסות צבועות בגין פעילויות שיבוטלו

תחרויות  5-תחרויות כולל אליפויות ישראל מרתון הרים וכביש ילדים ו UEC ,15כנס הפעילויות הבאות בוטלו: 

ילדים ונוער: . אימונים, מחנות אימון ותחרויות בינלאומיות של הנבחרות כולל אליפות אירופה הרים. ומיותבינלא

 .קורס שופטי ולודרום. הקפאת קורס מדריכים. מחנה פסח, טורנירים וליגת בתי הספר

. ילויות אלהאש"ח בגין פע 650-אובדן הכנסות צבועות של כ, אש"ח 930-ביטול פעילות בהיקף של כההשלכות: 

. מאי לאוגוסט-אש"ח חובות מאפריל 200-דחיית תשלום כ, אש"ח נוספים בהכנסות לא צבועות 200בנוסף, אובדן 

 .למשרד הספורט על הפסדים צפויים נודיווח. "נקודת אור": שיפור בתזרים בחודשים אפריל עד אוגוסט

 

 והעניינית, במיוחד בימים אלו של חוסר וודאות. הוועד ביקש להעביר את הערכתו לצוות על עבודתו המסורהן: דיו



 

 
 

יש כספים צבועים שאפשר להשתמש בהם, אך קיימות שאלות: האם נכון לשלם כספים ציבוריים לעבודה 

יצוין כי בהיעדר תקציב מדינה, אין  שמתבצעת על אש קטנה, ומנגד האם לפגוע באנשים שממילא מרוויחים מעט?

 ים".ודאות גם לגבי הכספים ה"צבוע

 הוצגו החלופות לצמצום כח האדם.

 , הגדלת מספר תחרויות בעומס שולי פוחת על האיגודScale ללא מגע יד איגוד" שתכליתותחרויות הוצג חזון "

 ., חזון אותו ניתן לקדם בתקופה הנוכחיתבאמצעות העצמה של מארגנים מסוגים שונים וברמות שונות

ניתן להניח שגם החזרה תהיה הוסכם כי עדיף לקצץ בהתחלה הרבה ואח"כ להחזיר ככל שיהיו משאבים. 

 איל מודה לגדי שהתנדב לצאת לחל"ת. הדרגתית. 

איל מבקש תכנית לקיום אליפויות ישראל בכל לגבי אליפויות ישראל שנראה שלא ניתן לקיימן במועד המקורי, 

 אוגוסט, נצטרך לבקש לקיים במועד חם פחות.-ן לקיום אליפויות ביוליייתן חלונות זמ UCI-מקרה. אם ה

ייתכן שבגלל חסכון כספי כתוצאה מן המשבר, יהיה לנו מעט תקציב לקיום תחרויות ולודרום לאחר יציאה מן 

 המשבר. תזכורת: בתקציב המקורי לא הכנסנו את תחרות הוולודרום.

 :ותהחלט

 .בחודש מרץ התשלומים לצוות כרגיל 

  ,אש"ח לחודש 64בעלות כוללת של  ירידה למינימום הנדרש כדי לתפעל את העמותהבאפריל. 

 ,הסדר המלגה(מנהל פייסבוק: ניב ) מנכ"ל משותף ירדן )מלא(, אחראית תפעול: תגריד )מלא( –

על קשר  ישמרו טל ותומר(ליאור, )ניב, יובל, ענבר,  מאמני נבחרות ורכזי אופניים לכולם ואתנה –

, כולל בחודש ₪ 7,000-כ ויעבירו וובינרים בעלות כוללת של עדעם ספורטאים ומאמנים 

  פייסבוק.

להוריד את שכרו של סטיב למינימום המוגדר בחוק לעובד זר מומחה )פעמיים השכר הממוצע  –

 .על מנת לא להשפיע על סטטוס אשרת השהייה שלובמהלך אפריל ומאי במשק( 

 .לעדכון ההחלטהבאפריל עד  2-החל מהלחל"ת  השכיריםר להוציא את כלל ית –

 על הצמצום המתואר לעיל.ולהודיע לנותני השירותים על הפסקת מתן השירותים  –

  עבור כלל הפרויקט, כחודשיים בודדים ₪עשרות אלפי תוספת של  –"ללא מגע יד איגוד" קידום- 

 ני יציאה לדרך.. המנכ"לים יציגו תכנית מפורטת לאישור איל ונני לפשלושה

  לקראת הודעה על סיום המשבר תוכן תכנית עדכנית ליציאה מן המשבר, בהתאם לנסיבות שיהיו בעת

 ההודעה.

 

 UECדיון בנושא כנס 

 .UEC-ירדן הציג את השתלשלות העניינים, לרבות המכתב מכנס והעמדה של ה

 :החלטה

של דמי ביטול מכל גורם שהוא. לא סביר  גביה-לפנות לכנס בבקשה להחזר מלא של כלל הכספים, לרבות אי

 להחזיק כספים של אנשים שכניסתם נאסרה לארץ.



 

 
 

 ורד רוויטל, איל, נני וירדן יפעלו מול כנס. 

 

 הכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו

. המשמעויות ייבחנו לאחר פרסום החלטות הוועד האולימפי הבינלאומי והישראלי 2021המשחקים נדחו לשנת 

טרם ההחלטה על דחיית  יפרסם את לוח התחרויות עד המשחקים. UCI-יטריונים למשחקים, ולאחר שהלגבי הקר

המליץ לקבוע את הקריטריונים במקצועות בהם הקריטריון טרם נסגר, ע"פ הדירוג העולמי של  UCI-המשחקים ה

ני הרים לגברים, . במידה ותאושר ההמלצה, המשמעות היא שלישראל יוקצה מקום במרוץ אופ2020במרץ  2-ה

 בנוסף למקום שהובטח במרוצי הכביש והנג"ש לנשים.

 לשנים הקרובות תכנית אסטרטגית לאיגוד

 הוצגו ראשי הפרקים המוצעים לתוכנית. הוסכם שהנושא ישוב להיות מקודם לאחר חזרת גדי מחל"ת.

 ספורטאים מצטיינים בצה"ל

. 6. בשנים קודמות היו אושרו 1+  4לשנה הקרובה, רק ספורטאים וספורטאית שהגיש איגוד האופניים  14מתוך 

 ייתכן שיהיה שיפור לטובה בהמשך השנה. ספורטאית יחידה, שכן אין מועמדות נוספות משנתון זה.

סקר את ניסיונותיו מול משרד הספורט ואגף כוח אדם בצה"ל להגדיל את מספר הספורטאים מהענף  בועז

 שיאושרו.

 :נכ"ליםממה עדכונים נוספים
 הג'ירוכיסוי חובות התרומה לטובת  חלק שני של הגיע 
 .משרד הספורט הקפיא את קורסי האימון וההדרכה ולא מאשר לקיים קורסים וירטואליים 
  ללמוד ממנו מודל שצריך  נדרש למימון של האיגוד. זהושלמעשה לא ערבה היה אירוע גדול גראן פונדו

 ולשכפלו.

  עבודה רבה עקב צורך באיתור מסמכים ובאיחוד כרטסות.  – 2019-לעובדים על דוחות כספיים 
 .2020הכניסה של תגריד, שלה יש הסמכה וניסיון בהנהלת חשבונות צפויה למנוע מצב זה עבור שנת 

 .בישיבת הצוות שנערכה שלשום, נפרדו מנמרוד דובינסקי. פרידה אישית תתקיים עם תום המשבר 
  בעמותות  שהוסמך ע"י החשב הכללי במשרד האוצר לבצע "ביקורת עומק"ע"י משרד רו"ח האיגוד נתבקש

-2017מסמכים הנוגעים לשימוש בהקצבות שקיבלנו בשנים ימי עסקים  10תוך להציג  הנתמכות ע"י המדינה
 משבר הקורונה. בשל, 26.4.2020-עד ל. רוב המסמכים מוכנים, וקיבלנו דחיה 2019

 דינו של ירון דור בנוגע לבונוס. דורון בן ארצי שלח תשובה בשם  לפני מספר ימים התקבל מכתב מעורך
 האיגוד.

 
 לקראת סוף הפגישה התקיים דיון סגור של חברי הוועד, ללא נוכחות המנכ"לים והיועמ"ש.

 
 
 

____________________________ 
 חתימת אישור

Signed by: Dr. Eyal Kishon, Chairman


