
 

 
 

 

 30/04/20פרוטוקול ועד מנהל 

 רשם: ירדן גזית 

 הישיבה התקיימה באופן וירטואלי לאור הוראות הממשלה בשל נגיף הקורונה 

 נוכחים:  

 איל קישון, נני מעוז, מרון רובינשטיין, חיים טייכהולץ, יואב בר, בועז גלעד   -חברי ועד  

 משותף, דורון בן ארצי, יועמ"ש, ורד דשא ירדן גזית, מנכ"ל  - מוזמנים 

 ( בחל"ת בין חברי הועד: גילי תמיר, רויטל שואן פינקס, יונתן פנטנוביץ. בין המוזמנים: גדי רדום )  –נעדרו 

 

 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 

 . 26/03/2020-אושר פרוטוקול ישיבת הועד מה  החלטה:

 

 פעילות האיגוד בתקופה הנוכחית: 

את פעילות האיגוד מאז הישיבה הקודמת שכללה: השתלמויות מקוונות, אימוני נבחרת מקוונים, ימי  ירדן הציג  

התנדבות רכובה בתיאום עם עיריית ת"א, רכיבת יום העצמאות מקוונת, עבודה על פרויקט "תחרויות ללא מגע יד  

משרד התרבות והספורט,  איגוד", פעילות לחידוש האימונים ולהבטחת תקציבים ביחד עם הוועד האולימפי ו

 החלטה על עקרונות לחידוש לוח התחרויות, תפעול אמצעי המדיה של האיגוד וניהול ענייני העמותה השוטפים. 

 ירדן הציג את הפעילות המתוכננת לתקופה הקרובה. 

 

 תזרים 

ה נוספת  ירדן הציג את תמונת התזרים הצפוי לחודשים הקרובים. משרד הספורט הודיע לפני החג שיעביר מקדמ

. בהערכה ראשונית  40%, אך רק כנגד דו"ח ביצוע מלא של המקדמה הקודמת בגובה 2019מתקציב  30%בגובה 

 טרם ביצענו פעילות בהיקף זה. ככל הנראה נגיע לכך לפני יולי ונמנע מבעיית תזרים. 

 

 חידוש לוח התחרויות והצעה להחזרה הדרגתית של צוות האיגוד לפעילות 

 נית חידוש לוח התחרויות והצעה להחזרת הדרגתית של צוות האיגוד לפעילות. ירדן הציג את תכ

 החלטות: 

הועד אישר להחזיר את מאמני הנבחרות יובל, ניב וענבר לפעילות מלאה. לגבי סטיב, התיקון להסכם שלו   .1

 בתוקף עד סוף מאי. 

 . 50%הועד אישור להחזיר את רכזי אופניים לכולם ואתנה להיקף של  .2

התחרויות, רכז שיפוט ומדידה ומנהלת הרישום, והחזרת רכזי אופניים לכולם ואתנה לפעילות מלאה   החזרת מנהל

 תיבחן לקראת חידוש לוח התחרויות. 



 

 
 

החזרת מנכ"ל משותף )מסחרי( תיבחן במהלך חודש מאי. בשלב זה הכוונה להחזירו במהלך המחצית השנייה של  

 מאי. 

י במקרה של החמרה בהנחיות הממשלה החלטות על החזרת חברי  הועד הנחה להדגיש בפני הצוות כ לפעולה: 

 הצוות לפעילות עלולות להתהפך. 

 

 פרויקט "תחרויות ללא מגע יד איגוד" 

ירדן סקר את הפעילות על פרויקט "תחרויות ללא מגע יד איגוד" המיועד לאפשר הגדלת מספר התחרויות לצרכים  

 מקצועיים תוך יצירת עומס שולי פוחת על האיגוד.  

 הועד ביקש לקבל סקירה נוספת בישיבתו הבאה כולל הצגת תוצרי הפרויקט שיהיו מוכנים עד למועד זה.  לפעולה: 

 

 : UECכנס 

 שבוטל.  UEC- הציג את הצעת כנס טורס לגמר חשבון בגין כנס הירדן 

 הועד החליט לאשר את הצעת כנס טורס.  החלטה:

 

 עדכוני מנכ"לים 

 ירדן עדכן את הוועד על:  

 לאור משבר הקורונה   UCI-מדיניות ה •

 מדיניות הוועד האולימפי בנוגע למלגות לספורטאי הסגלים   •

כך שיתבססו על ביצועים   2021יוזמת משרד הספורט לעדכון מבחני התמיכה לאיגודים ולאגודות לשנת  •

 2020ולא בעונת  2019בעונת  

 )קטנוע( לוולודרום לישראל עקב אי עמידתו בתקינה של משרד התחבורה   Dernyקושי ביבוא  •

 ד הספורט בבקשה להגדלת מספר מכסות הספורטאי בצה"ל פנייה למשר •

 בכביש  UCIהגשת שני מועמדים לקורס שופטי  •

 

 

 
 
 

____________________________ 
 חתימת אישור 

ר"וי ,ןושיק ליא .רד


