
24/11/21פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית   

 זום

 חברי ועדה: יואב בר, שני בלוך דוידוב, סטיב מקיואן, אופיר גלאון, ירדן גזית 

: ניב ליבנר, ענבר רונן, תומר בארי, יובל בן מרדכי מוזמנים )לחלק שעסק בתכנית הנבחרות(  

 אושרו   15/11/21-ו  21/10/21פרוטוקולים של ישיבות  .1

.  2022בקשתו של גיא לשם להשתתף באליפות העולם בסייקלוקרוס  23/10/21-אושרה בדוא"ל ב .2

באליפות המכללות של ארה"ב,   10האישור ניתן על בסיס תוצאות קודמות בסייקלוקרוס לרבות טופ 

תוצאות מהתקופה האחרונה באופני הרים לרבות פודיום באליפות המכללות של ארה"ב, ותכנית ההכנה  

 גה וכוללת מספר מרוצי סייקלוקרס בתקופה שנותרה עד לאליפות העולם. שהוצ

אושרה מדיניות לבקשות השתתפות בתחרויות בינלאומיות בדיסציפלינות, התמחויות או קטגוריות   .3

המדיניות מצורפת  בהן ניתן להירשם רק כנבחרת לאומית ובהן האיגוד אינו מפעיל נבחרת בשוטף. 

 בנספח

 21:00-ב  21/12/21-קבע ל מועד הישיבה הבאה נ  .4

 וענו על שאלות חברי הוועדה.  2024-מאמני נבחרות הכביש וההרים הציגו את תכנית הנבחרת עד ל .5

 ניב ליבנר, מאמן נבחרת כביש נשים 

התכנית היא לבנות את הנבחרת מהבסיס כלפי מעלה ולתמוך ברוכבות הצעירות, שרובן לא זכו למספיק ימי  

עומר   –  UCIרונה. הרוכבות הבוגרות הבולטות יותר זוכות לתמיכה טובה מקבוצות מרוצים מאז פרוץ מגפת הקו 

שפירא, רותם גפינוביץ, נופר מעוז ושני ברגר. התכנית היא לקיים מספר מחנות אימון בהם ניתן ליצור אימפקט גם  

קיים אימון שבועי  מחוץ לאופניים, ושאותם קל יותר לתאם בתכנית האימון מאשר אימונים קבועים. התכנית היא ל

ובוגרות. יש לעבוד על הגברת   U23לקדטיות יחד עם נבחרת הקדטים בוולודרום, אליו יוזמנו גם רוכבות נוער, 

המודעות לחשיבות של אימוני כוח וחיזוק. ייקבעו מראש תאריכים בהם יפורסמו הסגלים לתחרויות המטרה.  

וואטבייק ובתחרויות, מעקב אחר טריינינגפיקס ווחוות  הבחירה תעשה ע"פ ביצועים במחנות אימון, בטסטים על 

אליפויות אירופה הנפרדות פר קטגוריות ומשותפות לכמה דיסציפלינות מהוות אתגר בשנת  דעת של מאמנים.  

, כמו גם אליפות העולם באוסטרליה, אליה ישלח סגל מצומצם יותר מבדרך כלל, רק אם יהיו רוכבות עם  2022

 א דופן. פוטנציאל לביצוע יוצ

חברי הוועדה ציינו לטובה את אימוני הוולודרום המשותפים לנשים ולגברים ואת אימוני הכוח והחיזוק, וביקשו  

ושיפור בתקשורת עם מאמני המועדונים כדי שהרוכבות יגיעו חזקות מספיק   מאורגנת Zwiftלראות גם פעילות 

 לתחרויות הבינלאומיות. 

פשרת לו השפעה מוגבלת על היכולות של הרוכבות כיוון שמי שמחליט על  ניב ציין ששיטת העבודה הנוכחית מא

 התכנית הוא המאמן האישי. 

 ענבר רונן, מאמן נבחרת הרים נשים  

השנה למדנו לעבוד עם מחנות גובה בליווי של הפיזיולוגית ד"ר קרן קונסטנטיני ממכון סילבן אדמס ובתמיכת  

הלמידה ואני מקווה שהפרויקט יימשך. העבודה בארץ היא בדגש  אתנה טופ טים. היה מדהים לראות את תהליך 

 על שיפור הטכניקה. 

אני חושבת שהגעה למשחקים האולימפיים זו מטרה ריאלית שתהיה לה השפעה חיובית מאוד על הרוכבות  

נקודות   1,400-ב , זה ידרוש ככל הנראה הראשונות  21- ועלינו לעלות ל  26-הצעירות יותר. השנה דורגנו במקום ה

. השנה נמשיך לשפר את היכולות הטכניות בארץ והפיזיות בסיוע מחנות הגובה.  900-בשנה, כעת יש לנו כ 

רוכבות: נעמה נוימן, ליאן ויתקין, נעמי לוריה ורומי ולדניצקי. גם יסמין קרן עולה   4המטרה היא לאסוף ניקוד עם  

ומספר רוכבות בשנה הראשונה. אני חושבת שיש חשיבות  לבוגרות. בנערות שנה שנייה יש את דניאל פייגר  

 להשתתפות רוכבת באליפות העולם, כמובן שיש לוודא שהיא מגיעה מוכנה.  



התכנית היא לקיים יותר אימונים משותפים עם הגברים, באימונים האלה הרוכבות מקבלות הרבה מוטיבציה,  

כולות להשתפר. נקיים אימון חודשי, מספר טסטים לאורך  מרגישות שהן צריכות להיות במיטבן ורואות עד כמה הן י

השנה ואימוני הכנה לתחרויות, בממוצע פעמיים בחודש. תדירות גבוהה יותר מקשה על מאמני המועדונים. אני  

משוחחת עם הרוכבות אחת לשבוע, עם המאמנים פעם בחודש או יותר מפעם. אני חוששת שלא מארגנים מספיק  

 בישראל. תחרויות בינלאומית 

 . 2024אופיר, ירדן וענבר ייפגשו לבחון את המשמעות של תכנית להשגת קריטריון אולימפי לפריז  לפעולה: 

 תומר בארי, מאמן נבחרת הרים גברים  

רוכבי נוער שנה ראשונה טובים    8נהדרים שמתפקדים טוב ברמה הבינלאומית, עוד  U23רוכבי הרים  5יש לנו 

תלויה במידה רבה בתכנית האישית של   U23-רוכבי נוער שנה ראשונה. תכנית הבוגרים וה 20-מאוד, ועוד כ 

הרוכבים. תומר זלצמן ירכוב בקבוצה מקצוענית שוויצרית. שלומי חיימי מעוניין להמשיך לעונה נוספת אך טרם  

גביע העולם. נדב    החליט על כך סופית. גילי גונן ירכוב בטימשגב, אתם אנחנו מתכננים לשתף פעולה בתחרויות

ועוד לא ידוע איך יעבוד השת"פ הזה מבחינת אופני ההרים. הנבחרת תתמוך ברוכבים במה    ICA-רייסברג ירכוב ב 

שמעט מאחור יותר אך עשויים להדביק   U23שנדרש ואפשרי מעבר למה שיקבלו מהקבוצות. יש עוד שני רוכבי 

 את הפער. 

 יות ופיזיולוגיות בוינגייט. בחודש הבא נקיים בדיקות דם ובדיקות תזונת

מועדונים, כעת יש מספר מועדונים נוספים ששולחים רוכבים לנבחרות   3-עד כה רוכבי הנבחרת הגיעו בעיקר מ

 הצעירות. אני עובד הרבה עם המאמנים האלה כדי לסייע להם להתקדם ולקדם את הרוכבים שלהם 

. לכל קטגוריה יהיה אימון חודשי, בכל פעם באזור  עשינו שינויים בתכנית הפעילות בארץ בגלל בקשות מאמנים

אחר בארץ, ובנוסף אימון חודשי לסגל מצומצם. נקיים טסט טכני שמבוסס על מה שעושים בשווייץ עם זמן מינימום  

  U23-נקיים גם טסטים פיזיולוגיים וטסט בתנאים רטובים. רוכבי ה U23לצורך חברות בסגל הנבחרת. לרוכבי 

 ק זה מזה, מה שמקשה על פעילות משותפת. התחלנו באימונים משותפים עם הנשים. גרים בצפון במרח 

היה לנו רוכב אחד בסגלים, כעת יש   2021מבחינה כספית, אנו שמים דגש על כניסה לסגלים אולימפיים. בתחילת 

וסף,  ₪ בחודש. בנ 6,000-ל  3,000כנראה שיהיו ארבעה. מי שבסגלים מקבל בין  2022שלושה והחל מינואר 

פעמים בשבוע   4אנחנו נותנים לרוכבים אפשרות לעבוד כמדריכים עם הגילאים הצעירים יותר. רוכב שמדריך 

 שקל בחודש. הם לא מקבלים משכורות מקבוצות.   2,000-מקבל כ

 

 יובל בן מרדכי, מאמן נבחרת כביש גברים

להשיג מטרות שבעבר נראו לנבחרת הגברים יש פוטנציאל משמעותי לשיתופי פעולה שיכולים לסייע לה  

השנים הקרובות היא להעפיל למשחקים האולימפיים. המשימה היא להצטיין במשחקים   3- רחוקות. המטרה ל 

המדינות המובילות בעולם באופניים. התהליך הוא התקדמות הדרגתית    10האולימפיים והחזון הוא להיות בין  

 שלב הבא.צעד אחר צעד, הצטיינות בשלב מסוים לפני שמתקדמים ל 

נקודות. המטרה לשנה הקרובה היא העפלה לאליפות   1,070- הפעלה למשחקים האולימפיים בפריז תדרוש כ 

העולם עילית. עד כה נבחרת הכביש גברים לא עסקה בצבירת ניקוד, בניגוד לנבחרות ההרים, נבחרת המסלול  

, אבל לא נכון להשאיר ISNשות ע"י  ונבחרת כביש נשים. זו נקודה לשיפור. הרבה מצבירת הניקוד יכולה להיע 

להם את המשימה, עלינו לוודא מקורב שעומדים בה. בתחרויות הנבחרת, נקח רוכב מקצוען אחד לצד מספר 

 שיסייעו לו לצבור ניקוד וילמדו מהתהליך.   U23רוכבי  

ונוער, הרעיון הוא לקיים תכנית שעוזרת לרוכבים להגיע מוכנים לתחרות, להצטיין בתחרות ברמה    U23- ל 

נמוכה ואז לעלות לרמה הבאה, כאשר בסוף התהליך מרוצי ניישנס קאפ ואליפויות אירופה ועולם. לטובים 

ר אינהורן שרכב בהן  ביותר, התחרויות ברמה הגבוהה יעזרו ללמוד מה נדרש ברמות האלה, כמו לדוגמה איתמ 

, יש לבחור בקפידה רוכבים שהחוויה תסייע להתפתחות שלהם ולא תבלבל EYOFהיטב כרוכב נוער. לגבי  



אותם. התכנית צריכה להיות מתואמת עם נבחרת המסלול וכך בניתי אותה. אני מסתכל על מדינות שהן רמה  

 אחת מעלינו ולא כמה רמות מעל, כמו אירלנד.

 יא ליצור מסגרת פנימייה שתאפשר מגורים קרוב לוולודרום ושילוב אימונים ולימודים., המטרה ה 2023- ל 

שני מציינת שיש לשים לב לתקופות התאוששות מספיקות בין כל בלוק מרוצים, מציעה לבחון אפשרות 

 להתאוששות באירופה כדי לחסוך טיסות לארץ ובחזרה. סטיב מבקש לראות כיצד ייבחרו הרוכבים לאליפויות 

 אירופה ועולם.

  



 

 נספח א  

מדיניות לבקשות השתתפות בתחרויות בינלאומיות בדיסציפלינות התמחויות או קטגוריות בהן ניתן להירשם רק  

 כנבחרת לאומית ובהן האיגוד אינו מפעיל נבחרת בשוטף. 

או  חודשים מראש, ע"י אזרח ישראלי בעל רשיון בתוקף מהאיגוד   3יש להגיש בקשה להשתתפות לפחות  -

 , או עבור רוכב כזה ע"י מאמן בעל רשיון UCI-מאיגוד לאומי החבר ב

, ואת תכנית  על הבקשה לציין ניסיון קודם ותוצאות קודמות בדיסציפלינה, התמחות והקטגוריה הרלוונטיים -

 ההכנה לקראת התחרות הבינלאומיות 

קשה, אשר לו ניסיון  הבקשה תידון בוועדה המקצועית, אשר רשאית למנות נציג מטעמה לבחון את הב -

והבנה בדיסציפלינה וההתמחות. בבחינת הבקשה, הוועדה תעריך האם הניסיון הקודם, התוצאות  

הקודמות ותכנית ההכנה יאפשרו לרוכב להופיע בתחרות באופן מספק על מנת לייצג את המדינה והאיגוד  

 בתחרות הבינלאומית. 

 ההשתתפות ולטפל בכל ההיבטים הלוגיסטיים אם תאושר הבקשה, באחריות הרוכב לשאת בכל עלויות   -

 החלטת הוועדה תתועד בפרוטוקול  -

 אם תאושר הבקשה, על הספורטאי להשתתף באליפות  במדי נבחרת ישראל הרשמיים  -

 


