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 בבוקר.   21.10.21-דיון בהמשך לפגישת מנהלי מועדונים ומאמני נבחרות שהתקיימה ב  .1
 במהלך הפגישה, מנהלי מועדון העלו מספר נושאים שהפריעו להם: 

שכל מאמן נבחרת פועל באופן עצמאי לפי מיטב שיקול דעתו מבלי שישנה מדיניות  תחושה כללית   -

 ברורה וכתובה של האיגוד. 

חוסר בהירות לגבי איך מאמני נבחרות, מאמני מועדונים, רוכבים והורים מתקשרים אלו עם אלו,   -

וקדטים תנוהל  ותחושה שמאמן המועדון נשאר לעיתים "מחוץ ללופ",. בקשה שתקשורת עם רוכבי נוער  

 על ידי מאמן המועדון, ושמאמן המועדון יושאר מעודכן גם לגבי בוגרים. 

חוסר שקיפות לגבי זמינות תקציב, סדרי עדיפויות והצורך במימון עצמי כדי לקחת חלק בפעילות   -

נבחרת. היעדר סטנדרטים לגבי אורח החיים של המשלחות בחו"ל ושל ההוצאות )מלון לעומת דירה,  

 לעומת בישול עצמי, מספר אנשי צוות(.   מסעדות

חוסר שקיפות לגבי איך, מתי ועל ידי מי רוכבים נבחרות לפעילות נבחרת ומה עליהם לעשות על מנת   -

 להיבחר. בקשה שמדיניות הבחירה תפורסם ותיושם. 

ה  תיאום לא מספר בין נבחרות. כאשר רוכב לוקח חלק ביותר מדיסציפלינה אחת, תכנית פיתוח אמור -

 לתאם את פעילותו בכל דיסציפלינה באופן שתואם בדרך הטובה ביותר את פיתוחו כרוכב. 

קביעת מועדי אימוני הנבחרת אינה מתואמת על תכנית הלימודים של נערים וקדטים ועם העובדה שהם    -

 זקוקים להסעה ע"י הורים. 

בים שהם נחשפים אליו  בקשה שמאמני הנבחרות ישמרו על סודיות בהקשר של מידע אישי של הרוכ -

 בטריינינגפיקס או בדר אחרת. 

 לפעולה: 

 ולפרסם אותה.   2022לכלול התייחסות לנקודות אלו בתכנית לשנת   -

ליצור יותר הזדמנויות לתקשורת בין מאמני הנבחרות למאמני המועדונים, לרבות מפגש רבעוני בו כל    -

 מאמן נבחרת יעדכן על תכנית הנבחרת 

 
בהקשר זה התקיים דיון בנשוא מימון עצמי כדי לקחת חלק בפעילויות מסוימות של הנבחרת, במיוחד לנוער  

וקדטים, והוסכם כי הדבר מקובל, ובלבד שהתנאים יתוקשרו מראש ובבירור, וינתן מענה לרוכבים עם קושי כלכלי  
 מיוחד. 

 2020סיכום המשחקים האולימפיים טוקיו  .2

 . (א  )מצורף כנספח  2020אושר מסמך סיכום המשחקים האולימפיים טוקיו   החלטה: 

 2024 – 2022תכנון מחזור אולימפי פריז  .3

 : 2024אושרו יעדים ראשוניים למשחקי פריז החלטה: 

 בטוקיו(  2ספורטאים לפחות )לעומת  4השתתפות עם  -
 בטוקיו( 3תחרויות )לעומת   5  השתתפות בלפחות -
 הראשונים  16תוצאות נוספות בין   2-היום(, ו 16לעומת תוצאת שיא של מקום  ראשונים,  8גמר אולימפי ראשון ) -



 

מספר ספורטאים משוער  
2024במשחקי פריז    

 תחרות 

 אופני הרים גברים  1

2-1  אופני כביש נשים  

1-0  נגד השעון נשים  

 אופני כביש גברים  1

רב מסלול גברים-קרב 1  

1-0 רב מסלול נשים -קרב   

2-0 גבריםמדיסון    

2-0  מדיסון נשים  

8-4  סה"כ  

 
 מאמני נבחרות למחזור האולימפי

 לפעולה:  

 השנים הקרובות שתוצג בישיבה הבאה  3- יכין תכנית לנבחרת ל מאמן כ -
 לשקול הוספת אשת צוות לנבחרות הנשים בכביש והמסלול  -

 

 2022תכנון עונת  .4
 

 בכביש   EYOFאמות מידה לבחירת רוכבים לפסטיבל האולימפי האירופי לקדטים  -
 וועד האולימפי אישור הההצעה לאמות מידה אושרה ותועבר ל  החלטה:  

 
 בפורטוגל ביולי, עילית במינכן באוגוסט  U23-אליפויות אירופה מקבילות בכביש, הרים ומסלול: נוער ו  -

o  היבטים לוגיסטיים 
תיאום כל נסיעה כך שתהיה לו תמונה כוללת. יסתייע  אדם אחד יהיה אחראי על  ▪

 במאמני הנבחרות 
 לחפש מתנדב מתאים לפעולה:  ▪
 יואב יתנדב אם לא יימצא מתנדב מתאים  ▪

o  היבטים ספורטיביים 
במקרה של רוכבים שמתמודדים על מקום בנבחרת ביותר מדיסציפלינה אחת, על   ▪

ומראש בין מאמני הנבחרות    תכנית האימון והתחרויות של הרוכב להיות מתואמת היטב
 והמאמן האישי של הרוכב 

 ישאר כפי שהוא.   U23-תאריך אליפויות ישראל כביש לנוער ו  החלטה:  ▪
זה יאפשר הכנה טובה לספורטאים וכן הזדמנות להערכת כושרם לקראת האליפויות.  

הבחירה ברוכבים באופני הרים תעשה לאחר אליפות ישראל הרים. גודל המשלחת  
ש ומסלול ייקבע לפני אליפויות הכביש, אך זהות חלק מהרוכבים עשויה  באופני כבי

 להיקבע אחרי אליפויות הכביש. 
 אליפות העולם בכביש באוסטרליה  -

בשל העלויות המשמעותיות, רק רוכבים שיוכיחו פוטנציאל לביצוע יוצא דופן באליפות העולם   החלטה: 
 יישלחו. תישקל ברצינות גם שליחת ספורטאים המועמדים למשחקים האולימפיים בפריז.

ולבדוק את מידת מיקודם בהשגת הקריטריון לאליפות העולם וביצוע   ISN/ICAלתקשר עם צוות  לפעולה: 
 טוב באליפות. 
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 הוועדה תיפגש אחת לחודש בשעות הערב, גם אם מדובר רק בפגישות עדכון קצרות. החלטה: 

 לקבוע מועד לפגישות עתידיות.  לפעולה: 

  



 נספח א 

 
אופני כביש והרים   –  2020סיכום מחזור טוקיו    

 
 השגת הקווטות 

 הושגו קווטות לתחרויות הבאות:
 מרוץ אופני הרים גברים  .1

בקנדה. שלומי סיים במקום  2019באליפות העולם   הקריטריון הושג על בסיס התוצאה האישית של שלומי חיימי
, תוצאת שיא בקריירה עבורו באליפות העולם, מה שהקנה לישראל אחת משתי קווטות עבור התוצאה 30-ה

האישית הטובה ביותר באליפות מבין המדינות שלא השיגו קווטות על בסיס דירוג מדינה או אליפות יבשת. הפער  
 שניות בלבד.  3ממדינה כזו היה   בין שלומי לרוכב הבא אחריו

הכנה לתחרות הקריטריון כללה נסיעה של הנבחרת להשתתפות בגביע העולם בקנדה שנה קודם לכן, מה  
 שאפשר היכרות עם המסלול ותיאום מוקדם של מקום לינה צמוד למסלול ואנשי צוות מקומיים. 

  2,397בדירוג הסופי עם  23-רגה במקום ההמאמצים להשיג קווטה על בסיס דירוג הנבחרת לא צלחו. ישראל דו
- נקודות. במהלך תקופת צבירת הניקוד הוחלט לוותר על ה 82-נקודות, ופספסה את הקווטה בשני מקומות ו

Test Event  .הרשמי כדי לצבור ניקוד במרוצים אחרים 
 זו הייתה הפעם השנייה ברציפות בה הושגה קווטה למרוץ זה. 

 
 מרוץ אופני כביש נשים  .2

.  2019בדירוג העולמי לעונת  60-וטה הושגה על בסיס הדירוג האישי של עומר שפירא, שדורגה במקום ההקו
הראשונות בדירוג האישי שלא השיגה קווטה  100דירוג זה הקנה לישראל את הקווטה כמדינה עם רוכבת בין 

 דרך דירוג הנבחרת. 
ת בישראל וכן השתתפות בתחרויות כנבחרת  מאמצים להשגת הקריטריון כללו ארגון שתי תחרויות בינלאומיו

לאומית בקפריסין, צ'כיה וצרפת. אלו היו חשובים, אולם בסופו של דבר את מרבית הניקוד צברה עומר בתחרויות  
 בינלאומיות עם קבוצתה המקצוענית. 

 במהלך תקופה זו, מאמן הנבחרת טס ליפן להיכרות עם המסלול ובית המלון
 השנייה ברציפות בה הושגה קווטה למרוץ זה. זו הייתה הפעם 

 
 מרוץ נגד השעון לנשים  .3

בבריטניה. עומר   2019הקווטה הושגה על בסיס התוצאה האישית של עומר שפירא באליפות העולם נגד השעון 
הראשונות באליפות בחישוב של   10, מה שהקנה לישראל קווטה כמדינה עם רוכבת בין 13-סיימה במקום ה

 מדינה. רוכבת אחת ל
 זו הייתה הפעם הראשונה בה הושגה קווטה למרוץ זה. 

 
 ביצוע במשחקים האולימפיים

 מרוץ אופני הרים גברים 
  29-, אז סיים במקום ה2016משתתפים. זו תוצאה חלשה יותר מזו שהשיג בריו  38מבין   33-סיים במקום ה שלומי חיימי

 רוכבים, לאחר שני תקרים בגלגל.  49מבין 
 

 מרוץ אופני כביש נשים 
משתתפות, לאחר שהייתה בקבוצת הבריחה עם שתי רוכבות נוספות מתחילת   67מבין  24-עומר שפירא סיימה במקום ה

. זוהי תוצאת שיא עבור ספורטאית ישראלית במרוץ זה במשחקים האולימפייים, שיפור לעומת  ק"מ לסיום 5-ץ ועד כהמרו
 . 2016שהשיגה שני בלוך בריו  48-המקום ה

 
 מרוץ נגד השעון נשים 

 . 10-שניות בלבד מהמקום ה  15משתתפות. היא סיימה  25מבין  15-עומר שפירא סיימה במקום ה
 



 
 
 
 
 

 מסקנות
הרשמי ולהכרת המסלול יש חשיבות גדולה בהכנה למשחקים. זה נכון במיוחד לתחרות   Test Event-לנוכחות ב .1

 אופני ההרים בה ההזדמנויות לאימונים על המסלול בזמן המשחקים מוגבלות מאוד.
 תכנון מוקפד של התזונה במהלך מרוץ הכביש עשוי לעשות הבדל משמעותי בביצוע. .2
אווירודינמי הוא קריטי בתחרויות נגד השעון, בה ההפרשים בין הרוכבות קטנים. יש לתת דגש על הציוד ולא  ציוד  .3

 להסתפק בציוד שמסופק לה על ידי הקבוצה המקצוענית.
התמיכה של קבוצה מקצוענית במהלך המחזור האולימפי קריטית להצלחת הקמפיין. למרות שהדבר מחוץ  .4

לעשות מאמצים כדי לסייע לרוכבים להתקבל לקבוצה תומכת ולתקשר בצורה טובה עם לשליטת האיגוד, יש 
 הצוות המקצועי של הקבוצה.

דרכי ההכרעה צריכות לתת משקל רב יותר לביצועים בשנה האולימפית כדי למנוע מצב שרוכב נבחר רק על   .5
ת הטובה ביותר בשנה  סמך ביצועים בשנים קודמות, ולוודא שהרוכב שמשתתף במשחקים הוא בעל היכול

 האולימפית.
צוות הנבחרת צריך לפקח ולנטר בצורה הדוקה אחר ביצועי הרוכבים בתקופה שמובילה למשחקים כדי לאפשר   .6

 התערבות במקרה הצורך. 

 
 

 

 
 

 


