
 

 
 

 

 2021/21/2פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 2021לשנת  9ישיבה 

 רשמו: גדי רדום וירדן גזית

 .Zoom: חדר הישיבות בוולודרום הלאומי ובאמצעות מקום האסיפה
 18:00: השעת תחילת הישיב

 
 

 :נוכחים
 יו"ר –איל קישון 

 דירקטורית -שני דוידוב 
 דירקטורית -און  -מרים בר
 גזבר ודירקטור –נני מעוז 

 דירקטורית  –רויטל שואן פינקס 
 דירקטור –יואב בר 

 

 :מוזמנים
 יועמ"ש –עו"ד דורון בן ארצי 

 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי –ירדן גזית 
 פיננסי-מנכ"ל משותף, מנהל התחום העסקי –גדי רדום 

 

 :נעדרו
 דירקטור  –חיים טייכהולץ 

 דירקטורית –גרבי  בתאל
 דירקטור –יוני פנטנוביץ 

 
 

 :, לממהריםעיקרי הישיבה

  מישיבות קודמות מעקב משימות לביצועו , הצבעת דוא"לאישור פרוטוקול קודםתיעוד 

  2022דיון בנושא התקציב לשנת 

 עדכון בנוגע לתחום הטיפול בתלונות בהטרדות מיניות ובמוגנות 

 תיובנושא תחרו דיון 

  ובהם: שינויים בוועד, רישום ספורטאים ותזריםנוספיםעדכונים , 

 דיון של הוועד המנהל ללא המנכ"לים 
 

 :25.11.21-והצבעת דוא"ל מה 4/11/21 שהתקיימה ביום 8מס' אישור פרוטוקול ישיבה  תיעוד

 'אושר בדוא"ל על ידי משתתפי הישיבה 4.11.21 מיום 8 פרוטוקול ישיבה מס. 

 הוועד המנהל נתן את אישורו להסכם עם אוניברסיטת בן  הצבעת דוא"ל שבההתקיימה  25.11.21-ב

 גוריון.

 מעקב משימות לביצוע מישיבות קודמות

 הסתיים טיפול 

o  פורסם –ירדן )מאוגוסט( לפרסם סיכום ומסקנות בעקבות קמפיין טוקיו 

o  )בוצע –ירדן יעדכן את הוועד בנוגע ללו"ז תחרויות הצ'מפיונס ליג )נובמבר 

o בוצע –יבדוק את תקינות דוח התזרים )נובמבר(  גדי 



 

 
 

o האתר עודכן עם פרטי רויטל  – שני תפעל לגיבוש צוות ממונות מוגנות באיגוד ולהתנעת פעילותן

 רשקובן

o  בוצע –גדי יעביר את מצגת גיוס החסויות למשוב חברי הוועד 

 ממתין לעדכון 

o )יוסי ואיל ישוחחו על נושא התרומות )אוקטובר 

o )יוסי יקבל משוב מכמה חברות על תמיכה באתנה )נובמבר 

 טרם הסתיים טיפול 

o  )לשוחח עם עיריית ב"ש לקיום תחרות כביש משמעותית העונה. נערכו שתי  –גדי )ספטמבר

 פגישות הכנה פנימיות. השיחה תקבע לשבועות הקרובים.

 לפעולה: ירדן ישלח זימון לפגישה עם יעל ארד
 

 2022האיגוד לשנת דיון בנושא תקציב 

  2021 כנית עבודהוהערכת ביצוע לדגשים שניתנו בעת אישור תקציב ותהוצגה 

 הישגים מרכזיים 
o הישגים בולטים וחסרי תקדים לרוכבי הנבחרות בכל הענפים 
o ספורטאים נכון לנובמבר  11 – הגדלת מספר הספורטאים שנכנסו לסגלים של הוועד האולימפי

 2020בסוף  5לעומת  2021

o 40%-המכסה לבנים גדלה בכ – ספורטאי בצבא מעמדדלת מספר הספורטאים שקיבלו הג 

o  ימים  49-ו  )שנת קורונה( 2020ימים בשנת  32תחרויות(, לעומת  41ימי תחרות ) 51קיום

 משלמים( 1,400-הספורטאים הרשומים )מהם למעלה מ 1,775-, ל2019בשנת 

o י מקצועי ומבוקש "ללא מגע יד איגוד"שיתוף פעולה עם יזמי האנדורו הוביל לסבב שנת 

o "תחרויות פאמפטרק "ללא מגע יד איגוד 

o  קיום קורס והשתלמויות שופטים בארץ ובחו"ל, השתלמות מארגנים, השתלמות  –הכשרות

 םזמני מודדי

o פרוייקט שווה בספורט 

o לרבות נסיעה ראשונה שלשיפורים מבניים, שיפורים תפעוליים והישגים פוליטיים לאיגוד , 
 נבחרת לאומית לאליפות עולם במצרים.

 הנושאים לשיפור עיקרי 
o מציאת סוגי הפעילות התחרותית שעונים לצרכים המקצועיים והינם בני יישום בסקייל 

o הרחבת מעגל מארגני התחרויות ממגוון סוגים 

o  פרסום קיום תחרויות ברגע האחרון ועם ביטולי תחרויות ברגע האחרוןהתמודדות עם 

o בין היתר:ות באיגודתפעול הנבחר , 

 תיאום פעילויות הנבחרות מול המועדונים וההורים 

 שיפור התנאים עבור הרוכבים 

o אופן פיתוח מחלקת ילדים ונוער כך שיהיה סקיילאבילי 

o הוספת מארגני קורסים וקיום השתלמויות מקצועיות 

o  פעילות יח"צ ותקשורת 

o רכי תפעול הנבחרות והנהח"שהתאמת כלי התוכנה לצרכים המקצועיים של התחרויות ולצ 

o צפוי . 2021ולצפי לסיום שנת  2021בהשוואה לתכנון שנת  2020-הוצגו הנתונים הכספיים ל

 2021אש"ח בגין שנת  400-כעודף של 

 2022-שינויים בסביבה בה יפעל האיגוד ב 

o תבחינים חדשים שצפויים להוביל לירידה משמעותית בתמיכות הציבוריות 

o  השנים הקרובות 5-מש"ח בספורט במגזר הערבי ב 700-להשקיע כהחלטת ממשלה 

o לעומת "כלום"( התחרותיים תכנית מתקנים עדכנית שצפויה לתת מענה חלקי לצרכי האופניים( 

 עשרות רבות של מסלולי פאמפטרק כבר נבנו בישראל 



 

 
 

o עלייה משמעותית בביקוש לאופניים אצל היצרנים, בעקבות הקורונה ובכלל 

o וש באופניים חשמליים לצרכים ספורטיבייםגידול בשימ 

o  גידול משמעותי במספר הרוכבים והמועדונים שנרשמים לאיגוד מצריך גידול בפעילות

 התחרותית

o  :גידול במספר הדיסציפלינות שמוצאות ביטוי: מסלול, אנדורו ושרוצות בכךBMX 

o עליה במגוון יוזמות של סילבן אדאמס שמשפיעות גם על התנהלות האיגוד 

o ח"כ שחרט על דגלו את נושא הספורט והביא להקמת ועדת משנה לספורט ושדולה 

o שינויים פרסונליים במשרד הספורט, בוועד האולימפי, בעיריית ת"א ובמרכז הספורט 

 2022-הנחות עבודה ל 

o אש"ח נטו מתקציב משרד הספורט 800צומצמו י 

o תרצון לתת מענה לדרישות המקצועיות בתחומי הנבחרות והתחרויו 

o המשך כניסת כספים משמעותיים כתוצאה מאירועים בינלאומיים בישראל 

 אופן העבודה על התקציב 

o מיפינו את צרכי המחלקות השונות ואת המקורות התקציבים 

o  מש"ח 6.5-מוערכת בכ 2022פעילות 

 לא כולל הוצאות על אירועים בינלאומיים גדולים 

o מש"ח 4.3-ההכנסות ה"בטוחות" מוערכות בכ 

  העמסת תקורה על הכנסות מאירועים בינלאומיים גדוליםכולל 

o אש"ח במגוון תסריטים 250-900-ההכנסות ה"לא בטוחות" מוערכות בכ 

o 2021-מ אש"ח גם בתסריט האופטימי ביותר, ותוך ניצול מלוא העודפים 900-קיים פער של כ 

 תיהן שתיהן לא התכנסו כלכלית גם בתסריט אופטימי וש. בחנו שתי חלופות לקיצוץ

 בעלות השלכות מרחיקות לכת על פעילות האיגוד

o )ניגשנו באופן שונה לבניית התקציב )כלומר, לא ניסיון בקיצוץ התוכנית כדי שתתאים לכספים 

 בנינו תקציב שלדי על בסיס ההכנסות הציבוריות + הכנסות מפעילות תחרותית בלבד 

 :מש"ח 3.9-הוצאות של כו מש"ח 3.6-הכנסות של כובו 

 המדינה הרים, כולל בינלאומיות גביע 

  ,ימי תחרות כביש פתוח )כולל אליפויות ישראל( ושלושה  3גביע המדינה כביש

 ימי קריטריום

  תחרויות מסלול נוספות 1-2קיום אליפות ישראל באופני מסלול וכן 

  השקעות נדרשות בפעילות נבחרת הרים כדי לשמר סיכוי למשחקים

 האולימפיים

 ת נבחרות כביש ומסלול )מתאפשר עם מאמן מקומי(אש"ח לפעילו 650-כ 

  ללא פעילות נשים, ללא רכזי ילדים ונוער, צמצום שני מאמנים וצמצום שכר

 לשניים מהנותרים, ללא מאמן זר

 הנה"כ ללא שינוי 

 תקציב שלדי זה מחייב ויתורים משמעותיים 

 לו והגענו פירטנו את מקורות התקציב הנוספים והצענו הקצאות שונות של כספים א

 מש"ח 5.3-מש"ח )כולל שימוש בעודפים( והוצאות של כ 5.5-לתקציב של כ

o  הדגמנו את גישת הבסיס והתוספות באופן ספציפי עבור ענף אופני המסלול, שבו דרוש שיתוף

 פעולה עם גורמים נוספים מחוץ לאיגוד

o התמיכות לפני , וכדאי להמתין לתקציב וודאות בנוגע לתקציב עם משרד הספורט-קיימת אי

 שמקבלים החלטות מרחיקות לכת

o האם חייבים לאשר תקציב לפני סוף השנה - איל? 

o האם יש חובה לאשר תקציב עד למועד כלשהו. דורון צריך להשיב :לפעולה 



 

 
 

o סבור שיש מקום . משמעותית במאמני הנבחרות תפגעצמצום מאמני הנבחרות אופציה של  :יואב

 לבקש קודם כל עזרה למאמנים

o הועברו תוספות לתחרויות כביש, שניתן לחילופין להעבירן לתשלום למאמנים: בסימולציה גדי 

o מרים: כמי ששומעת מה קורה בנבחרת נשים, חשוב להתייחס למה עושה המאמן עם הנבחרת. 

o  איל: איך מתנהלות נבחרות זה ועדה מקצועית. הוועד מתקצב והוועדה המקצועית דנה

 .בשימושים בכסף

o  בשבועיים האחרונים ן. הוועדה המקצועית מונה את יואב, שני, אופיר, סטיב וירדשירדן מזכיר

 .המאמנים הציגו את תוכניותיהם לשנה הקרובה ואת הדוח לגבי השנה החולפת

o  שני: מחזקת את הנקודות שמרים מעלה. הוועדה המקצועית תתכנס בהמשך החודש לדון

 .יכה להיות משמעותית יותרבתפקוד המאמנים בעבר ובעתיד. פעילות הנשים צר

 החלטות: 

o  בסיס + תוספות"הלהמשיך לעבוד על התקציב במודל" 

o לשוחח עם אהרון בנוגע לגישה לאופני מסלול 

o  להודיע לצוות בישיבה הבאה שייתכנו קיצוצים במצבת כ"א כתוצאה מהקיצוצים בתמיכות

 הציבוריות

o  ת, ללא נבחרת הספרינטלהסבולומר לסטיב שכרגע יש מעט יותר מחצי מבקשותיו לנבחרת 

o  ,להמתין לוודאות גבוהה יותר לגבי תמיכות משרד הספורט בטרם יוגש תקציב לאישור הוועד

 בכפוף לחוות דעת של דורון.

 צוות לטיפול בנושא הטרדה מינית ומוגנות

יטל על שמחה שיש את רויטל רשקובן. מקווה שלא נזדקק. ההתעסקות בזה היא רבה. חשוב לעדכן את רו –שני

 הקורסים ועל העדכונים.

 לפעולה: גדי יזמין את רויטל רשקובן לישיבת ועד מנהל לאחר ישיבות התקציב.
 

 :תחרויות דיון בנושא
 סובב כנרת נדחה שוב ובפרקטיקה לא התקיימה תחרות

 לפרסם בפייסבוק של האיגוד את טור אילת)ירדן( לפעולה: 
 אך גם הרוכבים צריכים להירשם לתחרויות ולא להחרים אותן איל: בסופו של דבר אנחנו צריכים להשתפר,

עזרה. לבקשת ל זקוקיםרוצים לארגן ו 5מארגנים, לכל מארגן יש חסמים קטנים אך  6ירדן: בעקבות שיחות עם 
איל בדקנו אפשרות להביא מארגן מנוסה לריכוז התחרויות באיגוד, הגורמים שפנינו אליהם )מתוך מועדונים( אמרו 

וכלו לטפל גם במועדונים שלהם וגם בתחרויות וגם בגיוס מארגנים. עם זאת, מוכנים לעזור בתחום החונכות שלא י
 למארגנים חדשים )בתשלום(.

 איל: הכוונה לקחת שני מפיקים מנוסים שיסירו חסמים למארגנים חדשים.
 .כחייםך טרם מצאנו מודל שמתאים לצרכים הנוהתחרויות, א תחוםירדן: קיימת ביקורת על 

 איל: מבקש לטפל בדחיפות בתחום התחרויות.
ירדן: עובדים על פיילוט של תחרות פשוטה עם משקיף של האיגוד. בודקים אם יש אפשרות לצמצמם שיפוט. 

בודקים אפשרות ליצירת כלי למדידה ידנית שמועדונים יוכלו להשתמש בה. ציקי מחפש כלי מתאים ובודק את 
 משמעות ה

 ין.יע אברהם מתוכנן לנובמבר ואולי יוקדם לאפריל. סילבן יצר שיתופי פעולה עם בחררויטל: כרגע גבי
 הצ'מפיונס ליג נדחה כרגע לשנה הבאה ושני הצדדים רציניים בקשר לזה.

 
 :עדכונים נוספים

 לאור הצטרפותה לעמותת ערכים בספורט 15/12/21-בתאל גרבי ביקשה לסיים את תפקידה ב 
 .38%ועד,  חברי 8-נשים מ 3נותרו  –

 רויטל רשקובן קיבלה על עצמה להיות הכתובת לפניות בנושא תלונות על הטרדה מינית ומוגנות 

 הוגשה הודעת צד ג' כנגד רוכבי שפרעם והמאמן מוחמד סובח עקב פציעת רוכבת 

  בנוגע להנגשת האתר, עם דרישה כספית לתשלום ואיום בתביעה"ד יעל הראל מעונתקבלה פנייה באיגוד 



 

 
 

 ן סטטוס רישום )בסוגריים, כולל רוכבים שיצאו מסטטוס(עדכו 

 
 :תזרים 

o 2021-מן התמיכות ל 85%-התקבלו פחות מ 

 צפי להמשך הזרמה בדצמבר, חלק מן ההזרמה תלוי בהגשת דוחות ביצוע

o  התקיימה ישיבה עם נני למעקב יומיומי אחר התזרים עד להגעת כספי התמיכה 

o אש"ח של  310-אש"ח ועד סוף השנה יתווספו כ 690-כ 2021-בגין פעילות ב חובות האיגוד

 ביצוע

o מש"ח 1.2-מנגד צפויים תקבולים של כ 

 
לפעולה: גדי ישלח לחברי הוועד את המצגת שכוללת גם חומרים שלא הספקנו לעבור עליהם במהלך 

 הישיבה.
 

 דיון סגור של הוועד
להמשיך ולהעסיק אליה נקלע הארגון החליט הוועד שלא ניתן המצוקה הכספית הקיצוץ הגדול בתקציב ובעקבות 

 מצטמצם. הוחלט לזמן את גדי רדום לשימוע. הארגוןל כאשר כ במקביל את שני המנהלים
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