
 

 
 

 

 2020.60.04פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 גדי רדוםירדן גזית ו: מורש

 .Zoomבאמצעות : מקום האסיפה

 08:00: ישיבהשעת תחילת ה
הנחיות משרד הבריאות בהקשר של משבר הקורונה לגבי התקהלות הישיבה התקיימה במרחב הווירטואלי לאור 

 ושמירת מרחק.
 

 :נוכחים
 יו"ר –ד"ר איל קישון 

 גזבר –נני מעוז 
 דירקטור –יואב בר 

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

 (09:00-)עזבה ב דירקטורית – רויטל שואן פינקס
 דירקטור –ד"ר מירון רובינשטיין 

 

 :ועדת ביקורת נוכחים חברי

 ליעד ברזילאי

 יוסי טנדלר

 רפי ויגל )הצטרף באיחור(

 

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

 יועמ"ש –עו"ד דורון בן ארצי 
 

 :ונעדר
 דירקטורית –ד"ר גילי תמיר 
 דירקטור –יונתן פנטנוביץ' 

 

 

 .בדוא"ל, טרם הישיבה אושר 2020.40.30פרוטוקול הישיבה מיום : אישור פרוטוקול קודם

 :היכרות עם חברי ועדת ביקורת

שנה בתחום הכספים. סמנכ"ל כספים של ארקפה. עבד בביקורת של  20רו"ח ומשפטן. מעל  –ליעד ברזילאי 

 שוחה.ומלכ"רים. רוכב אופניים, רץ 

שנים  25חובב אופניים נלהב שנים רבות, שותף בארנסט אנג יאנג. התמחות בחברות הייטק.  –יוסי טנדלר 

 ילדים. 4בתחום. עבד עם איל קישון ומכיר את יוני. נשוי, 

 רפי ויגל הצטרף באיחור.

 :סקירת נושאים מקצועיים

 תחרויות

שוב, לצורך פעילות בתקופת  במגבלות שנוסחו בהתייעצות עם ד"ר עידית ותתקיימנה 16.6.2020-ב תתחדשנה

 .ולמועדונים . ההנחיות נשלחו למארגני התחרויות"תו הסגול"ל ובכפוףמשבר הקורונה, 



 

 
 

, תוך התייחסות למאמצים לשלב אליפויות באירועים גדולים ובמיקומן הוצגו העדכונים במועדי אליפות ישראל

 במקומות אטרקטיביים.

 הכנות למשחקים האולימפיים בטוקיו

וכן העדכונים הנוגעים  2021העדכונים לקריטריונים להשתתפות ספורטאים במשחקים האולימפיים טוקיו  הוצגו

להכרעה במקרה של יותר מספורטאי אחד שעומד בקריטריונים. קריטריונים אלו אושרו בוועדה המקצועית ובוועד 

 .ולמאמניהם האולימפי ונשלחו לספורטאים הרלוונטיים

 (אופני מסלול )ולודרום

 הוצג עדכון בנוגע להקמת מגמת ספורט אולימפי בבי"ס ע"ש שמיר, שבה ענף אופני מסלול יהיה מיוצג.

, UCI-וולודרום לא תתקיים השנה בקהיר. המצרים, דרך הבנוער לפנה לאיגוד ועדכן שאליפות העולם  UCI-יו"ר ה

בדיון עם הצוות של סילבן . הנושא 2022-כאשר ישראל תארח ב 2021-ביקשו מאיתנו את מועד האירוח ב

 אדאמס, הגורם המממן המרכזי, שאחריו תתקבל החלטה.

שנועדו לפיתוח פעילות מוקפאים, אך בכל  הבעירייעדכון בנוגע להתקדמות הקמת ענף אופני מסלול. תקציבים 

וולודרום. זאת נתבקשנו לדווח על ביצועינו עד כה ועל תוכניותינו קדימה, כדי שכשיופשרו הכספים הם יועברו ל

 .העולמימהאולימפיק סולידריטי  $30K-מקור כספי נוסף, כ

נני עדכן על פגישה שקיים עם אהרון לייבוביץ', מטעם סילבן אדאמס, שבסיומה נקבע שהאיגוד )ירדן וסטיב( 

 ימשיכו בקידום אופני המסלול. נני מודה לרויטל על קידום הפגישה והיחסים בכלל.

 מסמך עם הנושאים שיש לקדם בשלב זה. ירדן וסטיב ינסחו: לפעולה

 בי"ס להכשרות

בימים אלו מתבצעת על ידי ניב עבודת פיתוח של מודל הפעילות של בית הספר להכשרות, שבבסיסה כל מי 

 שעומד בתנאים שיוגדרו יוכל להעביר קורסים בנושאים שונים. הסילבוס בהובלת האיגוד. המודל הכלכלי בחשיבה.

 א מגע יד איגוד"פרויקט תחרויות "לל

גדי עדכן בנוגע לדיוני המהות ולתוצרים עד כה של פרוייקט ארגון תחרויות "ללא מגע יד איגוד" )תקנון מקצועי, 

מסוג זה בימי  פרויקטיםתקנונים לתחרויות, נהלים, שיפורים טכנולוגיים, ועוד( ועלויות, וציין את האתגר שבקידום 

הגדלת מספר התחרויות לצורך  :הפרויקטוס בעבודה השוטפת. מטרת שגרה כאשר צוות מחלקת התחרויות עמ

 .פיתוח מקצועי תוך יצירת מציאות של עומס שולי פוחת על האיגוד

 :סקירת נושאים מנהליים

 תקציב ותזרים

 ₪בכמיליון  2020צמצומים כחלק מהתמודדות עם משבר הקורונה הפחיתו את תקציב הפעילות המתוכננת לשנת 

צומצמו(. תקציב זה יעלה ככל שנוסיף תחרויות נוספות ללוח ונבצע השקעות נוספות.  ₪ח )כמיליון מש" 4.7-לכ

 בתמיכות. הבור התזרימי שהיה צפוי למאי "נדחה" לאוקטובר. 15%-הנחת העבודה היא צמצום של כ

 :2019דוחות כספיים לשנת 

-הגרעון צפוי לגדול בלמעלה מטיוטה עולה שמן הבפני הוועד.  2019לשנת רו"ח כדורי סקר את הדוחות הכספיים 

ולא הגיעו, ועל אף קיצוצים משמעותיים בכח אדם,  2019אש"ח, בעיקר עקב הכנסות שהוצגו כחלק מתקציב  350

 בשכר ובפעילות שבוצעו בשנה זו. חוב האיגוד ממומן באמצעות חובות לספקים. 

 ים. הוועד אישר זימון של אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספי

 לקראת האסיפה יחושבו קולות ההצבעה ויישלח זימון וטיוטה של הדוחות הכספיים לעיון חברי העמותה. : לפעולה

: המנכ"לים יפנו לוועדת הביקורת לצורך היכרות מעמיקה יותר ולצורך קבלת המלצת ועדת הביקורת לפעולה

 בנוגע לדוחות הכספיים.



 

 
 

 : עדכונים נוספים

  1.6.2020-עבודה מלאה החל מהכלל הצוות חזר לשגרת. 

  .לאחר קבלת מספר הצעות, נבחרה עו"ד נטע ירון דור הגיש תביעה כנגד האיגוד בבית הדין לעבודה

 ברומברג ממשרד ברנע, ג'פה לנדה ושות' לייצג את האיגוד בתביעה.

 .החומרים שנתבקשו במסגרת ביקורת העומק הועברו למשרד רוה"ח שמונה לביצוע הביקורת 

 כלל ביקשה את אישור האיגוד להתפשר בתביעה של קופ"ח מכבי לקבלת כספים בעקבות פציעתו  חברת

 של בני קליין.

 :פתוח דיון

 מרון רובינשטיין ציין שמעבר לעזיבתו של נמרוד לא הגענו ליישום של הרפורמה בביה"ס להכשרות. 

  :לפעולה

 וידונו גם בנושא זה. המנכ"ליםונני ייפגשו עם  איל

בשיתוף עם מירון וניב ייפגשו בקרוב במטרה להביא לשינוי ממשי ולפעילות משמעותית בתחום  לים,המנכ"

 ההכשרות.

 
 

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא .רד


