
 

 
 

 

 2021/70/1פרוטוקול ישיבת הועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 2021לשנת  4ישיבה 

 וירדן גזית גדי רדום: מורש

 .Zoomבאמצעות חדר הישיבות בוולודרום הלאומי ו: מקום האסיפה

 03:70: ישיבהשעת תחילת ה

 
 

 :נוכחים
 יו"ר –איל קישון 
 גזבר ודירקטור –נני מעוז 
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטורית -בתאל גרבי 
 דירקטורית -שני דוידוב 

  דירקטורית –רויטל שואן פינקס 
 דירקטור  – חיים טייכהולץ

 

 :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 
 ועדת ביקורת –ליעד ברזילי יוסי טנדלר ו

 

 :נעדר
 דירקטור – יוני פנטנוביץ

 
 : להעביר את ישיבות הוועד לשעות הערבהחלטה

 : גדי ינחה את אחראית התפעול למצוא מועד שמתאים לכולםלפעולה

 
 :שהצטרפה לוועד המנהל, ברכות לבת אל גרבי

בת אל מציגה את עצמה, ראש ענף אימון גופני בחיל האוויר. במשך עשור ניהלה את מחלקות הספורט בבאר 

שבע וראשל"צ, היכרות עם מערכת הספורט הלאומית והמקומית, ספורטאית בתחום הטריאתלון, אם לארבעה 

 בענף הטריאתלון. 3מהם 

 .מטרות האיגודהשגרת וועד המנהל ומציין שהרקע המוניציפלי חשוב לאיל מברך את בת אל על הצטרפותה ל
 

 :הצבעת דוא"לתיעוד בפרוטוקול של אישור פרוטוקול ישיבה קודמת ושל 

 27/5/21לפרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום אישור התקבל בדוא"ל  •
 (15/6/21דוא"ל מיום )לצירוף בתאל גרבי לוועד המנהל של העמותה בדוא"ל אישור התקבל  •

 
 :אשרור נוהל כרטיס אשראי

 :שנשלח מראש לחברי הוועדנוהל השימוש בכרטיס האשראי אישור עדכון לנתקבל : החלטה

בכל מקרה של אובדן או גנבה יודיע מחזיק הכרטיס לחברת כרטיסי האשראי על  .7.6סעיף  –

 המצב מיידית ובמקביל יודיע על המצב לאחראית התפעול.
 מחזיק כרטיס" שעליו נחתים כל אדם שהונפק כרטיס על שמו".נספח: התחייבות  –

 



 

 
 

 :נושאים לפעולה 3נותרו  - מעקב משימות מישיבה קודמת

הצגת הצעה קונקרטית לניצול עודפי תקציב לנני והוועדה המקצועית )בנושאי נבחרות  -ירדן  .1
 ותחרויות( 

 עם נני ועם כדורי כדי לעבור על נושאים שעלו בדו"ח ביקורת עומק ומה נעשה לגביהם שיחה  –גדי  .2
טרם פורסמו   –יוביל את הגישה המומלצת האיגוד בהינתן התבחינים החדשים  -)מחודש מרץ( ירדן  .3

 התבחינים

 בוצע:

  ועדת ביקורת ואסיפה כללית -לבדוק מי נדרש לאשר דוחות 
  לא נשלחו נושאים נוספים  –לאסיפה כללית לבדוק אם יש נושאים נוספים 

  נכלל -לדאוג שנושא התיאומים עם הרשויות יכלל בקורס המארגנים 

  בהמשך הישיבה  –ירדן יציג פתרון לאתגר התחרויות 

  יוצג בהמשך הישיבה  –לנסח כללים פשוטים למעבר בין מועדונים 

  רויטל רשקובן  -בספורט ותעדכן את גדי שני תשוחח עם רויטל על מינוי ממונה נוספת על מוגנות
 הצטרפה כאחראית מוגנות

  מינויה של בתאל אושר  –גדי ישוחח עם בתאל לוודא שמעוניינת ויפיץ הצבעה על מינויה כחברת ועד
 במשאל דוא"ל

 

 :המלצת ועדת ביקורת בנוגע לדוח המילולי ולדוח הכספי
התקציב והתזרים. הוועדה ממליצה לאסיפה הכללית  ליעד ברזילי סוקר את עבודת הוועדה, שהתמקדה בנושא

 לאשר את הדוחות. בשנה הבאה הוועדה תרצה להתמקד בנושא ניהול סיכונים כללי ומערכות המידע.
 
 

 :2020-2021תכנון לוח תחרויות 
 2022 – 2021השינויים המתוכננים לעונת הפעילויות ואת רדן סוקר את י

 :מטרות לוח התחרויות 
o  מקצועי לפיתוח ספורטאי הליבה ההישגיתמתן מענה 
o מתן מענה מקצועי ושיווקי לספורטאי המועדונים 

 הנוכחי:במבנה ים האתגר 
o חוסר בתחרויות ובמארגנים 
o  סטגנציה בתקציב האיגוד אינה מאפשרת גידול במספר התחרויות במודל הנוכחי, אשר נדרש

 אנדורו, פאמפטרק(עקב עלייה במספר הספורטאים ותוספת דיסציפלינות )מסלול 
o חוויית רוכב לקויה בהיבטים רבים 

 :הפתרון המוצע כולל 
o "היבט "תפישת התחרות בעיני המועדון 
o )היבט של סטנדרטים מקצועיים לפי רמת תחרות )דגל, לאומית, אזורית 
o היבט כספי 
o היבט כוח אדם באיגוד 
o  ביטחון" למארגנים שלפיו עובד האיגוד הבריטי, בתוספת "רשת נעזרנו במודלהמודל בבניית 

 התקיים קורס מארגנים בהובלת יובל בן מרדכי 
  נסקרו הנושאים שכל מארגן תחרות יכול לקבל מהאיגוד וכן מה ייעשה במטה האיגוד כדי לשפר את כלל

 הפעילות התחרותית, ברמת משימות וברמת כוח אדם
 רהוצגה אחריות המארגן ומודל כספי מוצע לעונה הקרובה ולטווח ארוך יות 
 הוצג סבב "גביע המדינה" כרובד אחד לצד אירועי דגל ותחרויות אזוריות 
 מתוך כוונה שלוח התחרויות יפורסם עד אמצע אוגוסטהוצג לו"ז ליישום , 



 

 
 

 

 :2020-2021מחירון רישום לאיגוד לעונת 

  :משלמים 1,587רוכבים, מתוכם  1,900-נרשמו כ 2021 בעונתסקירה של גדי 
  2021-2המלצות לעונת 

o המשך תשלום סמלי, כך שרישום רוכבים לאיגוד לא יהווה חסם לרישום לתחרויות 
o  תשלום סמלי פר דיסציפלינה נוספת, כדי לשפר את איכות הנתונים לגבי העדפות  -חידוש

 רוכבים
o גבייה מאופניים לכולם ומרכבת ניצחת  – חידוש 
o ופן מרוכז חזרה לגבייה נוספת מעצמאיים, שכן מטרתנו לעבוד מול מועדון בא 
o דמי חבר סמליים ממועדון חזרה לגביית 

 להעמקת הדיון. בשבוע הבא : איל ונני יפגשו עם ירדן וגדי החלטה

 ., לאחר הישיבה עם איל ונניהמלצה לאישור הוועד בדוא"לגדי יעביר  לפעולה:

 

 :2021אישור עקרונות מסחריים להסכם עם מרכז הספורט לשימוש בוולודרום לשנת 

  ויתור על 2020-אש"ח תקציב סל הספורט שהגיע למרכז הספורט ב 420 אש"ח מתוך 100קבלת ,
 תביעות כספיות נוספות מצד האיגוד

 2021-אש"ח תקציב סל הספורט שיגיע למרכז ב 500-מתוך עד כ 
o  למרכז הספורט  –עד לגובה דמי שימוש בהתאם למחירון 
o  הספורטלמרכז  25%-לאיגוד ו 75%במידה ויש כספים עודפים 
o במידה ואין כספים עודפים, תקרת המחויבות של האיגוד היא הכספים שמתקבלים בפועל 

 50 , תשלום של האיגוד למרכז הספורט בגובה2021-במידה וכלל לא מתקבלים כספי סל הספורט ל  
 2021אש"ח בגין כל שנת 

 : הוועד מאשר את העקרונותהחלטה
 איל ונניההסכם המלא לאישור לפעולה: גדי יביא את 

 

 :נוספים )ירדן( עדכונים מקצועיים

  2021סיכום עונת 
o ימי תחרות, מהן 33 תחרויות על פני 27 שבועות התקיימו 19-ב 

 7 אליפויות ישראל 

 6 תחרויות בינלאומיות 

 מחצית התחרויות באופני הרים, היתר באופני כביש ומסלול 

o  ערבהללא תחרויות כביש פתוח למעט אליפות ישראל וגראן פונדו 

o גידול במספר המשתתפים בתחרויות אופני הרים, במיוחד בקרב ילדים ונוער 

o מספר משתתפים ממוצע בתחרויות לא כולל אליפות ישראל 

 XCO - 230 

  170  -קריטריום 

  הרים מרתון , כביש ילדים, מסלול – 2021אליפויות ישראלXCM , הריםXCO , הריםXCC ,כביש, נג"ש 

 יםאליפות ישראל באופני הר XCC ביולי בארגון מועדון רוכבי  9תתקיים בשפרעם ביום שישי  מסלול קצר

 .שפרעם

 לפעולה: ירדן ישלח מידע והזמנה לחברי הוועד המנהל לאליפות בשפרעם



 

 
 

 סטטוס הכנות למשחקים אולימפיים בטוקיו 
o עיסוק רב בנושאים לוגיסטיים ועמידה בפרוטוקול הקורונה של המארגנים 
o שלומי חיימי 

 יתחרה בגביע העולם בצרפת בסופ"ש הקרוב וימשיך למחנה אימון בשווייץ 

 18/7-ויטוס לטוקיו ב 11/7-יחזור ארצה ב 

 26/7-יתחרה בטוקיו ב 

 מלווה בטוקיו: אלסטר ברנץ', מכונאי בריטי 

o עומר שפירא 

 במחנה אימון באנדורה עם ניב ליבנר 

 8-11/7-תתחרה בבלגיה ב 

  17/7-בתחזור ארצה ותטוס לטוקיו 

 נג"ש( 28/7-)כביש( וב 25/7-תתחרה בטוקיו ב( 

 )מלווים בטוקיו: ניב ליבנר )מאמן(, בן אינהורן )מכונאי 

o התחרויות 3-וינכח ב 21/7-ירדן יטוס ב 

 הוועד המנהל מברך את המשלחת לטוקיו 

 עדכון פעילות נבחרות, לרבות מחנה גובה 

 
 פעילות הישגית נוספת 

o נסעומר גולדשטיין בטור דה פר 
o גביע עולם באופני הרים בסופ"ש הקרוב 

o תחרויות נוספות לנבחרות ביולי אוגוסט 

 גביע אברהם ואפיק ישראל  –אירועים בינלאומיים 
o התקבלו אסמכתאות על הוצאות מקומטק מארגני גביע אברהם ומארגני אפיק ישראל 
o 2020בינלאומיים מש"ח מתקציב אירועים  5-בימים הקרובים יוגש דוח ביצוע לצורך קבלת כ 

o באירועים בינלאומיים: גביע אברהם, צ'מפיונס ליג,   2021הוגשה בקשה נוספת לתמיכה מתקציב

 , ואפיק ישראל2022אליפות עולם לנוער באופני מסלול 

 שווה בספורט 
o פרויקט של אתנה והתאחדות הספורט לבתי הספר 
o הזדמנות לאגודות לקיים פעילות במסגרת ביה"ס ולגייס ילדות 

o תמיכה צנועה של אתנה והרשות המקומית 

o ספורט האופניים יכלל בתכנית החל משנת הלימודים הקרובה 

o בהמשך היום יתקיים מפגש זום לאגודות בו יוסבר על הפרויקט 

 תחרויות פאמפטרק 
o התקיימה תחרות פאמפטרק ראשונה בהובלת ליאור שרר ומחלקת הילדים והנוער באיגוד 
o ומנשה ליבשטיין בארגון מועדון נקודת מפגש 

o  כפר יונה -בתמיכת הרשות המקומית 



 

 
 

o  תחרויות נוספות בשבועות הקרובים 2מתוכננות 
 

 :הצעה לתיקון התקנון המקצועי בנושא מעבר בין אגודות

o  מטרה: השלמת נושאים להתייחסות מעבר לאמור /  בכפוף לאמור בחוק הספורט, באופן פשוט

 תקופת הסגר וכללי מעברבפרט, , וברור, תוך איזון אינטרסים

o  היות ובעולם האופניים לא נהוג "לסחור"  בספורטאים, והיות וניתן להמשיך להיות שייך למועדון

גם לאחר הצטרפות לקבוצה מקצוענית )כלומר קבוצה מקצוענית לא "תרכוש" ספורטאים(, מוצע 

 .שהאיגוד לא יגדיר תנאים כספיים למעבר

  יום 30יהיה  17משך הסגר לספורטאים מעל גיל 

 הבקשה להסגר תוגש בפגרה 

  מועדון שלא רושם את הספורטאי עד לתחילת העונה, ייראה כאילו שחרר את הרוכב

 והוא יהיה חופשי לעבור למועדון אחר

  האיגוד לא יהיה צד להסכמים בין מועדון לרוכב, ואלו ייאכפו ככל חוזה מסחרי בערכאות

 משפטיות

 בתקופת ההסגר יוכל לדחות את ההסגר והמעבר עד  רוכב שמתכנן פעילות בינלאומית

 למועד ההעברות הבא

לפעולה: ירדן יזמן ישיבת ראשי מועדונים לדיון בנושא. חומרים יישלחו מראש לראשי המועדונים. לאחר מכן 

 וועד.אישור התוגש המלצה ל

 

 עדכונים מסחריים נוספים )גדי(

 אש"ח הועברו לקומטק  425-יישן לגביע אברהם, כאש"ח מבונאלה פאונד 500-התקבלה תרומה בשווי כ

 .2אש"ח הושארו לפי הנחיית הצוות של סילבן ע"ח השתתפות בשכר סטיב לרבעון  75כנגד חשבונית. 

 נשים 38%חברים, מתוכם  8 בתאל גרבי הצטרפה לוועד המנהל, שמונה כעת 

 וב וגילי תמיררויטל רשקובן התנדבה להיות ממונה על מוגנות באיגוד, לצד שני דויד 

  שיתוף הפעולה יורחב  –השתתפנו בכנס אסטרטגיה של מרכז עצמה 

 לשעה(₪  300-מרכז הספורט הפחית עלויות השימוש במסלול הוולודרום למועדונים )ל 

  2022דיון ההוכחות נדחה לאוקטובר –הוגשו תצהירי עדות ראשית בתביעת ירון דור + תביעה נגדית 

 ה חיתנה בן ותגריד חיתנה בתלינ  –שמחות בצוות האיגוד 

 תקציב ותזרים

  אש"ח ומעלה  200-תוך הקפדה על המדיניות של כ 2021נראה שנוכל לעבור את שנת  -מבחינת תזרים

 בחשבון בסוף החודש.

  שינויים תכופים בפעילות נבחרות והגעה מאוחרת של דיווחים על ביצוע מקשים מאוד  –מבחינת תקציב

 ניצול התקציבעל מעקב בזמן אמת אחר 

o  בפגישה עם חשבשבת, עמו עובד רוה"ח שלנו, למדנו שאין להם פתרון שלם לצרכינו ויש לחפש

 פתרון במקום אחר

  הנתונים להלן מדוייקים מבחינת תשלומים עד חודש יוני כולל, אך דורשים עדכון לגבי ביצוע פעילות

 .בפועל החל מחודש יוני ואילך



 

 
 

 
 

 

 :2017-2019ביקורת עומק לשנים 

 עמידה בתנאי הסף לתמיכה באיגודים ולשיטור-אי 

 תגובת האיגוד לממצאים הראשוניים הביאה להסרתם של ליקויים רבים שדווחו בטיוטת הדוח 

  הדו"ח מונח לפתחה של ועדת התמיכות של משרד התרבות והספורט, אשר צפויה לבקש את תגובת

 האיגוד

 :עיקרי הממצאים 

o  מסמך חסר –אים ספורט 30מתוך  3עבור 

o  תחרויות בארץ 9-מ 2השגות לגבי דיווח של  –דיווחי תחרויות 

o חוסרים בדוחות ביצוע בסוף שנה 

o חוסר באסמכתאות מהמשטרה לגבי דרישות לסדרנים 

o חשש מכפל מימון ספורטאים בהקשר של הכנות אולימפיות 

o לא הוגש דוח בגין ניצול כספי תכנית ההבראה 

o  למימון עצמיעמידה בדרישות קיימת 

o  עמידה במגבלות שיעור תמיכה מירביקיימת 

o  דיווחים תקינים באתנהקיימים 

o מקבלי השכר 5-עומדים בהוראות שר אוצר לעניין אחוז ציבורי ממחזור, הנה"כ ו 

o 2019-ל 2017-חוסן כלכלי סביר, אך במגמת ירידה מ 

 העל העמותה לפעול ליישום כלל המשימות שנקבעו במסגרת תוכנית ההברא 
o  6תוקנו ובדוח נותרו  32 –נושאים בתוכנית ההבראה לאיגוד במצוקה  38מתוך 
o 2  ,לא רלוונטיים ואחד דורש טיפול 3טופלו 

  2013על העמותה להקפיד ליישם את כלל ההמלצות שניתנו במסגרת דוח הביקורת שנערך בשנת 
o  ונטיים ובדוח נותרו לא רלו 3תוקנו,  26 – 2013-נושאים שעלו בדוח ביקורת העומק מ 38מתוך

 . בשמונה מתוכם כבר טיפלנו או מטפלים9
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 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


