
 
 

 

28/12/21 

 1202וזלטר איגוד האופניים דצמבר ני

 שלום לכולם,

לשתף אתכם בניוזלטר המסכם את פעילות האיגוד  מבקשים , אנו 2021לקראת סוף שנת 

 . 2022, וכן לשתף במחשבות לקראת שנת  2021ופעילויות מרכזיות בענף במהלך שנת 

 תחרויות 

)שנת  2020ימים בשנת  32תחרויות(, לעומת  41ימי תחרות )  51התקיימו   2021 בשנת

שהיו בתוקף במהלך חלק  ,זאת על אף הגבלות הקורונה .2019ימים בשנת   49-ו  קורונה(

  מבצע "שומר החומות".על אף ו ,מהשנה

בספורט התחרותי.   סיר חסמים לעיסוקלה במטרה באיגוד הספורטאיםרישום דמי  את זלנוהו

- כ היו רשומים באיגוד 2021בסוף עונת : 25%-מספר הספורטאים הרשומים באיגוד גדל בכ

 משלמים( 1,040)מהם  1,415 לעומת, משלמים( 1,400-ספורטאים )מהם למעלה מ 1,775

  1,430-כ, שבראשיתה אנו נמצאים, '22 – ' 21לעונת  אושרו 24/12/21-נכון ל .2020 בשנת

 . רישום של שונים בשלבים נמצאים יםנוספ  533-ו משלמים ספורטאים

-בו משתתפים כהוביל לסבב שנתי מקצועי ומבוקש  "אנדורו ישראל" שיתוף פעולה עם יזמי 

 שיתוף הפעולה נרשמו לאיגוד מאות ספורטאים חדשים. בזכות רוכבים בכל תחרות.   300

רשמיות במסגרת סבב בחסות "עצמה" בהפקת  לראשונה התקיימו תחרויות פאמפטרק

 מועדון נקודת מפגש ובסיוע מחלקת הילדים והנוער באיגוד. 

תחרות כביש אתגרית  כולל, אחד מאירועי הדגל האהובים בענף, הטור אילתשנים,  9לאחר 

ק"מ, חזר והתקיים מוקדם יותר החודש בשיתוף פעולה עם גראן פונדו ישראל  140-למרחק כ

 אילת. ועיריית 

תחרות בינלאומית ראשונה באופני מסלול התקיימה בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס 

 בשיתוף פעולה עם מרכז הספורט הלאומי ת"א.

התקיימה במשמר העמק בארגון  לעילית והנוער(  XCC-)ו XCOאליפות ישראל באופני הרים 

לאחר שינוי מקום בהתראה קצרה בשל מבצע "שומר החומות". באליפות   CCCמועדון 

)בשנת   2019לעומת שנת  28%-משתתפים בכל הקטגוריות, גידול של כ 412השתתפו 

 ההשתתפות הייתה מוגבלת בשל מגבלות הקורונה(. 2020

גוריות למעט העילית טלכל הק)שורט טרק(  XCCאליפות ישראל הראשונה באופני הרים  

שבועות ספורים לאחר מבצע "שומר בארגון מועדון רוכבי שפרעם התקיימה בשפרעם  וער והנ

 החומות".

התקיים בחודש אוקטובר, לראשונה  לאחר שנת הפסקה בשל מגבלות הקורונה, אפיק ישראל

 יומיים. -למרוצי הרים רב UCI-, הרמה הגבוהה ביותר בדירוג הSHCברמת 



 
 

 

מענה מקצועי   לתתשמטרתה  ללא מגע יד איגוד" תחרויות ת " יהטמעת אסטרטגיב התקדמנו

  ,והמועדונים הרוכבים במספר)שחל ושצפוי(  המשמעותי הגידול לאורלצרכי הרוכבים  ומגוון 

של  המקצועית ברמה הגבוהה השונות, והתמחויות חדשותדיסציפלינות ב וספת פעילותה

 . לאיגודמיכות משרד הספורט בת הצפויים ציםהרוכבים והקיצו

ותחרויות   ,גביע המדינה ואליפויות ישראל, אירועי דגל :מרכזיים תחרויות סוגי שלושה הגדרנו

אנו ממשיכים "לדייק" את המאפיינים של כל סוג במטרה להגדיל את ההיצע ואת   .שוטפות

 ברמת התמיכה הציבורית באיגוד.   תלות ללאהמקצועיות 

ביזרנו תחומים שהיוו צוואר בקבוק ובהם בדיקת תקנונים והעיסוק בערכות הרוכב. בעניין  

 להשתמששמזה כשנתיים רבים מן הרוכבים מתבקשים  להדגיש מבקשים אנוערכות הרוכב 

בערכות שונות ובציוד מדידה שונה, בפרט באופני המסלול, באירועי דגל, באנדורו,  

מחייב, מעבר  קבועההניסיון להצמיד מספר לרוכב תחת שיטת מספור . ועוד  בפאמפטרק

שאינם מקובלים במרבית תחרויות האופניים בעולם   ספרות 4 בני לקושי התפעולי, מספרים 

 בודת השופטים ועל אמינות התוצאות.)למעט אירועי דגל( ומקשים על ע

  מגווןואנו מציעים  הזמנים מדידת ת, הפרטנו אזמנים ולמודדי למארגנים השתלמויות קיימנו

, לרבות ליווי וחניכה צמודה של מארגן וותיקים  חדשים מארגניםלכסף  ובשווי  בכסף ציםתמרי

  .מנוסה

ריכזנו את הטיפול בכל נושאי הרישום לאיגוד ולתחרויות, התוצאות, הדירוגים והדיווחים אצל  

 שחר ויגמן, אחראי חוויית הרוכב. –בעל תפקיד אחד 

 

 נבחרות והישגים 

 בזירה ישראלים לרוכבים  דרך ופורצי  תקדים חסרי הישגים  מספר נרשמו 2021 בשנת

 .הבינלאומית

 מרשימה יכולת  שפירא עומר הציגה השנה שהתקיימו 2020 טוקיו האולימפיים במשחקים

-ה במקום הגיעה הסיום קו אל. לסיומו"מ  ק 5-כ ועד הכביש מרוץ מתחילת  בבריחה כשרכבה

תוצאות שיא לרוכבת ישראלית במשחקים  שתי. 15-ה במקום סיימה"ש הנג ובמרוץ,  24

 . 33-ה במקום וסיים  האולימפיים במשחקים שנייה הופעה רשם חיימי   שלומיהאולימפיים. 

,  במצריםשהתקיימה  לנוער  באופני מסלול באליפות העולם לראשונה השתתפה הנבחרת

במצרים והנהלת הודות לסיוע של משרד התרבות והספורט, משרד החוץ, שגרירות ישראל 

 . UCI-ה

עוד לראשונה, הנבחרת השתתפה באליפות העולם באופני מסלול לבוגרים, בה קבע רותם  

  9טנא תוצאת שיא לרוכב ישראלי באליפות עולם לבוגרים בכל מקצועות האופניים כשסיים 

במרוץ האלימינציה. בעקבות ההישג רותם הוזמן וייצג את ישראל בסבב הצ'מפיונס ליג 

 .UCI-ל ההחדש ש



 
 

 

רב לנערות - בקרב 10-באליפות אירופה לנוער סיימו אורי בש דובינסקי ועמית קינן במקום ה

באלימינציה. אלון יוגב ואיתמר  11- ולנוער בהתאמה. בבוגרים, רותם טנא סיים במקום ה

 באופני מסלול. UCIאינהורן זכו לראשונה בפודיומים במרוץ 

במדי נבחרת ישראל בפולין   UCIחון ראשון במרוץ נהורן רשם ניציבאופני כביש, איתמר א

בחודש יולי, ולאחר מכן ניצחון נוסף בטור של סלובקיה ועשירייה ראשונה בקטעים של 

 Israel Cycling-. עודד קוגוט מIsrael Start Up Nationהוואלטה אספניה במדי 

Academy 21-ום הזכה בחולצת הספרינטר בוואלטה ולנסיה. עומר שפירא סיימה במק  

 באליפות אירופה. 

 5-באופני הרים, תומר זלצמן רשם תוצאת שיא לרוכב הרים ישראלי כשהגיע למקום ה

השלימו הופעה   19-ו 15. יותם דשא ונדב רייסברג שסיימו במקום U23באליפות אירופה 

ואיתן לוי    9-, תומר זלצמן סיים במקום הU23מרשימה לנבחרת ישראל. באליפות העולם 

,  במדי רוכבי השרון 9-. באליפות אירופה לקדטים סיים יואב ליפשיץ במקום ה21-הבמקום 

 . 18-ומונירה יאסין סיימה במקום ה

פעילות נבחרת ההרים חזרה להתקיים באופן רציף לאחר כשנתיים ללא מאמן נבחרת 

 מספר המועדונים מהם מגיעים רוכבי הנבחרת נמצא במגמת עלייה. גברים.

סגלים של הוועד  ב רוכביםה מספר הוכפל 2021 שנתב, נוספים והישגים אלה הישגים זכותב

(  שנתי בחישוב ₪  מיליון  מחצי למעלה בגובה)מלגות  חודשית מלגההנהנים מהאולימפי 

 . 2021 לנובמבר לחודש נכון 11-ל 2020 בסוף 5-ממקצועית -רפואית ובמעטפת

- ספורטאי בצבא בכ מעמדגדל מספר הספורטאים שקיבלו  2021הגיוס שהחל ביולי  בשנתון

העניין   הבנות שהגישו בקשה וקיבלו מעמד. 3-בנים בשנתון, זאת בנוסף ל 10-לכ 6-מכ 66%

בנים הגישו מועמדות   23בשירות כספורטאי בצה"ל בקרב רוכבי נוער גובר: מספר שיא של 

 . 2022הגיוס שיחל ביולי  לשירות כספורטאי בצה"ל בשנתון

 

 הכשרת אנשי מקצוע  

במהלך השנה התקיימו קורס מארגני תחרויות, השתלמות למודדי זמנים ומספר השתלמויות 

-שופטים. שלושה שופטים ומודד זמנים יצאו להשתלמות מעשית באליפות אירופה לנוער ו

U23 שית בתחרות באופני מסלול בהולנד, ושני שופטים ומארגן יצאו להשתלמות מע

 הצ'מפיונס ליג באופני מסלול בליטא.

 קידום נשים 

  10-רוכבות מ 30-גדל בשנה האחרונה מ 16סגל אתנה הארצי לילדות ונערות עד גיל 

זאת בנוסף לסגל אזורי באזור   מועדונים שונים כיום! 15-רוכבות מ 35-ל 2020-מועדונים ב

 מרכז/דרום אשר גם הביקוש אליו עולה. מספר רוכבות מהסגל האזורי עברו לסגל הארצי.

סין, זהר בר אמונירה י :באליפות אירופהקדטיות  4 שיאה של פעילות הסגל בהשתתפות

   .רוכבי השרוןמועדון ין טל במסגרת נבחרת ישראל ומיקה חסיד במסגרת י יוסף ומע



 
 

 

לאחר פיילוט של פרויקט בית ספרי בשיתוף אתנה והתאחדות הספורט לבתי הספר, ענף  

  8ענפים נוספים לפרויקט "שווה בספורט". בפרויקט יקחו חלק  4האופניים נבחרת יחד עם 

 בתי ספר הסמוכים למועדוני רכיבה. 

 

 יות לשיפור הזדמנו

אנו מבקשים לשתף  .מלווים אותנו כבר מספר שניםאתגרים רבים עוד לפנינו, חלקם 

 :בתחום התחרויות והנבחרות  הנושאים שטרם מצאו פתרונות מלאים בהבנתנו את

 התחרויות  תחום

למצב שבו ניתן לקיים תחרויות שוטפות בהתאם לצרכים המקצועיים ולביקוש  הגעה •

 תיאום בין האיגוד למארגניםוב , למארגנים ורווח לאיגוד  כספי איזון על שמירה תוך

 הרחבת מעגל מארגני התחרויות ממגוון סוגים  •

ביטולי תחרויות ברגע  מניעת ייצוב לוח התחרויות ווודאות מקצועית על ידי  מתן •

 " ובהן:מקילות נסיבות, למרות " פרסום קיום תחרויות ברגע האחרון אוהאחרון 

אילוצי  טחוניות, מזג אוויר, התנגדות רשות מקומית, יקורונה, נסיבות במגבלות 

 .ביטולים של מארגןהיעדר תקציב מדינה ומיעוט נרשמים, משטרה, 

 השונים ולקהלים השונים התחרויות לסוגי בהתאם המקצועית הרמה על הקפדה •

 רתימת גורמים נוספים לתמוך בארגון תחרויות, בהם רשויות מקומיות  •

 הנבחרות תחום

 מול המועדונים וההורים ושיפור התקשורת פעילויות הנבחרותשל תיאום שיפור ה •

 שיפור התנאים עבור הרוכבים •

תמקד בנושאים הורדת העומס הלוגיסטי ממאמני הנבחרות כדי שיוכלו לה •

 המקצועיים 

 כללי

 מקור העודף השנה הוא .עודף כספיבצפויה להסתיים  , כמו זו שקדמה לה,2021שנת 

שלא היו חלק   , כספים ספורטתרבות והממשרד ה אירועים בינלאומייםתמיכה לכניסת כספי 

לצמצם בשנה ויסייעו  2022. עודפים אלה יושקעו בחזרה בפעילות בשנת מן התקציב המקורי

את השפעת הקיצוץ בתמיכות משרד הספורט לאיגוד בשל מבחני התמיכה הקרובה 

 החדשים.

, לאות הוקרה על תרומתו הייחודית  עמותה ה כבוד שלהלנשיא אדמס סילבן  מונה 2021-ב

 והמשמעותית לספורט האופניים בישראל.  



 
 

 

שייצג את הספורט האולימפי מול משרד  מנהלי איגודי הספורטהאיגוד בצוות  פעילות

 . 2021-ה להישגים ובהם זירוז קבלת חלק מן התמיכות ציבוריות בהספורט הביא

המועדונים עם המנכ"לים, כך   מפגשים חודשיים של ראשי המשכנו לקיים 2021בשנת 

 . צוות האיגודשנושאים רבים שחשובים למועדונים הגיעו במהירות לתשומת לב 

 

 

 

 2022שינויים צפויים בסביבה בה פועל האיגוד בשנת 

, אשר שמים דגש רב  אושרו לאחרונה ע"י משרד התרבות והספורטחדשים שמבחני תמיכה 

צפויים להוביל לירידה   חשבון מספר הספורטאים הפעילים, יותר על הישגים בינלאומיים על 

עשויים להגדיל את  . מאידך, הםלאיגוד בתמיכות הציבוריות אלף ₪ לפחות 600של 

 התמיכה למועדונים מובילים בתחום ההישגי בגילאי הנוער והילדים. 

לקבל בקרוב את אישור משרד התרבות  צפויה לאומית לעשור הקרובתכנית מתקנים 

 .BMX-התחרותי, בתחום ה אופנייםספורט ה מענה חלקי לצרכי לראשונה לתת ו פורטוהס

 השנים הקרובות 5-ש"ח בספורט במגזר הערבי ביליון מ 700-החלטת ממשלה להשקיע כ

 עשויה ליצור הזדמנות עבור ענף האופניים בו קיימת כבר פעילות משמעותית במגזר הערבי.

גידול במספר הדיסציפלינות וההתמחויות בהן קיימת פעילות תחרותית ובמספר הרוכבים  

 והמועדונים שנרשמים לאיגוד מצריך גידול בפעילות התחרותית.

דמס צפויים להתקיים בישראל לרבות אירועים בינלאומיים משמעותיים ביוזמת סילבן א

 אליפות העולם לנוער באופני מסלול, המשפיעות גם על התנהלות האיגוד. 

 

 2022לקראת שנת 

  ,כל אלו מחייבים היערכות מחודשת של האיגוד על מנת שיוכל לתת מענה לצרכי הרוכבים

התאים את מבנה  בכוונתנו להמשיך ולבצע שינויים ארגוניים על מנת ל. והנבחרות המועדונים

האיגוד ופעילויותיו לסביבה החדשה, לרתום גורמים נוספים להשקיע בספורט האופניים,  

בהם רשויות מקומיות שהן עוגן מרכזי בספורט בישראל, ולפעול בתיאום עם מארגנים  

ומועדונים על מנת להגדיל את מספר מארגני התחרויות ולהגיע למצב שבו ישנן מספיק  

 כים המקצועיים ולביקוש תוך שמירה על איזון תקציבי.  תחרויות ביחס לצר

ובאופני כביש יהווה נקודת שיא לקטגוריות    XCO"סבב גביע המדינה" החדש באופני הרים 

 ההישגיות. מרבית התחרויות יכללו מקצים גם לרוכבי מסטרס, וחלקן גם לרוכבים הצעירים. 

 בשיתוף פעולה עם "אנדורו ישראל".  אליפות ישראל באנדורונקיים לראשונה  2022בשנת 



 
 

 

תחרויות האופניים במשחקי המכביה יתקיימו ביולי ויהוו אירוע שיא נוסף לרוכבי העילית, 

 הנוער והמסטרס בכביש, נג"ש ומסלול. 

חודש אוגוסט בוולודרום הלאומי ע"ש בתתקיים לראשונה בישראל  יםאליפות עולם באופני

 .באופני מסלול המדובר באליפות עולם לנוער  סילבן אדמס.

ותהווה תחילת קמפיין   2022תחל באמצע  2024צבירת הניקוד למשחקים האולימפיים פריז 

תחרויות לפחות   5-( ב2020בטוקיו  2ספורטאים לפחות )לעומת  4שמטרותיו השתתפות עם 

 הראשונים, לראשונה.  8בטוקיו( וסיום באחת מהן בין  3)לעומת 

בוגרים תתקיים באוגוסט במסגרת אירוע רב ענפי  ות אירופה בכביש, הרים ומסלול לאליפ

חברי המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים במינכן   11שנה לאחר טבח  50במינכן, 

1972 . 

גם כן במסגרת אירוע אחד  תתקיים U23-נוער ואליפות אירופה בכביש, הרים ומסלול ל

 שיתקיים בפורטוגל ביולי. 

לכל מי שפעל לקידום ספורט האופניים בישראל בשנה לסיום, אנו מבקשים להודות 

האחרונה. הוועד המנהל של האיגוד מבקש למסור תודה מיוחדת ללינה לוין ועידו אין דור  

, ולאחל הצלחה דו בקרובשסיימו את תפקידם באיגוד לאחרונה, ולגדי רדום שיסיים את תפקי

לשחר ויגמן וציקי שני שנכנסו לתפקידם באיגוד לאחרונה, וליובל גולן שייכנס לתפקיד אחראי  

 . קשרי רשויות מקומיות החל מינואר

 אנו מאחלים לכם שנה מוצלחת, בטוחה ומלאה בפעילות ובהישגים. 

 

 בברכה,

 

 גדי רדום וירדן גזית 

 מנכ"לים משותפים

 איגוד האופניים בישראל ע"ר

 


