
 

 
 

 

 2020.90.24פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 גדי רדוםם: רש

 .Zoomבאמצעות : מקום האסיפה

 00:80: ישיבהשעת תחילת ה
הבריאות בהקשר של משבר הקורונה לגבי התקהלות הישיבה התקיימה במרחב הווירטואלי לאור הנחיות משרד 

 ושמירת מרחק.
 

 :נוכחים
 יו"ר –ד"ר איל קישון 

 ס. יו"ר –בועז גלעד 
 גזבר –נני מעוז 

 דירקטור -מרון רובינשטיין 
 דירקטורית  – רויטל שואן פינקס

 דירקטור –יואב בר 
 דירקטור - חיים טייכהולץ

 

 :חברי ועדת ביקורת נוכחים

 ברזילאיליעד 

 יוסי טנדלר
 

 :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' 

 

 

 16/7/20יום ב קודמת פרוטוקול ישיבה

 פרוטוקול מישיבה קודמת מאושר :החלטה

 מעקב משימות לביצוע מישיבה קודמת

  בוצע –הזמנת ועדת ביקורת לישיבות 

  בוצע –הקדמת תחרויות ולודרום 

  תוך שבועות ספורים, ולכל המאוחר כחלק  –חתימה אלקטרונית על כתב ויתור במערכת רישום לתחרויות

 החל מנובמבר 2021מהליך הרישום לעונת 

 : קורת )ליעד(ועדת הבי

והיכרות של  2019המטלה העיקרית היתה ללמוד לעומק את העמותה. עשינו זאת דרך בקרה על דוחות 

השתלבנו היכן שתקנון העמותה מערב את חברי ועדת ו על תביעות ועל התקנון. המספרים בשנה זו ואחורה. עברנ

 .האיגודעדת המשמעת, ואנו חשים שלמדנו הרבה על ווב הביקורת, כגון



 

 
 

, בקרה לגבי תזרים עד סוף השנה, 2021נושאים עד סוף השנה: להתחבר לתכנון תקציב  3 לקדם יםרוצאנו 

 .2021 לעבודת ועדת ביקורת בשנתגיבוש תכנית כתובה 

 .איל מודה לוועדת הביקורת על הפעילות

 .פגישה של גדי עם חברי ועדת ביקורת בנושא התזרים :לפעולה

 

 ייעודי לצורך שימוש בכרטיסי אשראיפתיחת חשבון בנק 

לנושאים כגון: נסיעות נבחרות ותשלומים למנויים אינטרנטיים )זום, גוגל(. אשראי גדי הציג את הצורך בכרטיסי 

 רשם העמותות מציג סייגים ודרישות לשימוש בכרטיס אשראי. אחת הדרישות היא פתיחת חשבון בנק ייעודי.

ייעודי לכרטיסי אשראי בהתאם להנחיית רשם העמותות בנוגע לאופן השימוש אישור פתיחת חשבון בנק : החלטה

 .בכרטיס אשראי בעמותות שמבקשות לקבל ניהול תקין

 : לפעולה

  .פתיחת חשבון בנק והנפקת זוג כרטיסי אשראי 

 .הטמעה של נוהל לשימוש בכרטיסי אשראי 

 

 וארגון תחרויות שוטפות תקופת הפעילותרישום, דמי רישום, דמי חבר,  – 2021עונת 

המנכ"לים הציגו את המלצת צוות האיגוד להפחית בדמי הרישום  צפוי להיפתח בנובמבר. 2021הרישום לעונת 

כן הוצגה -לרוכבים לאור השפעות הקורונה על המצב הכלכלי בישראל ועל רמת הפעילות בשנה המסתיימת. כמו

. הוועד ביקש לדחות בשנה את חידוש 2021החל משנת המלצה לחידוש גביית דמי חבר סמליים מהמועדונים 

 גביית דמי החבר מן המועדונים.

 1.9-הוצגה הצעה לסנכרון שנת הפעילות לתקופת הדיווח למשרד הספורט ולשנת הלימודים, כלומר לפתוח ב

 )ינואר עד דצמבר(. UCI-נדונו משמעויות של העדר חפיפה לתקופת הפעילות של ה .31.8-ולסיים ב

האיגוד יסייע לוגיסטית וכלכלית  2021גה הכוונה לשלב מועדונים בקיום תחרויות שוטפות, כאשר בשנת הוצ

 דיון בנושא יתקיים באחת מישיבות הוועד הקרובות. למועדונים להצטרף למעגל המארגנים.

 : החלטות

  2021-ל מופחתים שהומלצו עבור רוכביםאישור דמי רישום. 
o  (-100) ₪ 250 –עצמאיים 
o  (-100) ₪ 200 –ואילך  19גברים מגיל 
o  (-50) ₪ 150 –ואילך  19נשים מגיל 
o  (14מעל  -50) ₪ 100 –וסטודנטים  18ילדים ונוער עד וכולל גיל 
o  100 –רוכבים חדשים באיגוד ₪  
o  חיילים, רוכבים עם מוגבלויות, רכבת ניצחת, אופניים לכולם וליגת בתי ספר )נשאר( -ללא עלות 
o נשאר( ₪ 50 - 15.12עד  1.11-קדם מהנחת רישום מו( 
o  נשאר( 1.6.21-לנרשמים מ 50%הנחה של( 

  את חידוש גביית דמי החבר ממועדונים.21-'22לדחות לעונת ' 

  (, ולאחריה שנות הפעילות מספטמבר עד אוגוסט 2021)עד סוף אוגוסט  2021אישור משך עונת פעילות 

 



 

 
 

 שחקנים ומשפיעים על ספורט האופניים

, שכדי להגיע אליה רצויההמדובר בתמונה עתידית  .ייםתמונה כלכלית של ענף האופנגדי הציג שקף חזון עם 

 בין היתר, השקף כלל רשויות מקומיות כעוגן שלישי לצד האיגוד והמועדונים. האיגוד צריך לפעול.

ון זה ושקפי חזון נוספים פעולות האיגוד בחודשים הקרובים ואולי אף בשנה שנתיים הקרובות הן ברוח שקף חז

 שמגובשים בשיתוף של צוות העובדים וגורמים נוספים בענף.

 

 מקצועי: עדכונים מנכ"ל

 הוצגו מספר עדכונים בנושאים מקצועיים ובהם:

 פעילות ספורטאי ההישג באירופה מאז הישיבה הקודמת 

  בשבועות הקרובים, השתתפות נבחרות ישראל באליפויות עולם ואירופה בכביש, הרים ומסלול

 והמשמעויות של ארגון משלחות בתקופת הקורונה

 פעילות ספורט במהלך הסגר המתוכנן 

  בהתאם למגבלות הקורונה 2020פעילות לקיום אליפויות ישראל לשנת 

 פעילות שצוות האיגוד יקדם במהלך הסגר 

 וה בשלב זה תוספת פעילות בוולודרום, אשר מהווה הזדמנות לקפיצת מדרגה הישגית אך במקביל מהו

 עומס על כח האדם הקיים ואתגר כלכלי

 התכנית  ". מדידה באחריות מארגן: "2021-תכנית לשינוי בתחום מדידת הזמנים אשר ייכנס לתוקף ב

תובל ע"י פרויקטור מטעם האיגוד. עידו עין דור אשר מספק שירותי מדידת זמנים לאיגוד לא יוביל את 

 הפרויקט.

 ועניין מצד רשויות מקומיות בארגון תחרויות חדשות 2021לשנת  תכנון לוח התחרויות 

  ייעשה בקרוב פירוט של מה נעשה ומה נותר לעשות. פרסום של הפורמט החדש  –עדכון בי"ס להכשרות

 למתאמי קורסים פוטנציאליים.

 

 :מסחרי עדכונים מנכ"ל

 דצמבר, תזרים המזומנים החזוי של האיגוד יאפשר את קיום הפעילות המתוכננת עד לחודש  - תזרים

בהנחה שיתרת התמיכות תעבור עד לחודש נובמבר. צמצום פעילות כפוי עקב מגבלות או סגרים פוגע גם 

 בפעילות "צבועה" וככל שזו לא תתבצע, צפויה פגיעה גם בתמיכות.

  כ"לים לבין הצוותבין המנשיחות סנכרון ומתקיימות 

  פעילות סדורה מול רשויות מקומיותנעשית 

  מרכז הספורט, רשויות ולהפחתת עלויות / דחיית תשלומים ) לות להשגת מימון לקיום פעילויותופענעשות

 (מקומיות, גורמים מסחריים

  תיק מתקן קידוםBMX – פועלים להכנסת הנושא לתכנית העבודה של קרן המתקנים 

  נחתמה פשרה מחוץ לכתלי בית המשפט -הראתי תביעת מירב 

 מספקים מסמכים לפי דרישת המדגמים – ביקורת עומק 

 : לפעולה

 )עדכון התזרים ברמה שבועית )מנכ"לים. 

 גדי יעביר ליוסי דוגמאות לחומרים שיווקיים בהם השתמשנו לאחרונה ובעבר 

 



 

 
 

 הצעה לעדכונים בתקנון

מרון התנצל ועזב דקות ספורות  .באפשרות למנות לעמותה נשיא כבודלא נכחה בשיחה בחלק שדן : רויטל הערה

 לפני תום הדיון, שחרג מעט מעבר לשעתיים שהוקצו לישיבה.

לוועד המנהל הצעה לביצוע מספר שינויים ועדכונים לתקנון שעוסקים בצורך בהתאמת התקנון לדרישות  הוצגה

דיוני משמעת וועדה מקצועית וכן באפשרות למנות לעמותה חוק העמותות, בנושאים פרקטיים כגון זכויות חתימה, 

, מה משך הכהונה ומה שולל את הזכות נשיא כבוד. התקיים דיון בסוגייה של מהם הקריטריונים למינוי נשיא כבוד

 לכהן כנשיא כבוד.

אחרים, אך הדיון שהציעה ורד דשא והציעו לתקנון מעבר לשינויים אלו, יש מקום לדיון מעמיק במגוון השינויים 

 . ויידחה למועד אחר בהם הוא ארוך ומורכב

, 14.6, 14.5, 12.15, 8.2, 5.15, 5.14בסעיפים: בתום הדיון הוועד מקבל את הנוסחים שהוצעו לשינוי בתקנון 

 ולפיכך יש להביאם לאישור האספה הכללית.החדש  17.9וכן את סעיף  17.5, 16.3

 .עדכונים שהוצגו לתקנון העמותהשינויים והלאישור האישור כינוס אסיפה כללית : החלטה

 : לפעולה

 בשעות הבוקר. 29.10.2020עדכונים המוצעים לתקנון ליום השינויים וה אישורלזמן אסיפה כללית ל 

  להעביר לדיון דוא"ל של הוועד את נושא נוהל מינוי נשיא כבוד, כדי שבמידה והשינוי בתקנון יתקבל יהיה

 נוהל מוכן )גדי(

  

 

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד




