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 9/17סימוכין  20173.9.איגוד האופנים ע"ר מיום דירקטוריון פרוטוקול ישיבת 

 נוכחים: 

 ,תדמור  אעמית לוין, נני מעוז, ליהי, גזבר אילן תמיר : יו"ר ד"ר יוני ירום,   חברי וועד מנהל

ליאור  ירדן גזית, ,אילן אידלסון ,סמנכ"ל הרשטיקירון דור מנכ"ל ,  אייל  האיגוד:הנהלת 

 שרר, עידו עין דור 

 עו"ד רפי וויגל  -: חבר ועדה  וועדת ביקורת

 עו"ד דורון בן ארצי יועץ משפטי:

 : ערן כדורי רו"ח

 אמיר אשלבר,  יואבאון רגוניס , גילי תמיר,  נעדרו  והתנצלו:

 : אילן אולמן מוזמן 

 ליהי רוזן רשמה:

 

 אושר.  מיום   פרוטוקול מישיבה קודמתאישור 

 .נני מעוז ביקש לקבל את הפרוטוקול יותר צמוד למועד הישיבה

 עדכון מנכ"ל:

 דיווח על מצב חובות האיגוד: 

 ירון הציג את חובות האיגוד שבתוכם יש 2 הלוואות שצריכות להיפרע לאילן תמיר בסך 90,000 ₪ 

שח   120,000ולוועד האולימפי בסך   

 3עד סוף שנה תקנת איגודים במצוקה ואנחנו מקווים ורוצים לשלם את ₪  520,000אנו צפויים לקבל 

.2017המשכורות שמשולמות באיחור לצוות האיגוד ולשופטים את תשלום שנת   

עובדים ולשופטים. אנחנו חייבים בתמורה תשלום חובות הסכם שעדיפות המענק תלך ליוני : מו

למענק להיות כפופים לחשב מלווה ואני לא בטוח שזה נכון וחיוני ואנחנו יכולים אולי להסתדר בלי 

 המענק.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

אילן תמיר: לא חושש מחשב מלווה הואיל והאיגוד מנוהל בצורה טובה מסודרת ועם בקרות ושליטה 

 הדוקה בצד הפיננסי והחשבונאי.  צופה שבאמצע שנת 2018 הבעייה התזרימית תעלם.

 המכבייה ה 20 : 

 היו 2 אירועים  מוצלחים בצד ההפקה והניהול המקצועי אשר זכה לשבחים ומצד המשתתפים 

 והגורמים המקצועיים במכבייה.

מחברת תאוצה שעשו עבודה נפלאה ועל מי שהיה אמון על הנושא היה ירדן גזית ונמרוד הנגבי 

 תודתי והערכתי.

במסגרת המכבייה ארחנו את הרוכבים הזרים הסיור רכוב בעיר ת"א שהתחיל בחוויה האולימפית 

ועבר דרך הגלעד של גשר המכבייה שנפל ובשאר האתרים היפים של העיר ת"א והסתיים בארוחת 

 ערב בנמל ת"א.

ירון אמר כי לא כי היו הוצאות שלא צפו אותם. אך עמדנו  –נשאל אם הרווחנו כסף מהמכבייה 

₪. 180000שהיה מאוזן בתקציב   

 

 גיוס כספים באוסטרליה : 

אנו מנסים לקיים ניסיון ראשון להקים אגודת ידידי  בעקבות הקשר הטוב שנוצר בעקבות המכבייה.

ראל הרים לאליפות עולם . אנחנו מנצלים את הנסיעה של נבחרת ישכספים מאוסטרליההאיגוד ולגייס 

בקיינס ומשאירים את דרור פקץ המאמן הלאומי לעוד שבוע ממתואם של רכיבות ופגישות במלבורן 

  וסידני. 

מוכר ומחובר סמואל גר באוסטרליה והוא רופא  באיציק סמואל שאחיו דואחים  2הפרויקט מלווה עם 

מאוד שם והוא עוזר לנו לפתוח דלתות.  לקהילה היהודית   

.אוסטרליהאנחנו נמצאים בנוסף בקשר עם ראשי מכבי בארץ ובחו"ל וכן עם קרן הקיימת           

הפרויקטים אותם אנחנו מעוניינים לקדם באוסטרליה הם : פרויקט ילדים ונוער  אופניים לכולם 

אוסטרלי.$   50,000 - 100,000הקרובה ( כ  לא במסגרת הנסיעה )  ונבחרות ישראל. יעד לגיוס  

 

 



 
 

 

 חסויות לאיגוד: 

האם עושים משהו בנידון? לאיגוד  חסויות נושא שאל על: נני   

ליחים לגייס סכומים בלתי מהותיים , כנ"ל בנושא סויות נהיה בלתי אפשרי ואנחנו מצ: נושא חירון

   /א לטובת הכרה בתרומה למס הכנסה.                                    46תרומות למרות שיש לנו סעיף 

נים שהכרתי או פתחו לי שם יסיתי להציג אותה בפני הרבה ארגויש לי מצגת נהדרת למתן חסות שנ 

דלת ללא הצלחה , לאיגוד אין חשיפה טלוויזיונית וכמות המגיעים לתחרויות ואירועים היא מאות 

שמחפשים קהל וחשיפה לעשרות ומאות חסות  א מספק ולא מעניין מפרסמים ונותניאחדות שזה ל

 אלפים!

יוני: מאשר ומסכים שהוא מרגיש גם את הירידה ביכולת של גיוס חסויות אצל כולם ואף הצטרף אלי 

 לחלק מהפגישות ורואה עד כמה העולם השתנה וקפוץ בנושא החסויות. 

וזה הכובע  ההטלוויזיהחסויות עוברות דרך : אי אפשר היום לגייס חסויות כמו בעבר כל נושא עמית 

מה שהותחל בשנה שעברה וצריך למנף את זה יותר. שצריך להרים   

והם בקשו ממני להביא להם נותני חסות לתוכניות  5: אני פניתי גם לשם לערוץ הספורט וערוץ ירון 

זה לא ברצונות או בהתמחות שלי ובטח אני לא  -$  30,000ואו לחליפים לשלם עבור כל תכנית כ 

ם משכורות לעובדים ושופטים!אקצה כסף שאין עבור פרסום כשאני לא משל  

מקבלים חשיפה רק לכדורגל וכדורסל ולענפים שמביאים הישגים של מדליות באליפויות עולם אירופה 

 ואולימפיאדה ואנחנו לא שם.

שנה שעברה בתקופת האולימפיאדה עשיתי פרסום ממומן שלנו על שלומי חיימי ושני בלוך ועוד 

זה לא הביא נותני חסות ואפילו שלומי כיום עם ההישג שלו נושאים לאור הבאזז החיובי שהיה וגם 

 נמצא ללא קבוצת חסות מחו"ל ונאלץ להתפשר בקבוצה ישראלית.

אני חושב ומצפה מחברי הדירקטוריון לסייע בנושא גיוס חסויות כמו שקורא באיגודים אחרים למשל 

אני אשמח לעזרה ואו פתיחת דלתות. , איגוד הטניס והכדורעף  

 קוד אתי : 

 צריך לכל עמותה קוד אתי. אם עמותה לא בונה לה קוד אתירשם העמותות לפי תקנות ירון הסביר ש 

שנים האיגוד אימץ את הקוד האתי של הוועד  5. בעבר מלפני היא מאמצת קוד אתי כללי  משלה 

יון רעהועלה  האולימפי ומנהל הספורט ואני מבקש לאשרר אותו מחדש ולשים אותו באתר האיגוד. 

שהוא קצת יותר של ענף האופניים הקוד האתי האירי ע"י נמרוד דובינסקי ללמוד ולאמץ דברים מ

.ולהציגו לאישור בעתיד כולל דרכי שיווק והטמעה מתאים לנו, צריך ולעשות לו התאמות   

החלטה: לאמץ את הקוד האתי של הוועד האולימפי ומנהל הספורט ובמקביל להתחיל לעבוד על 

מותאם לאיגוד האופניים.קוד אתי   

 

 ספורטאים פעילים שנת 2016/2017:

 1150סיימנו את עונת התחרויות במספר של ירון הציג את הנושא של ספורטאים פעילים.  

                                           !          21%גידול של -שנה שעברה  954ספורטאים פעילים אל מול 

אך זה מותנה וקשור  מהטוטו יגדיל את הקצאת התקציב השנתי דול בספורטאיםשהגיירון העריך     

                                                                                                    .לתוצאות הענפים האחרים

בליגות נוספות כמו אינדורו  עיקר הגידול הושג דרך פעילויות של ילדים ונוער ותמיכה                



 
 

 

כמעט ללא שינוי גידול  " הלאומית התחרותית"הכמות הספורטאים בליגה הכמות של ומקומות עבודה 

בשנה.₪ מיליון  1.5וזאת למרות היצע גדול ומגוון של לוח תחרויות שמושקע בו סכום של  6%של   

ספורטאים  300-שכד שני מאכזב מצ .מרשיםבמספר הספורטאים הפעילים הגידול נכון שאילן תמיר: 

 כדי להתמודד עם יעדי האיגודחייבים .תחרויות 4לגרוםלהם להשלים תחרויות ולא הצלחנו  3עשו 

עם דגש ותקציבים לפעילות ילדים. 2018/2019 ה בשניםבשנ 20%להמשיך במגמת גידול של   

הכלי של תוכנת דירוגים  ירון : אכן זה לכאורה מאכזב וזו סטטיסטיקה שחוזרת כל שנה , ההעדר של

ומעקב אחר ספורטאים פעילים שעידו מופקד עליו מתעכב מספר חודשים והיה מקל על השליטה 

 והבקרה 

יחד עם זאת אנחנו בחודשיים האחרונים של יוני יולי בעזרת אקסל ידני שירדן עשה העברנו ברמה 

כל חבר במועדון ובמיוחד  שמית של אקסל לכל מועדון את רשימת התחרויות וכמות התחרויות של

אצל אלו שהם עמותות ועודדנו אותם לבוא ולהשלים תחרויות , כולל תחרויות מיוחדות שעשינו הן 

 בקרב ילדים ונוער והן בתחרותי.

יקט פרחי ספורט ואופניים תחרויות הם דווקא ילדים מפרו 3ק ליאור שרר : חלק גדול מאלו שעשו ר

יכולת ו ספורטאים פעילים אמתיים שמעוניינים להתחרות. הם לא באמתלכולם וצריך לזכור ש

יה במדריכים שלהם מה גם שאחרי הפסח חלה התרופפות של הפעילות השליטה וההבאה שלנו תלו

ן שום פעילות וקשר עם הילדים גם וסוף שנה שבפתח ובחופש הגדול אי הרמדאןבמסגרת החגים , 

רוצים.ו מנסים ם מאודא  

נו שמכירים את הנתונים מרוצים מעצמינו ומהתוצאות והפעילות של האיגוד נראה שאנחמעוז : נני 

של חברי האיגוד.צרכים העל וסקר הציע לעשות דיון בעוד שבחוץ קהל הרוכבים שונא את האיגוד!   

ירון : אנחנו יכולים בהחלט להיות מרוצים משיפורים בכל הפרמטרים של האיגוד בשנים האחרונות 

רק  ךקודמת , יחד עם זאת תמיד יש מקום לשיפור , אתה מתייחס מהיכרות והנושא הוצג בישיבה

לנושא התחרויות השיפוט והמדידה אך האיגוד עושה עוד המון פעילויות , שהגדילו את התקציבים של 

!בשנים האחרונות  4כל המועדונים והענף פי   

ובמציאות ביקורת וטענות  ספורט גם בארצות אחרות גוררת תמיד יעבודה באיגוד יומהכרותילצערי 

 .       בעות מחוסר ידיעה , רשעות ובורותשל רשתות חברתיות גם השמצות וחוסר דיוקים  שנו

בתנאים בלתי אפשריים של תקציב  לעבוד באיגוד" ונהנים  םעובדי האיגוד " מזוכיסטיש כנראה

לקבל פרס ובונוס שבסוף ולהשתפר ולהביא הישגים ו, לא לקבל שכר בזמן, ולמרות הקשיים   תזריםו

תודה.  –צוות האיגוד עבודה באיגוד תמריץ נהדר לסיבות וזה  אכן ישנאו אותך ש  

אמר כי לקראת השנה הבאה צריך לרדת לשטח ולעשות באמת שאלון ולבדוק את דעת : יוני 

                   שאם נתן מוצר טוב אז מספר הספורטאים יעלה והקליינטים ואך ניתן להשתפר ולשפר. 

לראות איך אנו משפרים את  ,את אחד הישיבות הבאות לזה מציע לעשות דיון באחד ולהקצות       

 המוצר שלנו. 

ירון: זו הסיבה שאנחנו מקיימים היום דיונים בדירקטוריון  על לוח תחרויות ועל נושא שיפוט ומדידה 

  2018שנה הבאה ובניית התקציב ל  שזה המוצר העיקרי של האיגוד כדי לשפר אותם לקראת

הוצע שנעשה שאלון ונעביר אותו למנהלי המועדונים ולרוכבים ע"מ לקבל פידבק הערות והמלצות 

 לצורך שיפור המוצר לשנה הבאה.

 

 



 
 

 

 נציגות בוועד האולימפי:

ועל הבחרות האיגוד כאחד משלשת האיגודים  ירון מברך את יוני על מינויו ליו"ר איגוד הטניס

דשים שנבחרו לנציגות הוועד האולימפי.הח  

מאחר ואיגוד הטניס כבר . שנים 4של  ועד האולימפי לקדנציה אחתוהאיגוד שלנו נבחר לנציגות ל :יוני 

נציג נוסף מטעם איגוד האופניים.  צרףיושב בוועד האולימפי ואני כיו"ר מייצג אותו יש לנו אפשרות ל

הוא הבעיה אך  בישראל  ה לענף האופנים ובכלל לספורטתרוממטעמי כבוד ו סילבן אדמס חשבתי על

אפשרות נוספת זה למנות את ס. יור האיגוד אילן תמיר. לא חבר הנהלה באיגוד.   

 החלטה : למנות את אילן תמיר כנציג איגוד האופניים בוועד האולימפי.

 

 וולדרום: 

מקצועיות לכל הגורמים בספורט כיצד למרות שהעברנו בקשות לתקציב ותכניות אמר כי ו : עדכן ירון

להקים ענף הרי שבמבחן התוצאה לא קרה דבר ואנחנו כבר נמצאים בזמן פציעות לאור שלבי הבנייה 

.2018של הוולדרום שאמור להיפתח במאי   

הייתה ישיבה לאחרונה בפורום של כל הגורמים אשר הבטיח לו לתת תשובה לכאן או לכאן לפני 

ישיבה הזו שלאיגוד אין תקציב ויכולת לממן את הנושא בעצמו ואם לא תינתן החגים .אני הבהרתי ב

תשובה ואו פתרון ותקציב במהרה אנחנו לא נהיה מוכנים בזמן ואנחנו מסירים מעלינו כל אחריות 

לנושא המקצועי . וכנראה המתקן החדש יהפוך " לפיל לבן " או כמו במדינת ישראל יזדעקו רק אחרי 

 כותרת בעיתון 

נושאים: תקציב להקמת ענף מבחינה מקצועית שאת זה מצפים  2יש כאן חידד את הנושא.  :יוני

הפעלת תקציב תפעולי לסבסוד וו  משרד הספורט  –וזה באחריות המדינה  שאיגוד האופנים יעשה

. בשנים הראשונות של התפעול שזה באחריות עירית ת"א  הולודרום  

 

 דוח כספי חציון 2017 ובקרה תקציבית :

דוחות:  3: הציג מצגת של ירון  

מקורי מאושר . 2017תקציב  -  

2016מעודכן בעקבות הנחות עבודה ונתונים שהשתנו מאז הכנת התקציב בנובמבר  2017תקציב   

2017בקרה תקציבית חציון    

הדוח המבוקר  לחציון מול תקציב מעודכן .הציג את  כדורי רו"ח  ערן  

מהסיבות שהחציון הראשון של השנה מאופיין ₪  260,000של  האיגוד סיים את החציון בגרעון

מההוצאות הצפויות של התקציב  60%הוצאו כ  -פעילות גבוהה והוצאות אל מול החציון השני ב

מהתקציב 40%ונתקבלו הכנסות בגובה   

מההכנסות  60%של איגודים ומצוקה ויחד עם השלמת ₪  520,000אנחנו צפויים לקבל מענק של 

₪. 900,000האיגוד צפוי לסיים את השנה בעודף של כ  הצפויות  



 
 

 

הגרעון  התזרימי.לבין הגרעון  דו"ח הכספיבהמצטבר תמיר: צריך לזכור שיש פער בין הגרעון  אילן 

ניתן  2017-. על רקע העודף הצפוי ב₪מיליון  1.5-התזרימי גבוה יותר ומסתכם בעונת השיא בכ

תן יהיה לשלם משכורות בזמן ולחסוך זמן ניהולי.ייווצר עודף שוטף. ני 2019-להניח שב  

 שיפוט ומדידה: )מצגת(

נושאים : שיפוט ומדידה. 2עין דור רכז שיפוט ומדידה הציג מצגת ארוכה ב  עידו  

כי הייתה לו שנה קשה ובעייתית ברמה האישית ולכן הנושא של השיפוט סבל ולא תופעל  עידו ציין

   וא מצפה לשפר את זה. ברמה שעידו מצפה מעצמו ואמר כי ה

את  תמייצרנותן את הפלטפורמה שמה ש של האיגוד, והמוצר העיקרי התחרויות הן הלב 

בימי  הספורטאים הפעילים. מי שמרים את התחרויות זה המארגנים כמובן אך מי שנמצא בתחרויות

נציגים בפועל. כ שנתפסים הם השופטים שישי ושבת   

 נושאים עיקריים שהועלו במצגות :

שח 150000כ חייבים לשופטים  -מוסר תשלומים ירוד היסטורית של האיגוד  -

  2016שארית  למנו עכשיו אתישורק לפני חודש  2017על כל שנת  

לא מספיק.  ךה מקום לשיפור, יש שיפור איש לנו הרב : רמה מקצועית  

  שיפורציוד: למרות שבשנים האחרונות השתפרנו בנושא ציוד הנושא עדיין טעון 

/ מספר תחרויות / השתלמויות ומודדים מספר שופטים :מספריםהשיפוט והמדידה ב  

שיפוט ומדידה ות ויעל  

 סוגי ומורכבות תחרויות: 

 נות קלקחים ומס

 צרכים של המחלקה 

 

 

  2017/2018מפאת חוסר זמן לא התקיים דיון וכן לא הוצג נושא לוח תחרויות 

 בישיבת וועד המנהל הבאה.הנושאים  2סוכם כי יוקדש זמן ל 

 

 

 

 ליהי רוזן: רשמה 

 


