
 
 

 

14/06/20 
 2020ניוזלטר איגוד האופניים יוני 

 
 שלום לכולם,

 
מצאנו לנכון לעדכן  19/6-עם המעבר מסגר ל"שגרת קורונה" חדשה, ולקראת חידוש לוח התחרויות ב

 אתכם על הנעשה באיגוד.
 

 תחרויות

לוח . CSCבארגון מועדון  ראש העין XCC עם תחרות 19/6-בתתחדש  הפעילות התחרותית

אנו מזמינים מועדונים מתמלא בהדרגה ובקרוב עשויות להתווסף אליו עוד תחרויות.  התחרויות

להוסיף תחרויות ללוח בתיאום עם מנהל וגם כאלה שטרם התנסו בכך בארגון תחרויות מנוסים 

מארגנים חדשים יכולים להסתייע  .ng.org.ilyotam@israelcycliבדוא"ל  התחרויות יותם נוביק

 מקצועי ממחלקת התחרויות.וליווי בייעוץ 

לת החורף. סתיו ותחיודשי האשר נדחו לח אליפויות ישראל 5-פורסמו מועדים ומיקומים חדשים ל

לאחר מספר שנות הפוגה ממרוצים בעיר  "גראן פונדו אילת"במסגרת  שולבתאליפות הכביש 

הודעה על מועד  ללוח.גם כן התווספה ני מסלול )ולודרום( נה באופ. אליפות ישראל הראשוהדרומית

 ומיקום אליפות ישראל נגד השעון תפורסם בהמשך השבוע.

 לקיוםהספורט התרבות והתחרויות בתקופה הקרובה יתקיימו תחת הנחיות משרד הבריאות ומשרד 

, פורסמו באתר האיגודאירועי ספורט תחת "שגרת הקורונה". הנחיות ספציפיות לספורט האופניים 

 כירן ולפעול על פיהן.ואתם מתבקשים לה

 

 שיפוט ומדידת זמנים

מחלקת השיפוט ניצלה את ההפוגה מתחרויות על מנת לקיים קורס שופטים מקוון לתחרויות כביש 

משתתפים נוספים  15תלמידי קורס המדריכים בביה"ס של האיגוד, וכן  15והרים. בקורס השתתפו 

 כסטאז'רים בתחרויות הקרובות.קורס השיפוט. בוגרי הקורס ישתלבו במיוחד לשנרשמו 

בנושא שיפוט בתחרויות שופטים  30-בהן השתתפו כהשתלמויות לשופטים  לושכמו כן התקיימו ש

 ולודרום כהכנה לקראת קורס שיפוט ולודרום שיתקיים מאוחר יותר השנה.

 

 2021הכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו 

לאור  הקריטריונים הבינלאומיים למשחקים האולימפיים בטוקיוהודיע בחודש שעבר על עדכון  UCI-ה

דחיית המשחקים בשנה. כזכור, טרום משבר הקורונה הובטח מקום אחד לרוכבת ישראלית במרוצי 

 2019הראשונות בדירוג העולמי לעונת  100הנג"ש והכביש בזכות דירוגה של עומר שפירא בין 

י בו סיימה באליפות העולם נגד השעון. ע"פ הקריטריונים המעודכנים, מקום נוסף צפו 13-והמקום ה

להיות מוקצה לישראל במרוץ אופני ההרים לגברים בזכות הישגו של שלומי חיימי באליפות העולם 

 . 2021, אולם ההקצאה הרשמית תתבצע רק בשנת 2019

https://israelcycling.org.il/%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/
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https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-1.pdf
https://www.uci.org/news/2018/tokyo-2020-olympic-games-official-documents


 
 

 

לאור  לדרכי ההכרעה לבחירת הרוכבת והרוכב שייצגו את ישראלהוועדה המקצועית אישרה עדכונים 

השינויים בלוח התחרויות ובקריטריונים הבינלאומיים עקב משבר הקורונה. העדכון קיבל את אישורו 

 המועמדים ומאמניהם. של הוועד האולימפי בישראל והועבר לידיעת הספורטאים

 ילדים ונוער
 

האירועים ביער בן שמן ובעמק המעיינות.  5/6-אירועים ראשונים לאחר היציאה מהסגר התקיימו ב
להתחיל  בכוונתנו .נועדו להעניק לילדי המועדונים אירוע שיא, ולעזור לכולם לחזור לשגרה במהירות

למועדונים את התשתית להתנעת שנת לקיים טורנירים כבר מחודש ספטמבר, על מנת לספק 
 .הפעילות

 

 נבחרות

לאחר שקיימו אימונים רציפים בזום ובזוויפט בתקופת הסגר, חזרו רוכבות ורוכבי הנבחרת ורוכבות 
 סגל אתנה לאימונים בשטח, בכבישים ובולודרום.

 

 ולודרום

מרכז הספורט הלאומי ת"א, החברה המנהלת את הוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס, מציע בימים 

 השתלמות מאמנים נוספת כןואלה קורסי "אקרדיטציה" להקניית יסודות לרכיבה בטוחה בוולודרום, 

. האקרדיטציה הוגדרה ע"י עבור מאמנים שלא השתתפו בהשתלמות שהתקיימה מוקדם יותר השנה

כדרישת חובה לכל רוכב שירצה לרכוב בוולודרום ב"שעות הפתוחות למנויים". השתלמות המרכז 

מידע נוסף על להמאמנים הוגדרה ע"י המרכז כדרישת חובה לכל מאמן המעוניין לאמן בוולודרום. 

בדוא"ל  האקרדיציות והשתלמות המאמנים ניתן לפנות לירנין פלד, מנהל הוולודרום

yarnin@nsc.org.il. 

ספורט אופני המסלול ישולב במגמת ספורט אולימפי שתוקם בשנת הלימודים הקרובה בבי"ס ע"ש 

שמיר בת"א. המגמה שהוקמה ביוזמת אריק זאבי תכלול מספר ענפי ספורט בהם ג'ודו, אתלטיקה, 

. משמש מרכז הספורט מקום אימוןכולם מקצועות אולימפיים שעבורם  – התעמלות ואופני מסלול

לאימונים במרכז הספורט הלאומי לפני תחילת יום הלימודים תלמידי המגמה יגיעו פעמיים בשבוע 

בהדר יוסף, ויזכו לסביבה תומכת ומקדמת ספורט הישגי. יובל בן מרדכי, מאמן נבחרת ישראל 

 בכביש, מוביל את הקמת המגמה מטעם איגוד האופניים.

. זאת 2022-לנוער באופני מסלול שתוכננה להתקיים בת"א בשנה הבאה נדחתה ל אליפות העולם

לאור דחייה בשנה של האליפות שתוכננה להתקיים בקהיר השנה בשל משבר הקורונה. האיגוד 

 2022-המצרי התחייב לארח על חשבונו את נבחרת ישראל באליפות העולם בקהיר בשנה הבאה. ב

 .2004-2005יוכלו להשתתף באליפות ילידי 

 בי"ס להדרכה

 15בבי"ס להדרכה של האיגוד ובריכוזו של נמרוד דובינסקי מסתיים בימים אלו ובו קורס מדריכים 

 תלמידים.

https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%95-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2020.pdf
mailto:yarnin@nsc.org.il


 
 

 

ניב ליבנר מונה לפרויקטור של ביה"ס על מנת לקדם שיתופי פעולה עם רכזי קורסים נוספים ולהרחיב 

את היצע קורסי המאמנים, המדריכים, מובילי הקבוצות, המכונאים ועוד. מאמנים וגורמים נוספים 

 .niv@israelcycling.org.ilבדוא"ל  לניבהמעוניינים לרכז ולהציע קורסים מוזמנים לפנות 

בקנה מידה נרחב כך שכמות אנשי המקצוע בענף מטרתנו להגיע למצב בו מתקיימות הכשרות 

 ספורט האופניים.אפשרויות הפרנסה מיורחבו ואיכותם תעלה. במקביל אנו מנסים להביא למצב בו 

 

 תחרויות "ללא מגע יד איגוד"פרויקט קיום 

לאורך השנים לקח על עצמו האיגוד לרכז מגוון נושאים בתחום התחרויות שבמדינות שונות מתבצעות 

על ידי מועדונים ומארגנים חיצוניים. האיגוד הגיע למצב בו חלק משמעותי מתקציבו ומהאנרגיה שלו 

ד, עולה מושקע בהפקת אירועים. זאת ועוד, ככל שהביקוש לתחרויות עולה, כך גובר העומס על האיגו

 .שביעות הרצון של הספורטאיםיורדת מספר טעויות האנוש ו

הגדלת מספר התחרויות הדרושות לצורך  - Scaleבימי הקורונה התחלנו בקידום פרויקט שמטרתו: 

שמש גורם ל לשם כך על האיגודפיתוח מקצועי תוך יצירת מציאות של עומס שולי פוחת על האיגוד. 

 מסדיר, אך לא מפיק.

האחרונים רעננו את תקנוני התחרויות, ערכנו את התקנון המקצועי )יובא לאישור הוועדה  בשבועות

המקצועית(, קידמנו את מערכות הרישום לתחרויות )עדיין בעבודה( ואנו מכינים כלי עזר למארגנים 

 במטרה להקל על עבודת המארגנים ולהכשיר מארגנים נוספים.

ונים ולגורמים שונים נוספים שתורמים מזמנם כדי לתת בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות למועד

 משוב על החלקים השונים בפרויקט מורכב זה.

 הנהלה וכלליות

האיגוד לעבודה מלאה, לאחר שרוב הצוות היה בחל"ת מלא או  צוותשב כלל  1.6.2020-החל מה

 מהלך אפריל ומאי. שכרו צומצם בש

הוועד המנהל וועדת הביקורת של האיגוד קיבלו לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים של העמותה 

שהוכנו ע"י משרד רו"ח המבקר. הוועד החליט על כינוס אסיפה כללית רגילה לאישור  2019לשנת 

בעלי זכות ישירות למועדונים בהמשך השבוע ביולי. הזמנה תישלח  16חמישי שתזומן ליום הדוחות 

 באיגוד.הצבעה 

מטעם  2019 – 2017ימים אלה מתבצעת באיגוד ביקורת עומק של התנהלות העמותה בשנים ב

 החשב הכללי במשרד האוצר.

 
 מאחלים המשך עונת תחרויות מוצלחת,

 
 גדי רדום וירדן גזית
 מנכ"לים משותפים

 איגוד האופניים בישראל ע"ר

mailto:niv@israelcycling.org.il

