
 

 
 

 

 1921.26.פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 גדי רדום ירדן גזית ו: מורש

 , הדר יוסף תל אביב קטן במשרדי הוועד האולימפי חדר ישיבות  : מקום האסיפה 
 07:00: ישיבהשעת תחילת ה

 
 : נוכחים

 ס. יו"ר  – בועז גלעד 
 דירקטור  – חיים טייכהולץ 

 דירקטורית -  רויטל שואן פינקס 
 דירקטורית  – ד"ר גילי תמיר 

 דירקטור  – יואב בר 
 דירקטור   –ד"ר מירון רובינשטיין 

 דירקטור   –יונתן פנטנוביץ' גזבר,    –יו"ר, נני מעוז  –ד"ר איל קישון   ת וידאו: בשיח
 

 : מוזמנים
 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי  – ירדן גזית 
 פיננסי -עסקי התחום מנהל המנכ"ל משותף,  –גדי רדום 

 יועמ"ש   –עו"ד דורון בן ארצי 
 

 בטיחות 

התקיים דיון על רקע מותם של שני טריאתלטים בעת אימון בוקר ברכיבה מפגיעת רכב. איגוד האופניים מסייע  

 הועד יגבש עמדה לגבי הצעת החוק לבטיחות רוכבי אופניים. ומקדם יוזמות לשיפור הבטיחות של רוכבי כביש. 

הוועד יתכנס לישיבה שלא מן המניין בנושא מטרות האיגוד והתקנון. לאחר שנסכם על כך יהיה קל יותר לגבש  

 מדיניות בתחום הבטיחות וליישמה. 

 :  לפעולה 

 . גדי יזמן "אופסייט" של כחצי יום לאמצע פברואר לדיון אסטרטגיה של הוועד 

 גדי יצור קשר עם עיריית רמת השרון לדיון ביוזמה להקמת שביל אופניים משמעותי )קישור של יונתן פנטנוביץ'(. 

 אישורים 

 אושר.  28.11.19פרוטוקול הישיבה מיום 

עבור החזר   RCS-ל וממנו האופניים  תועבר לאיגוד אלף דולר  750-בגובה כ  שתרומהאושרה בקשת חברת קומטק  

בגין הג'ירו ד'איטליה, בכפוף לקבלת המסמכים המשפטיים שניסח היועץ המשפטי של   RCS-לחובות של קומטק  

 האיגוד. 

 תרומה וחסות 

איגוד ועל חסות  טובת פעילות הלמסוכנות הביטוח תירוש  בדצמבר אש"ח שגייס  20איל עדכן על תרומה בגובה 

 השנה מחברת אודיו קודס. אש"ח שגייס למרוץ פתיחת   10בגובה 

 2020תכנית העבודה 

התקיים דיון לגבי תכנית העבודה והתקציב, לרבות בנושאים שכרגע לא ניתן לבצע מבחינה תקציבית וכן מדיניות  

 להחזר חובות. הוצג התעדוף של נושאים שכרגע לא מתוקצבים מתוך מטרה לקיימם ככל שיגוייסו כספים. 

 ול לכך שמודל התחרויות יהיה רווחי עבור המארגנים. אחת ממטרותינו השנה היא לפע

 תכנית העבודה והתקציב אושרו. 



 

 
 

   לפעולה:

 גדי יציג את התקציב כחלק מתכנית העבודה באופן שניתן יהיה לראות אילו תחומים מקבלים תקצוב חסר 

 ירדן וגדי יציגו בבירור את מדדי הביצוע ואת המעקב אחריהם

 בונוס ירון דור 

 ישלח מכתב לירון דור בעקבות הפגישה.  , באמצעות גילי, שה של גילי, גדי ודורון עם ירון דור. האיגוד התקיימה פגי 

 XCM- אליפות ישראל ב

תהיה גם   UCIמקדמים ארגון אליפות חליפית בינואר בכל מקרה, אם יתאפשר תקציבית. במידה ויתקבל אישור  

 אליפות רשמית.  

 . 2019המרוץ ייחשב לחלק מעונת הפעילות במידה ויתקיים, : החלטה 

 ים. האישורים הרפואיים, הקטגוריות והמספר  ים לוגיסטיים כגוןצוות האיגוד ייתן דעתו לנושא : לפעולה 

 :  לפעולה   נוספים נושאים

 ירדן יעביר הנחייה לשופטים להפנות עבירות משמעת חריגות לוועדת משמעת 

 את סטטוס ההכנות האולימפיות ירדן יציג בישיבות הבאות  

 : עדכונים נוספים
 חראית תפעול המשרד החדשהכאתגריד בלוט מת את תפקידה ובמקומה תתחיל ליהי מסיי •
 ילדים ונוער ואתנהמחנות אימון חנוכה  •
 רומי ולדניצקי זכתה במלגת עמותת בן דרור  •
 UCI-נעמי לוריה זומנה לחודשיים אימונים במרכז ה •

 2020רישום עונת  •
 2020מרוץ פתיחת עונת  •
 ולודרום  - השתלמות מאמנים במסלול   •
 2020מעבר משרדים בינואר  •
 

Signed by: Dr. Eyal Kishon, Chairman


