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 2020ניוזלטר איגוד האופניים יולי 

 שלום לכולם,

אמצעות בתקופה זו של אי ודאות, חשוב לנו לשמור אתכם מעודכנים על הנעשה באיגוד ב

 וזלטר זה.ני

 תחרויות

 3ומאז התקיימו לאחר הפוגה בת כשלושה חודשים  19.6-הפעילות התחרותית התחדשה ב
להנחיות איגוד האופניים תחרויות כביש. התחרויות התקיימו בהתאם  2-תחרויות הרים ו

 .לקיום תחרויות לאור מגבלות משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה
 

אשר הובילו לביטול  ותו החמרה בהנחיאיתגל התחלואה שאנו חווים בימים אלה הביא 
אנו עוסקים במאמץ לקבלת אישורים  .18.7-להתקיים ב שתוכנן קריטריום חבל מודיעין

. במקביל אנו עובדים יחד עם מנת שנוכל לשמור על שגרת תחרויות והבהרות מהרשויות על
 המארגנים על התאמת התחרויות להנחיות המחמירות יותר.

 
על מנת להיערך לתרחיש אפשרי של מגבלות על מספר המשתתפים באליפות ישראל 

, מדיניות השתתפות באליפות ישראלבהמשך השנה, הוועדה המקצועית של האיגוד אישרה 
 המגדירה כיצד ייבחרו הרשאים להשתתף בכל אליפות, על בסיס ביצועים ספורטיביים.

 
מול מספר  אנו פועלים, והתאמתן למגבלות המשתנות במקביל לניהול השוטף של התחרויות

חדשות ללוח התחרויות. זאת כחלק ממדיניות תחרויות אופניים  הוספתל מקומיות רשויות
 לייצר תחרויות חדשות ואטרקטיביות במיקומיםשהוגדרה ע"י הוועד המנהל של האיגוד 

אנו  .קהל המתחרים, תוך עומס שולי פוחת על האיגודעבור  חווייתיתמרכזיים ומעטפת אירוע 
 עונה הקרובה.מקווים כי חלק מהמאמצים יישאו פרי כבר ב

 
 

 ילדים ונוער

לאחרונה הגענו לסיכום עם התאחדות הספורט לבתי הספר על קיום ליגת בתי הספר באופני 

שיפור עם דגש על אך  במתכונת מצומצמת הרים בשנת הלימודים הקרובה. הליגה תפתח

 הרמה המקצועית של התחרויות וההתנהלות בשטח

. 

ישוחחו המדריכים חברי המפגש במהלך ה. מפגש מדריכי ילדים ונוער בכרמל יתקיים 18/7-ב

מסקנות ורעיונות  שנת הפעילות שהסתיימה ועל וצוות מחלקת הילדים והנוער באיגוד על

 .לשנה הבאה

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://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://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2020.pdf


 
 

 

. 

בהדרכת טל רוזוב. מטרת להשתלמות מדריכי ילדים בפאמפטרק, נפתחה הרשמה 

, הן לפיתוח מיומנויות יעיל יותר במתקניםלבצע שימוש כלים למדריכים לתת  ההשתלמות

. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם לקיום תחרויות פאמפטרקטכניות כלליות והן כהכנה 

 . lior@israelcycling.org.ilליאור שרר, מנהל מחלקת הילדים והנוער באיגוד, בדוא"ל 

 

 ולודרום

נותרו מספר מקומות פנויים בהשתלמות מאמני ולודרום בארגון מרכז הספורט הלאומי ת"א 

. ההשתלמות מיודעת למאמני ומדריכי אופניים וטריאתלון. לפרטים נוספים 3/8-אשר תחל ב

 . yarnin@nsc.org.ilניתן ליצור קשר עם ירנין פלד, מנהל הוולודרום, בדוא"ל 

. הסבב יכלול 2020אנו עובדים על ארגון סבב תחרויות ולודרום ראשון בישראל בהמשך שנת 

בדצמבר. מארגנים  5-4-את אליפות ישראל הראשונה באופני מסלול אשר מתוכננת ל

ומועדונים המעוניינים לקחת חלק בארגון התחרויות מוזמנים ליצור קשר עם יותם נוביק, 

  .yotam@israelcycling.org.ilל התחרויות באיגוד, בדוא"ל מנה

לקראת סבב התחרויות, קורס ראשון להכשרת שופטי מרוצי אופני מסלול מתוכנן להתקיים 

 במידה ולא בחודש אוגוסט. הקורס מיועד לשופטים מוסמכים באופני הרים ו/או כביש.

תתאפשר הגעתו של מרצה מחו"ל, הקורס יועבר ע"י עידו עין דור, רכז השיפוט ומדידת 

השניים עברו קורס  הזמנים באיגוד, וירדן גזית, מנכ"ל משותף האחראי על התחום המקצועי.

-( במרוצי אופני מסלול במטה הElite National Commissairesשופטים לאומיים בכירים )

UCI  לקראת פתיחת הוולודרום בת"א.2018בשווייץ בשנת , 

 על נבחרת ישראל באופני מסלול ועל הפרויקט של הקמת ענף ספורט חדש בישראלכתבה 

 ובידיעות אחרות. ynet-פורסמה לאחרונה ב

נפגש מדי צוות עבודה משותף לאיגוד האופניים, מרכז הספורט הלאומי וקרן סילבן אדמס 

שבועיים על מנת לדון בתכניות לפיתוח הוולודרום וספורט אופני המסלול. במקביל, צוות של 

האיגוד, מרכז הספורט ועיריית ת"א פועל על מנת לגייס כספים לפעילויות ההקמה 

  הדרושות.

 

 נבחרות

 UEC-, הUCI-הבינלאומיות באירופה, האיגוד פועל מול ה UCI-חידוש תחרויות הלקראת 

 .פשר כניסת ספורטאי נבחרת מקצוענים לאירופהואיגודים בחו"ל על מנת לא

mailto:lior@israelcycling.org.il
mailto:yarnin@nsc.org.il
mailto:yotam@israelcycling.org.il
https://www.ynet.co.il/sport/article/rkahnpvC8


 
 

 

 14/7-12-מחנה אימון של נבחרת ישראל לקדטים באופני הרים התקיים במשמר העמק ב

ענבר רונן ושלומי חיימי. מחנה רוכבים. צוות ההדרכה כלל את תום בר,  18בהשתתפות 

 אימון של נבחרת הנשים באופני הרים מגילאי קדטיות ומעלה מתוכנן להמשך החודש.

התארחו  Israel Cycling Academyבמסגרת שיתוף פעולה בין נבחרת ישראל לקבוצת 

-במחנה האימון של הקבוצה בעמק החולה ב Academyארבעה רוכבי נבחרת שאינם רוכבי 

. מאמן הנבחרת יובל בן מרדכי נכח גם הוא בחלק מן המחנה. זאת לקראת השתתפות 9/7-6

, "U23, שנחשב ל"טור דה פרנס לרוכבי Tour de l’avenir-אפשרית של נבחרת ישראל ב

 .Academy-בסיוע ה

 בוולודרום ובכבישים.במקביל, נבחרת הכביש גברים ממשיכה באימוניה הקבועים 

ישראל ביקרו באימון של נבחרת שר הספורט החדש חילי טרופר ומנכ"ל משרדו רז פרויליך 

 בחודש שעבר כחלק מסיור במרכז הספורט הלאומי ת"א. וולודרוםב

 

 הנהלה וכלליות

. בשל המגבלות על 16/7השנתית של איגוד האופניים תתקיים ביום חמישי  כלליתהאסיפה ה

. הזמנות נשלחו למועדונים בעלי zoomהתקהלויות, האסיפה תתקיים באמצעות אפליקציית 

 זכות הצבעה באיגוד.

ספורט  חבר בצוות של מנכ"לים ויו"רים של איגודיגדי רדום, מנכ"ל משותף באיגוד האופניים, 

לרכז את הקשר בין האיגודים לבין שר הספורט החדש חילי טרופר ומנכ"ל משרדו רז 

 פרויליך. 

 

 ה,בברכ

 

 גדי רדום וירדן גזית

 מנכ"לים משותפים

 איגוד האופניים בישראל ע"ר

https://www.facebook.com/595445340524441/posts/2983790238356594/
https://www.facebook.com/595445340524441/posts/2983790238356594/

