
 
 

 

  

 

 

 3/17סימוכין 26/3/2017  פרוטוקול ישיבת וועד מנהל איגוד האופנים ע"ר מיום 

 נוכחים: 

 ישראל חן, עמית לוין,, רגזבר אילן תמיר, ליהיא תדמו : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

 עידו סרקין 

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

 דור, אילן אידלסון, ליאור שרר, עידו עין 

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

 כרמי שרביט מוזמן :

 : לינה לוין  רשמה

 אישור פרוטוקול 

.      12.2.17   וטוקול של ישיבת וועד מנהל מיוםפרהתקבלו הערות ע"י נמרוד דובינסקי ל

 .מחדש אחרי תיקוןההערות הוכנסו לפרוטוקול והוא אושר 

 מצב כספי

   :וחובות  הלוואותמצבת דיווח על המצב הכספי הוצגה 

 620,564 סה"כ התחייבויות:

 280,000 הלוואות:

 סה"כ התחייבויות לשלם
 עבור שירותים ומוצרים: 

900,564 

 127,000 כסף מזומן בבנק:

   לחודש: 10-הכנסות צפויות עד ה

 127,000 סה"כ מזומן לתשלום

 773,564 סה"כ התחייבויות לשלם :

 

 



 
 

 

 

 עדכון יו"ר / מנכ"ל 

 : UECכנס 

 שהתקיים השנה בבלגיה . UECכנס הנסיעה לסקירה קצרה על נתן  יוני  .1

 נבחר שוב הנשיא המכהן , קבלנו  , UEC  להנהלת בחירות  השנה התקיימו  .2

 .מבלגיה ומצרפת לסיוע בכל הנדרש לאיגוד מבחינת ידע מקצועי הבטחות 

סדר מוערך בהוצאה ב     2019בשנת  UECישראל לאירוח של הכנס הצענו את  .3

 .12.2.17אשר אושר בישיבת וועד מנהל מיום ₪  200,000-250,000גודל של 

יית ת"א , משרד התיירות ותרומות. נעשה גישוש עלות הכנס תכוסה במימון של עיר .4

  .תורמים פוטנציאלים נוספיםשל יוני אצל 

 

 :2017בחירות 

אחת בראשות ד"ר יוני ירום הוגשה רשימה יום לפני הבחירות  45לתאריך הקובע  .1

, הרשימה עמדה בתנאי ההגשה ואושרה ע"י היועץ 27/4/2017לבחירות ב 

 המשפטי.

לא הוגש שום לבחירת נציג הרוכבים יום לפני הבחירות  45לתאריך הקובע  .2

להגיש  יום לפני הבחירות 21 5/4/2017תאריך  רכה עדאניתנה המועמדות 

 מעומדות, והנושא פורסם מחדש באתר ובמייל למועדונים.

בחירת נציג הרוכבים נעשית ביום הבחירות בהצבעה חשאית ויכולים להצביע בה  .3

 השנים האחרונות .  3  רק רוכבי עלית ב 

אין אפשרות להחליפה בהנהלה  –ועדת ביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית   .4

 ואין עליהם חובה להגיע לישיבות

 : המרכז לגיוס כספיםגיוס כספים ע"י 

נעשתה פנייה לגוף שמתמחה בגיוס כספים מקרנות וגופים פילנטרופיים בחול  .5

 26,000וארה"ב וקנדה . הפנייה כרוכה בעלות חד פעמית של  באירופה , אוסטרליה

  של תרגום והוצאת פניות לגופים .₪ 

עד  50,000וטנציאל של גיוס שיכול להגיע בין ל נמצאנו כמתאימים להגשה עם פ .6

 דולר לשנה. 100,000

 25%שנים תמורת  3קרנות בשנה וההתקשרות איתם נעשתה ל  30הגוף פונה ל כ  .7

 מתוך הסכום שגויס בפועל.עמלת הצלחה 

הנושאים שאנחנו מגישים הם: נבחרות ישראל , פרויקט אופנים לכולם ,פיתוח   .8

 תשתיות אופניים .

 והנושא אושר ע"י הגזבר וע"י היו"ר. 2017ההוצאה לא הופיעה בתקציב  .9

 

 

 



 
 

 

 ים המלח : -גרנד פונדו ערד

 800בו כ  האירוע שהתקיים בתחילת חודש מרץ היה אירוע מוצלח שהשתתפו .1

 תחרותיים מקצועיים ועממים . רוכבים

הוצאות שיטור ואבטחה שהגיעו ל  גבוהה מהמתוכנן עלעלות האירוע היה ב .2

 .כתוצאה מקשיים והנחיות משטרה ₪  200,000

מעלה העקרבים  היום השניהמסלול של קשיים גדולים באישורים של נתקל ב עהאירו .3

 .וכן בקשיים אל מול מארגן ומפיק האירוע

הצוות המקצועי של האיגוד שוקל מחדש את ההשתתפות וקיום האירוע במתכונת  .4

שנה  11הקיימת שהינו " אירוע אייקוני"  שמזוהה עם איגוד האופניים והוא בין 

 ומהווה למעשה את תחרות הכביש הגדולה בישראל . 

 

 :הטוטו ע"י האופניים איגוד וענף  תמיכת

כתוצאה ₪   1,246,000יגוד האופנים גדל ל השנה תקציב ותמיכת הטוטו בענף ובא .1

שיא של כל  -מהפיכתנו לענף אולימפי וגידול נוסף בכמות הספורטאים הפעילים.

 הזמנים

ומשפיע באופן ישיר גם על  המועדונים   60%התקציב החדש הינו גידול של  .2

 והעמותות אשר זכאיות לתקציב תמיכות מהטוטו.

האחרונות הן מספר הספורטאים הפעילים בענף והן השנים  4ישנו גידול מתמיד ב  .3

 במספר המועדונים הרשאים לקבל תמיכה מהטוטו.

מהשקעה מרובה בפעילויות מוכוונות כמו: לוח תחרויות , פעילות זו הינה תוצאות  .4

פעילות ילדים ונוער , עזרה וסיוע בהפיכה לעמותות והינם חלק מדרכי הפעולה 

 .2020ת האיגוד והמטרות אשר נקבעו באסטרטגיי

 

 רצ"ב טבלה התפתחות תקציב תמיכת הטוטו באיגוד ובענף לאורך השנים:

 

 ענף האופנים שנה
 באלפי ש"ח 

% 
 שינוי 

 איגוד 
60% 

 מועדונים 
40% 

מספר 
 מועדונים 

מספר 
ספורטאים 

 פעילים

 שינוי %

2014 600  360 240 8 724  

2015 1020 19% 610 410 8 858 19% 

2016 1300 20% 780 520 12 951 11% 

2017 2080 60% 1250 830 17 1250 32% 

 

 



 
 

 

 

 

 :31.3.17נתוני הרישום לאיגוד נכון ל 

 

 רוכבים בתהליכי רישום רוכבים מאומתים )חברי איגוד( סוג החברות
 281 874 תחרותיים דרך מועדונים 

 7 15 תחרותיים עצמאיים
 240 475 ליגה למקומות עבודה

 0 919 פרחי ספורט
 36 411 אופניים לכולם
 300 0 ליגת בתי ספר
 6 80 אנשי מקצוע

 0 6,600 אני רוכב ישראלי
 870 9374 סה"כ מאומתים 

 

 

 המלצת וועדה מקצועית למינוי מאמנים לאומיים:

קורא למאמנים  שנגשו לקול עידו סרקין יו"ר וועדה מקצועית אשר בחנה את המועמדים

נתן את המלצת הוועדה והקריטריונים אשר נבחנו ושוקללו וסקר את הנושא לאומיים 

 .בהחלטה

הוגשו לוועד המנהל כחומר מקדים הקריטריונים הערכת המלצת הוועדה המקצועית ופירוט 

 לעיון רק במוצ"ש ערב התכנסות ישיבת וועד המנהל ביום א בבוקר ולא מספר ימים כמקובל.

לפרוטוקול  יםנפרד יםנספח 2 מופיעים בם המלצת הוועדה המקצועית והערכת הקריטריוני

 והינם חלק בלתי ניפרד מהפרוטוקול.

 

 הוועדה ממליצה על דרור פקץ למינוי מאמן לאומי לנבחרת הרים.

  .אישי של רוכבים בסגל הנבחרות ומאמןעילת ניסיון מקצועי עשיר כרוכב  -

 , ויכולות עבודה בצוות  יחסי אנוש מצוינים -

 ובעל תשוקה ומוטיבציה , ראש גדול מחויב -

 איש תקשורת ויחסי ציבור שיכולים לסייע  -

 מוקדםהתחייב לא לקבל רוכבים לאימון אישי ובמידה וכן יתחייב לקבל אישור  -

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 הוועדה ממליצה על יובל בן מרדכי למינוי מאמן לאומי לנבחרת כביש.

 רוכב עלית,  -

 לא מוכר מספיק בענף ובקרב המאמנים והקבוצות  -

של קדטים  TACCרק בקבוצה  בחו"ל תשנים כמאמן בארץ ובתחרויו 5ניסיון  -

 כמאמן של נבחרות   ניסיוןללא  ונוער

 זמין ומחויב לתפקיד ,בעל מוטיבציה  -

 בעל תפיסה מערכתית עם רקע בתחום החינוך. -

 יצר רושם חיובי הגיע מוכן לדיון עם מסמך מסודר של מטרות ודרכי פעולה. -

 

 פורום:דיון והתייחסות 

 כפי לאומי כמאמן שלו והחוזה ההתחייבות תנאי את הפר אולמן שאילן מצייןירדן גזית: 

 אמון לי אין רוכבים מעבר של הזה בהיבט. לקבוצתו רוכבים מעבר לגבי ופורסמו שסוכמו

 אולמן שאילן תשובה קיבלתי לא אנס'צ לו לתת רצון עם באתי, אתו לעבוד אמור שאני באדם

 יכול אפילו מסוימות שבנסיבות הפוך בדיוק היה הרושם, בשנית כך לנהוג לא מתחייב

 וראוי מתאים מועמד והוא אולמן אילן עם יחד מועמדותו את הגיש ליבנר ניב .שוב להתקיים

 הלאומי המאמן תפקיד את לקחת הסכים ולא אולמן עם ביחד עצמו שהעמיד מכיוון אבל

 .מרדכי יובל של בחלופה בחרנו לבד בכביש

צדדים למטבע ולכן  2צריך לבדוק אם הדברים שהצגת כעובדות אכן נכונות , יש  :ירום יוני

הקמנו וועדת אתיקה מטעם הדירקטוריון ובקשנו מכל הנוגעים בדבר להגיש תלונות וראיות . 

העובדה היחידה כרגע זה שלא הוגשה תלונה או בקשה מסודרת לוועדת האתיקה לדון 

 בנושא .

 מלצות הוועדה לא מקובלות עלי מכמה טעמים:אילן תמיר: ה

המשקולות והפרמטרים שנקבעו אינם משקפים מטרת הבחירה של הוועדה  -

פרמטרים מקצועיים , ניסיון והתאמה  75%המקצועית אשר צריכות להתבסס על כ 

תכונות נוספות מה שאני מכנה "תכונות רכות " כמו יכולת גיוס  25%לתפקיד ועל כ 

 , אינטגריטי וכ"ו.  כספים , שיווק

מועמדים ושמשה כ " טריבונל הוועדה חטאה לתפקידה בכך שהיא פסלה על הסף   -

  משפטי " שזה לא תפקידה , הבנתה ובסמכותה .

להגיד לנו רק מבחינה מקצועית בלבד מי מתאים לאמן את נבחרת  צריכההוועדה  -

 ישראל ולא תכונות אחרות.

מציע טבלה מטעם הדירקטוריון שהוכנה על ידי ליהי תדמור ועל ידו ומופיעה כנספח  -

 לפרוטוקול 

מה כללית שמאמן חייב להיות נטרלי, אם מועמד לא עומד סביב השולחן יש הסכ -

 הוא לא מועמד. בתאי סף

 הנבחרת לא מוכן לחתום על תנאים אלה, הוא לא יכול להיות מאמן. אם מאמן -

 

 



 
 

 

  ליהי תדמור :

זה לא מכובד ולא מקצועי שהמלצות הוועדה מוגשות באישון לילה במוצ"ש לחברי  -

 הוועד המנהל ומבלי שיהיה בידי הוועד המנהל זמן ויכולת לקרוא ולהתכונן.

אני במקצועי משמשת כמנהלת השמה בכירה למנהלים בכירים חברות בינלאומיות  -

 וציבוריות ומצויה בנושא .

זור שלא נותנת שקלול מספיק רחב ומדויק  וההחלטה הטבלה שהוגשה , שיטת הרמ -

 על משקולות לא נכונות בפרמטרים שנוסחו לא מקובלות עלי. 

בה ובטבלה ביחד עם אילן לטובת בחינה מחודשת  של קבלת  רמציעה להיעז -

 ההחלטות והמועמדים ע"פ משקולות ופרמטרים מוסכמים .

 

 עמית לוין :

מקצועית לסמוך על המלצתה ולא לרדת צריך לא להתערב בעבודת הוועדה ה -

  לוועדה.טבלאות  הכתבת לרזולוציה של

לי יש גם ניסיון רב בהשמה וקליטת עובדים במערכות שניהלתי ואני חושב שבסה"כ  -

 הוועדה עשתה את עבודתה ממקום נקי ומקצועי.

 עידו סירקין:

 כדבר רחב. תאני רואה את המקצועיושנה בענף,  32אני עם ניסיון של  -

והוא בעיני חלק יות והאינטגריטי הוא מאוד חשוב הניטרל השמירה על נושא  -

 .מהמקצועיות

חייבים לעבוד במערכת עם אמון בוועדה המקצועית שהיא עושה את מלאכתה ביושר  -

 ובמקצועיות.

 כרמי שרביט:

וואט קרה בשנה  500לפי העובדות שהעליתם כאן  מעבר הרוכבים לקבוצה של אילן  -

 האחרונה,   

הנושא היה צריך לעלות בדיון לישיבה בוועדה המקצועית ואם צריך גם לידיעת  -

המנכ"ל והוועד המנהל בזמן ובאופן שניתן היה להשפיע, אתם שמרתם את הנושא 

 בבטן והכל התפוצץ עכשיו בתהליך הקול קורא.

 

 נמרוד: דובינסקי :

 אני אמרתי ופניתי בנושא לירדן ליוני ולירון. -

את הביקורת שיש עליו ואת הרגישות האחריות וניקיון הכפיים אולמן לא הפנים  -

 שנדרש מהתפקיד.

 אולמן בא לקול קורא כאחד שהתפקיד תפור לו מראש. -

 

 



 
 

 

 ירום:  יוני 

ראיות , מהצד של אילן אתם פניתם רק לפני מספר חודשים, לא הבאתם עובדות ו -

 אולמן ניתנו הסברים ותמונת מצב שונה. 

 מטעם הדירקטוריון כדי לאפשר להבין ולחקור האתיקה לכן הקמנו את וועדת  -

כעובדה לא ניצלתם את הכלי והאפשרות הזו ומבחינתנו העובדות הן רק בגדר  -

  שמועות לא מבוססות. 

כל עוד לא תוגש בקשה או תלונה בצורה מסודרת לוועדת האתיקה עם ראיות הנושא  -

 .לא רלוונטימבחינתי 

 

 ישראל חן :

האם באמת יש חוסר אמון באילן אולמן ? והאם חוסר האמון הוא מקצועי או  -

 פרסונלי? 

אתם שוכחים שיש לנבחרת הכביש בזכות עבודתם של אילן וניב תוצאות מוכחות  -

בשטח עם עבודה ונראות לאורך זמן , אימונים מסודרים , תקשורת וגאוות יחידה 

בחו"ל כתוצאה מהקמפיין שלהם רוכבות בקבוצות מקצועניות  3ושיש לנו היום 

 לריו .

נראה לי שיש חוסר יכולת להפריד בין הצד המקצועי לצד הפרסונלי והאמוציונאלי  -

 שקשור לענף ולקבוצות .

 ירון דור:

, חושב שבסה"כ התקיים פה תהליך י הייתי חלק מתהליך קבלת ההחלטות אנ -

 .נכון ומקצועי, נקבעו פרמטרים מקצועיים ונוספים

שיטת" הרמזור " בה אני משתמש לעיתים קרובות על מנת לקבל תמונת לטעמי  -

 מקובלת ומספקת. המצב ע"פ פרמטרים ואלימינצי

הן לגבי הבחירה במאמן הלאומי של הכביש והן בהסכמה על הייתי במיעוט  אני -

הפרמטרים על המשקולות של הטבלה והבעתי את התנגדותי למשקולות גם 

 ום שעידו הוציא לחברי הוועד המנהל.במהלך הדיון וגם לגבי הסיכ

 אני תומך בבחירה של דרור פקץ לתפקיד מאמן נבחרת הרים  -

לא כי הוא לא אני מצר על הבחירה ביובל מרדכי לתפקיד מאמן נבחרת כביש  -

, אלא בגלל החלופות המקצועיות המוכחות שיש לנו עם ניב ואולמן ראוי ומתאים

 ים לא מחליפים" .למה שקראתי בסוף הדיון " סוסים מנצח

חושב שיובל יכול להשתלב בפעילות של נבחרת הכביש , לצבור ניסיון במחנות  -

 השנים הקודמות  3אימונים ותחרויות בחו"ל כמו שניב ליבנר ליווה את הנבחרת ב
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לעניין בחירת המאמנים  המקצועית)א( הוועד המנהל אינו מקבל את המלצות הוועדה 

הלאומיים משום שהוא דוחה את טבלת אמות מידה והמשקולות שעל בסיסה גובשו 

 ההמלצות.

לגבש המלצות למינוי המאמנים הלאומיים  המקצועית)ב( הוועד המנהל מנחה את הוועדה 

מן הניקוד ייוחדו  75%על בסיס טבלת אמות המידה והמשקולות כפי שהוצגה בישיבה: 

מן הניקוד  25%-( ו25% -והישגים  25% -, ניסיון 25% -)ידע ויכולת  מקצועיות לתכונות

רשאית להמליץ להנהלה על שינוי בתוכן הפנימי  המקצועיתייוחדו לתכונות אישיות. הוועדה 

פרק. עמידה בתנאי -של הפרקים ותתי הפרקים הללו וכן על הניקוד הפנימי בכל פרק ותת

לה האמורה היא תנאי מקדים להימנות ברשימת המועמדים כפי שהוגדרו בטב הניטרליות

 המקצועיתות הדירוג של הוועדה  לתפקיד מאמן הנבחרות )ראה נספח מצ"ב(. לישיבה/

 מצורפים ליהי תדמור ארנון ועו"ד אילן תמיר.

לכל מי שהגישו את מועמדותם לתפקיד מאמנים  הניטרליות)ג( מנכ"ל האיגוד ישגר את תנאי 

 הניטרליותשורם וחתימתם על התנאים בחוזר ייחשבו כעמידה בתנאי הסף. תנאי לאומיים ואי

 יעוגנו בהמשך בהסכם ההתקשרות.

 המקצועית. המלצות הוועדה 2017באפר'  9)ד( הוועד המנהל ייכנס ישיבת הנהלה ביום 

באפר'  4-יגובשו וישוגרו לחברי הוועד המנהל ע"י יו"ר הוועדה המקצועית לא יאוחר מה

2017. 

 .2 –, נגד 4 –)ב(: בעד -החלטות )א( ו

 :ניטרליותתנאי  –נספח להחלטת הוועד המנהל 

 _____________ )שם המועמד(  לכב'

"( הם תנאי סף הניטרליותהנהלת איגוד האופניים החליטה כי התנאים שלהלן )להלן: "תנאי 

 וייכללו בהסכם ההתקשרות בינם לבין האיגוד: הלאומייםבהתקשרות עם המאמנים 

פי אמות מידה -המאמן מצהיר ומתחייב, כי הזימון לסגלי הנבחרות ייעשה על -"תנאי א 

 אובייקטיביות שיפורסמו ברבים בדרך כפי שיקבע האיגוד.

המאמן יודע ומסכים כי חל איסור מוחלט על מעבר רוכבים מקבוצות אחרות  -תנאי ב 

ידי האיגוד. רוכב לעניין זה הוא כל -יש לו זיקה, למעט אם ההעברה אושרה עללקבוצה אליה 

                    עשוי להימנות על סיגלי הנבחרות. מי שמפאת גילו ו/או יכולותיו, בעין או בכוח, נמנה או

 ככל שיימצא שהמאמן הפר תנאי מתנאים אלה, הסכם ההתקשרות יתבטל".

אופניים, כי הסכמה מוקדמת בלתי מותנית לתנאים כאמור היא כ"כ החליטה הנהלת איגוד ה

תנאי סף למבקשים להימנות על רשימת המועמדים למשרת מאמן הנבחרות הלאומיות. אשר 

 על כן נבקשך לחתום על ההצהרה כדלקמן:

 ".הניטרליות"אני הח"מ ____________ )שם ושם משפחה( מסכים ללא סייג לתנאי 

 לוין לינה: רשמה

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


