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 11/17סימוכין  .5.11.2017יום איגוד האופנים ע"ר מדירקטוריון פרוטוקול ישיבת 

 נוכחים: 

 נני מעוז, יואב בר., גזבר אילן תמיר, ליהיא תדמור,  : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

 ירדן גזית. ליאור שרר,, נמרוד דובינסקי, הרשטיקירון דור מנכ"ל ,  אייל  האיגוד:הנהלת 

 עו"ד רפי וויגל  -: חבר ועדה  וועדת ביקורת

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

 כרמי שרביט נציג המועדונים:

 ליהי רוזן רשמה:

 

  יוני ירום:עדכון יו"ר 

 בגלל חוסר זמן.מתפקידו כדירקטור באיגוד האופניים  לפרושביקש אמיר אשל 

חברי דירקטוריון שזה מספק ע"פ  7יו"ר ו  –אנשים  8זה משאיר את מצבת הדירקטוריון על 

 התקנון , ואין צורך במציאת מחליף .

 דור ירון –סקירה מנכ"ל האיגוד 

חלה מגמת שיפור מול עובדים וספקים               – 5.11.17ליום מצבת חובות  מציג את  -

 מפורט במצגת.

מלווה שהיו אמורים לצוות יש עיכוב וחוסר תפקוד של מנהל הספורט לגבי מינוי חשב  -

וזה מעכב את קבלת הכסף של תקנת איגודים במצוקה שאושר עוד  לנו לאיגוד

 ם הקרובות.יוני סקפטי אם יהיה חשב מלווה בשנתיי.    2017בחודש יולי 

יש תכנון וכוונה לשלם במהלך חודש נובמבר את כל החובות של השופטים והמודדים  -

 אוקטובר . –לתקופה שטרם שולמה מרץ  2017לשנת 

 

 



 
 

 

 

 אישור לוח תחרויות:

: בהמשך להחלטה מישיבת וועד מנהל קודמת בו התבקשה הוועדה המקצועית לעיין ירון 

.                                                         2018על אישור לוח תחרויות לשנת  ולהמליץ לדירקטוריון

התאמת קושי  התכנסה ונתנה דגשים לעשות יותר תחרויות לילדים ונוער מבחינתהועדה 

 ירון ביקש לאשר פורמלית את הלוח. מסלולים.ומרחק של ה

אישור הלוח הוא תלוי תקציב ו 90קה התמיד מדברים על לוח התחרויות בד: אילן תמיר

 יתחיל להתדיין בשלב מוקדם יותר. 2019מבקש שלוח תחרויות של שנה הבאה וכסף. 

, ובגלל הקושי של לשנה קדימה  לוח התחרויותולו"ז של קביעת מסביר איך עובד סידור  : ירון

אך ה קשה עד ז של מארגנים , מועדונים , מועצות , ואישורי משטרה  הפסיפסלהשלים את 

קביעת נשתדל להקדים את אך אנו  .שמעורביםלא תמיד זה אפשרי בגלל גורמים חיצוניים 

  הלוח בשנה הבאה .

 ועל כך שנוהגים לחדש אותו קלנדרית בתחילת שנה. הביטוחתוקף שואל על : נני 

תופס עד סוף  2016/2017של הרוכבים שנעשה לעונת התחרויות  מסביר כי הביטוח :רוןי

בדרך כלל מונפקות  על הפוליסה. ההנפקה . הביטוח יהיה תקף לשנה לפי התאריך2017

דצמבר או יש מועצות ועמותות שמנפיקות כמו השנה  –פוליסות לשנה ברמה קלנדרית ינואר 

                                                                                                    אוגוסט. –של הטוטו ספטמבר 

חודש גם  12בנוסף הקמנו מודול בתוכנה של הרישום לאיגוד אשר מאפשר להירשם ל 

באמצע השנה וחודש לפני סיום הביטוח הרוכב יקבל התראה והודעה מאתנו על כך 

 וג.שהביטוח עומד לפ

 2018: מציין מספר דברים לגבי לוח תחרויות ירון

כלות וטור  3תחרויות כביש ) חץ הצפון ,  3בשל פרישתו של עידו סירקין מהפקה של  -

 התפוח ( נוצרה בעיה הפקה ותקציב בארגון תחרויות כביש בכלל ובצפון בפרט.

ערד את האיגוד מעוניין להשאיר ולהפיק או בעצמו או דרך מפיק חיצוני בדומה לטור 

 מאחר וזה תחרות אייקונית טובה וחשובה לרוכבי כביש.תפוח טור 

, בירושליםואתגרי  מסלול מאוד מענייןב כפיים  מופק ע"י חברתN.Y  דוגראן פונ  -

של חברי איגוד  ק"מ 130אנחנו במגעים איתם להכניס מקצה תחרותי לאורך 

 האופניים.

בשם  נושא. יש חברת הפקה ישראלית מה לחדש בהרבה אין  –דה אטליה גירו  -

מאוד שהייתה ים אמסיבת העיתונשקבלה את הפקת האירוע והפיקה את  ומטקק

 מוצלחת.

אמרו שישמחו לשתף אנחנו נפגשנו איתם והצענו את שירותינו המקצועיים והם  

 ירדן נתמנה לאיש הקשר עם הגירו. בשרותינו המקצועיים. רפעולה ולהיעז

 

 

 

 



 
 

 

נסות ולהלביש על האירוע של הגירו דה איטליה אירוע נוסף ללמפיקים ירון הציע  -

ולנצל   " ראלשגירו דה ישנה להקמת מדינת ישראל "  70ישראלי במסגרת חגיגות 

פה ויחסי את סגירת הכבישים לטובת מקצה תחרותי של האיגוד אשר יקבל חשי

 ציבור ענקיים .

רוכבים הטובים ביותר הארץ יוזנק  70הצעת ירון היא שהמקצה הישראלי של  -

ביום השלישי  לאילת ממצפה רמון במקביל או אחרי הזינוק של הגירו דה אטליה  

 ק"מ. 220מבאר שבע לאילת לאורך ק"מ בזמן שהגירו מוזנק  160לאורך 

 

שנה  70בשלוב של אירוע חד פעמי רעיון טוב ובשל היות הגירו זה שאומר  :יוני  -

 המפיקים של הגירו.ולקדם את הנושא אצל  כדאי לגששלמדינת ישראל 

 

 .2018ירון מבקש לאשר פורמלית את לוח תחרויות  -

 .2018החלטה לאשר את לוח תחרויות  -

 

 :2018מחירי הרשמה לאיגוד 

ממחצית נובמבר ע"מ להוריד  2018ירון : אנחנו נערכנו להרשמה מוקדמת לאיגוד לשנת 

הרשמה מוקדמת ה במסגרת. 2018לחץ וצוואר בקבוק בהרשמה בחודשים ינואר פברואר 

                    .31.12לנרשמים עד  2017אנו מציעים תמריץ של הרשמה במחירי לאיגוד 

  )פירוט של המחירים במצגת(.₪.  50ב  2018שמה לשנת הכוונה להעלות את מחירי ההר

                                       ואני מבקש לאשר את המחירים החדשים בדירקטוריון.

לדעתם זה ייצור וזה רעיון לא טוב העלאת מחירי הרשמה לאיגוד אילן דורון ונני אומרים כי 

 אנטגוניזם. יוני מסכים עם זה שלא צריך להעלות את המחירים. 

כל הזמן ואנחנו לא העלינו את מחירי ההרשמה  מסביר כי העלויות של התחרויות עולות: ירון 

מקורות הכנסה אשר יכסו ויקטינו את עוד האיגוד צריך  שנים ! 3לאיגוד ולתחרויות מזה 

 ₪ .מיליון  1.7כ  2017נת סבסוד התחרויות שעלו בש

כדי לא לייצר לחץ וחוסר שירותיות  אמר כי ההרשמה המוקדמת הוא נושא שחשוב לנו :ירדן

הצענו את  ולכן בתחילת עונת התחרויות אשר משפיע גם על כמות המשתתפים בתחרויות

 התמריץ של הנחה לנרשמים מוקדם.

תלונות על האיגוד גם על המחירים הוא שומע מהרוכבים התחרותיים בפלטון אומר כי :נני 

 והוא יודע להבדיל ולסנן בין אופן כללי הרוכבים לא מרוצים באומר כי  וגם על לוח התחרויות

 .ועליהם הוא לא מדברשאף פעם לא יגידו מילה טובה, קוטרים סדרתיים 

החלטה : לא להעלות את מחירי ההרשמה לאיגוד ולהשאיר את המחירים של שנת 

2017. 

את מחירי ההרשמה המוקדמת על בסיס מחירון ₪  50ות ההחלטה: להוזיל ב משמע

 אובדן הכנסות! –כדי לעמוד בהבטחה הפרסומית של התמריץ  2017

 

 



 
 

 

 

 וולדרום 

מאבק אדיר על מי משלם ועל מה משלם. משרד הספורט שאמור לפתח את : מתקיים יוני 

                 .מחשש לתקדים בהקמת ענף הוולדרום הספורט החליט שהוא לא משקיע כסף

איש מקסים  ,רם שהוא ראש רשות הספורט של עיריית תל אביבבקשר עם מוטי עמ יצרנו

יתנו . הרעיון הוא שהם אמתישותף לאיגוד הוא חושב שיש וטובת הספורט מול עיניו. אשר 

סגור . צריך עוד לביחד עם מנהל הספורט כי גם להם יש אינטרס שהמקום יפעל ויפרח כסף

 איתם שהכסף יגיע השנה ולא שנה הבאה אבל זאת שאלה תקציבית. 

 דודו מלכא ועיריית ת"א  ישיבה עם עופר בוסתן ראש מנהל הספורט תקייםת  14.11.17ב

 .ולמצוא פתרון  נראה כי הם כן רוצים לעזור על פניו משיחות גישוש ונראה איך זה מתקדם 

ולסכם שנקבל את המשרדים צריך לדבר סגור וכתוב,  נושא משרדי האיגוד לאאומר כי : אילן 

במצב של מעטפת עם רצפה, תקרה והכנת נקודות חשמל ומים בלי חלוקה של קירות פנים. 

לפרק שלא נצטרך התכנית הקיימת לא טובה ולא מנצלת את השטח בצורה אופטימלית וע"מ 

 .יקר ומיותרלשנות אח"כ כי זה יהיה ו

פוזננסקי ממרכז הספורט אשר  עם מתי וירוןולסגור את הנושא אומר שהוא ינסה לדבר  יוני: 

המעצבת אמרה שכדאי לבנות ואחר כך  לדבריהם  ,בונים ואחראים על המתקן והמשרדים

 לשנות.

 שואל אם יש מישהו מהאיגוד שעוסק בוולדרום? : יואב

צד מירדן ב רמים . הצוות מורכב : קיים צוות בראשותי אשר נמצא בקשר אל מול כל הגוירון

 .והמדידה. ועידו בנושא השיפוט והקמת ענף,  הכשרת מאמניםאחראי על נמרוד  ,המקצועי

נני: כמו שהדברים מתוארים כרגע ייתכן שלאיגוד לא יהיה יכולת להשפיע גם על המשרדים 

 .משמעותית כבר היוםשם דריסת רגל הכניס צריך לוגם על הצד המקצועי  ורצוי ו

כי גם אם אין תקציב חיצוני נוכל בנושא הוולדרום אמר כי כדאי להתחיל בקורסים  :אייל

 . ואחר כך נקבל תקציבים ונתקדם הלאה.וליצור יתרון מקצועי  להעביר את הקורס הזה

 באוסטרליה : גיוס כספים

ערוצים באוסטרליה :            2ב אנו עובדים  –גיוס כספים באוסטרליה ירון: מעדכן על נושא 

 אשר ברמה העקרונית אישרה פרויקט של תמיכה בפעילות  JNF  עם קרן קיימת אוסטרליה 

 .של האיגוד לילדים ונוער

ששם אנחנו בקשר עם שון בלוך שהיה במכבייה ושם העולמית הערוץ השני הוא של מכבי 

הצענו לשון וות. זה אמור להתקדם נבחרהלטובת פילנטרופית  אנחנו רוצים לעשות פעילות

 NYני הגירו שגם ישתתפו בגראן פונדו לפ שיארגן משלחת של רוכבים שתבוא לארץ לשבוע

ומקומות מכובדים לצפייה בגירו אם  רכיבות עם מועדונים ,ונארח אותם במהלך השבוע כולל 

  נוכל לארגן.

יוני אמור לנסוע לאוסטרליה במסגרת הנסיעה שלו לגביע דיוויס ולשלב בנסיעה ערב התרמה 

 בקשר רצוף.אתו אשר אנחנו נמצאים אשד שיאורגן ע"י נציג קרן קיימת באוסטרליה יוסי 



 
 

 

 

 

 : 10לטוטו לגיל  גיל ספורטאים פעיליםהורדת 

) בעיקר של איגודים כמה היה לחץ של .  10גיל ספורטאים פעילים לגיל  הוריד אתיש כוונה ל

. הוקמה וועדה אשר ברמה גיל הספורטאים הצעירים ר את עילהצההתעמלות והגודו ( 

תכנית מסודרת לאחר אישור והצגה של העקרונית מעוניינת לאשר את הנושא לאיגודים 

                                                                                                                                  בנושא.

אשר כולל את ירון , ליאור, אילן ירדן אשר נמרוד בראשותו של ם צוות פנימי באיגוד קהו

מכינה את התכנית ותציג אותה לאישור בחודש הבא בפני מנהל הספורט והיחידה לספורט 

 הישגי.

 מבחינת הבגרות הפיזית והמנטאלית של הילדים.שזה נראה לו לא נכון : חושב יוני 

התכנית צריכה להתייחס להיבטים הפיזיים והמנטליים ולעשות התאמה אומר כי  :נמרוד

להם  יגרוםלפיתוח שלהם ולא  באופן שזה יתרוםלגיל הזה ספציפית ותוכניות מותאמות 

 בוד. יע מהענף והוא מאמין שזהלפרישה 

תחרות נוספת אומר כי צריך לחשוב פרקטי גם בשבילנו  האם צריך להכניס מרכיב של  :אילן

 בסל של הטוטו מצד איגודים אחרים אשר הצערת הגיל נכונה ומתאימה להם?

בזמנו ששאלו אותי   .ובלעדינתנו או אהמהלך הזה כנראה יקרום אור וגידים הסביר כי :  ירון

פנים זה לא נכון מבחינה פיזיולוגית . אבל עכשיו שמתכננים לדעתי אמרתי שלענף האו

מה הצטרף ולהכין תכנית מותאמת. בנוסף זה יהיה בהלילעשות את זה, אין לנו ברירה אלא ל

קט פרחי ספורט ואופנים לכולם כך שזה אמור להשתלם לגיל הילדים אשר נמצאים בפרוי

 ולהשתלב.  

 :האיגוד השוניםבקרב לקוחות ים ותקשורת שיווקית סקר

   ות שונים של האיגוד:         בחודש אוקטובר בצענו מספר סקרים ופגישות עם קהלים ולקוחירון: 

עם ראשי במרכז ובצפון   2018פגישות לקראת ההרשמה המוקדמת לשנת  2עשינו  -

                                                                           להם לדבר ולהשמיע את קולם. אפשרנוונים ודעומ

לא הרבה הגיעו וזה מראה את האדישות של הלקוחות שלנו גם כשפונים  לצערי

וגם לא עלו בעיות ותלונות  ומבקשים מהם לבוא ולהשמיע את אשר על ליבם אליהם

 .מיוחדות

שיפוט ומדידה לוח תחרויות ,בנושא רוכבים תחרותיים  1000למיוחד סקר הוצאנו  -

איש שזה אחוז הענות יפה ועומד בהסתברות הסטטיסטית של  120 כ לסקר ענו 

הסקר ונציג את הסקר בישיבת מנתחים את עדיין . אנחנו ( 5%סקר  ) מעל 

נראה שהלקוחות שלנו לא  אבל ממה שקראנו עד כה זה לא הדירקטוריון הבאה.

) למרות דבריו של נני אשר מרוצים מהתנהלות המקצועית של האיגוד בנושא זה 

 .                                                מתבססים על מספר אנשים קטן בפלוטון  ותחושות בטן (

 אבל כאמור אנחנו בשלבי ניתוח ונוכל לתמוך את הנושא דרך מספרים ונתונים !!



 
 

 

נות ונוכחות  בנוסף הייתה השתלמות של שופטים ומודדים שארגן עידו עין דור עם הע -

גבוהה של צוות השופטים והמודדים. גם שם אפשרתי להם להביע את דעתם 

 והרגשתם ולא היה משהו מיוחד וחריג.

אשר תישלח לכל חברי אישית פרסונלית שמית ו וחג שמחאייל פיתח ברכת יומולדת  -

 עם הלקוחות שלנו.  כחלק מהתקשורת והקשר האיגוד בימי ההולדת ובחגים

 שיש באתר. הנושאיםלאתר ולכל ישירות דור ב' שמחברת אותך  האפליקציהוצאנו  -

 :פעילות עממית

בהם האיגוד נטל חלק גדולים עממים  הרבה מאוד אירועיםהתקיימו אוקטובר בחודש אייל: 

                                             .גם בפרסום וגם בשטח האירוע של האיגוד ראות ונ נוכחות פעיל  עם

                   ) סובב טורקי ת"א , סובב כינרת , שביל הבנים הדרוזים , דמו דיי (                    

    איש חדשים שנרשמו לפעילות העממית של האיגוד.  3000רשמנו בערך באירועים אלו 

ברמת ההנחות וההטבות שאנחנו  מתחיל לעבודמעבר למספרים אנחנו רואים שזה באמת 

אנשים ניצלו אותו. כנ"ל סובב כנרת כלומר  400. פרסמנו קופון לסובב ת"א בערך נותנים

 המארגנים רואים בנו ערך שיווקי ופרסומי ופנים אלינו. 

 תביעה נגד האיגוד:

נמרוד  לון מעדכן שנתקבלה תביעה נגד האיגוד וכנגד המפיק של תחרות אליפות ישראיר

 . 25.6.16בבית גוברין שהתקיימה ב  הנגבי מחברת ישראל על אופניים 

אזור חלוקת עת חלוקת מים לרוכב מקבוצתה באשר ב  IGPהתובעת היא רוכבת מקבוצת 

המים בעליית המים נכנס בה רוכב ופצע אותה . מעדי ראייה שהיו שם נראה שהיא נכנסה 

ת עצמה ואת הרוכבים בפלוטון שהגיעו במהירות לאמצע הכביש כדי לתת מים ובך סיכנה א

 גבוהה .

בנושא.  להתביעה הועברה למבטח של האיגוד חברת ביטוח הראל אשר מינתה עו"ד לטיפו

 ירון ועו"ד דורון בן ארצי נמצאים בתמונה ומספקים חומרים ואינפורמציה לכתב הגנה .

 

 : שינוי נוסחה זכויות הצבעה מועדונים והגשה לטוטו 

ירדן :בהמשך לדיווח והחלטה מהדירקטוריון האחרון הוקמה וועדה לנושא שינוי זכויות 

התקנות של ההצבעה של המועדונים לאיגוד והגשה של ספורטאים ודרוג קבוצות לטוטו. 

מתקצב את והטוטו לדרוג הקבוצות במדרג א, ב, ג, ד  הלצהטוטו קובעות כי האיגוד נותן המ

  טאי הפעיל בהתאם.הכסף שמגיע לענף על ספור

 הוועדה לא הגיעה לידי החלטה ותמימות דעים לגבי משקולות הפרמטרים שנלקחו בחשבון.  

מציג מצגת של ההצעה שהוא ואילן תמיר גבשו וסימולציה של משמעות של הנוסחה  –ירדן 

החדשה המוצעת אשר לוקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים  : כמות ספורטאים פעילים , 

 וער וקדטים , והשגיות אשר באה לידי תוצאות באליפויות הארץ עולם ואירופהדגש על נ

 שהועדה החליטה מקובלת על כולם?  הנוסחהאם  שואללאחר דיון בנושא יוני 



 
 

 

אבל אפשר להתפשר על זה.  שמח על קביעת משקולות אחרותשהוא היה  נני : חושב

 ת.וליניארי הברור שהנוסחה תהיה צריך וש

ובכל מקרה שינוי ל ניסיון של שנה ולראות האם זה פוע כי אולי שווה לתת לזהאומר : יוני 

 הנוסחה צריך להיות מאושר באסיפה הכללית .

שתהיה ברורה עם פרמטרים ידועים ועם דגש  נוסחההרעיון של השזה בדיוק  : מציין אילן 

ים שהשקיעו על ספורטאים פעילים, השגיות , וקדטים ונוער שהם גם מתגמלים את המועדונ

 .בהם כי הם העתודה של הנבחרות של הענף

 פה אחד  –החלטה לאשר את הנוסחה החדשה 

 . 2018אוגוסט  – 2017השיטה החדשה תתפוס כבר מעונת התחרויות ספטמבר 

 הנוסחה תועבר לידיעת המועדונים ותאושר בהמשך באסיפה הכללית.

 

 קורסים והשתלמויות  –ביה"ס 

 קורסים והשתלמויות. –נמרוד מציג מצגת בנושא פעילות ביה"ס של האיגוד 

.                                 ביה"סלסיבת ההצגה של פעילות פרוטוקול הרקע נמרוד מבקש שירשם ב

לטענתו בתהליך בחירת המאמנים הלאומיים ולאחר שהקול קורא הראשון נדחה על רקע זה 

של אילן אולמן נפסלה על הסף בשל חשדות למעבר רוכבים אליו שלא בהתאם  שמועמדותו

שאם הוא לא יבחר לתפקיד  איים עליולאילן אידלסון אילן אולמן צלצל לחוזה העסקה שלו. 

                                                                                                            מתפקידיהם באיגוד. מאמן נבחרת הוא ידאג שהוא ונמרוד יפוטרו

                                                                                                                         

                              בנושא.  האתיק תנתן תצהיר לוועדו התלונן בפני וועדת אתיקה אילן אידלסון

ועדת אתיקה אילן אולמן התחיל במימוש ההבטחה שלו והוציא קבלת החלטה של לפני 

באופן כללי בנושא המחלקה של נמרוד תפקוד לבדוק את למנכ"ל האיגוד ולגזבר בקשה 

                                               . לקורסים הכנסות לאורך השנים וכן לגבי אי סדרים בחלוקת מלגות והנחות

תקופה קצרה לאחר מכן התקבל מייל מאילן תמיר הגזבר למנכ"ל האיגוד עם הנחייה לבדוק 

  לאורך זמן ועם פירוט של הנושאים של הבדיקה. סאת תפקוד של ביה"

ומציין שעד  ולמנכ"ל,בזמן אמת לוועדת אתיקה  התלונן על האיוםכי הוא  מציין בנוסף נמרוד 

 תשובה מוועדת האתיקה למרות שחלף זמן רב ממועד הגשת התלונה. היום לא נתקבלה

 .אפשר לנפנף ולהגיד שלא זוכריםעבר כבר זמן שעכשיו 

לא יצא דוח מסכם.  אך  בראשות עו"ד דורון בן ארצי דנה בנושא  אמר כי הוועדה: יוני 

 ויתנו תשובה על התלונה.עד ישיבת הדירקטוריון הבאה יסיימו הבטיח ש

את לבדוק  ברגע שפנה אליו חבר איגוד של כל חבר דירקטוריוןואפילו חובתו זכותו  זו: יוני 

 כל מחלקה מתי שהוא רוצה.התנהלות של 

אומר כי זה לגיטימי אך הוא רוצה שיהיה כתוב שיש קשר בין האיום של אילן אולמן  : נמרוד

                                                                                          והבקשה לבדוק את המחלקה של נמרוד. 



 
 

 

לנושא של ואין לזה שום קשר על הנושא בר עם אילן אולמן יאומר כי הוא לא ד :אילן תמיר

בנושאים שונים  תהוויכוח שהיה בנושא בחירת מאמנים לאומיים. וכי בדיקה כזו יכולה להיעשו

 נעשתה בעבר על רקע בקשה לבדוק את הליך ותוצאות המכרז של ביגוד נבחרות. ואף

ובהכרות אישית ירון: מאשר שאכן הייתה פניה אליו מהגזבר לבדוק את ביה"ס, אך לטעמו 

זה לגיטימי ונכון לגבי כל המחלקות ותפקוד צוות שלו את עבודת ואחריות הדירקטורים 

ה שחלק גדול מחברי הדירקטוריון הם חדשים וגם בשל . לדבריו הוא ניצל את העובדהאיגוד

, הוא אימץ את  2018רצון וצורך להציג את פעילויות שאר המחלקות לקראת תקציב ופעילות 

הרעיון והרחיב אותו להצגת פעילות ונתוני כל מחלקות האיגוד כפי שהוצגו בשלשת 

  הדירקטוריונים האחרונים.

.  

 מצגת.ב –נמרוד מציג את המחלקה שלו 

שזה משהו מוסמכים ,למדריכים  והשתלמות אומר כי צריך לעשות קורס הדרכה: ליאור 

 הכוון תעסוקתי אשר יכול גם להיות  שמאוד חסר באיגוד

חוק הספורט אך אפשר  עיכוב של יש קורס כזה שנתקע בגלל ו בתכנוןנמרוד אומר כי זה 

 להוציא את זה לפועל בלי קשר ולעשות קורס כזה.

לפתח את הנושא מתוך  : יש מחסור אדיר במדריכים גם בכמות וגם באיכות. מציע אייל

מחויב לעשות את הקורס ואז הם עובדים בזה מגיל  16הענף. כלומר רוכב בקבוצה בגיל 

 וזה יכול לפתור את הבעיה. בתוך המועדונים  צעיר

 נמרוד אומר כי צריך למצוא לזה מלגה ופתרון.

רוכבים ומדריכים שיתנו ערך מוסף עשרה לוהלעשות השתלמויות  :אפשר במקום קורס אילן

ירגישו שהם מקבלים ערך מוסף רוכבים  ואזבעלות סמלית  קורסמפגשים או  2-4אמתי. 

  מהאיגוד , תהיה הכנסה נוספת לאיגוד, והרמה המקצועית תעלה .

 

 רשמה : ליהי רוזן

 

 

 

 


