
 

 
 

 

 2202/2/3פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 2022לשנת  2ישיבה 

 רשמו: גדי רדום וירדן גזית

 .Zoomבאמצעות לאור התפשטות זן האומיקרון, הישיבה התקיימה : מקום האסיפה
 18:00: השעת תחילת הישיב

 
 

 :נוכחים
 יו"ר –איל קישון 

 דירקטורית -שני דוידוב 
 גזבר ודירקטור –נני מעוז 
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטור –יוני פנטנוביץ 
 דירקטורית –און  -מרים בר

 

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

 נציג ועדת ביקורת –ליעד ברזילאי 
 נציג ועדת ביקורת –יוסי טנדלר 
 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי –ירדן גזית 
 פיננסי-משותף, מנהל התחום העסקימנכ"ל  –גדי רדום 

 

 :נעדר
 דירקטור  –חיים טייכהולץ 

 דירקטורית  –רויטל שואן פינקס 
 

 :, לממהריםעיקרי הישיבה

  הצבעת דוא"לו אישור פרוטוקול קודםתיעוד 

 מישיבות קודמות מעקב משימות לביצוע 

 עדכון בנושא הבחירות 

 החלטה על אישור נהלי איגוד האופניים 

  2022מבקר פנים לשנת  התקשרות עםהחלטה על  

  בהם: חסות לנבחרות, ביגוד נבחרות, פעילות נבחרות, תכנית המתקנים במגוון נושאים ו מירדןעדכון
 הלאומית, פעילות תחרותית בישראל, הצגת תחום התמיכות למועדונים ועוד.

  פניה לאיגוד בנוגע ובמוגנותתחום הטיפול בתלונות בהטרדות מיניות מגדי במגוון נושאים ובהם: עדכון ,
 ועוד. 2022-ל תזרים, רישום ספורטאיםחידוש הביטוח, לשילוב החברה הערבית, 

 
 :15.12.21-מהוהצבעת דוא"ל  2/12/21 שהתקיימה ביום 9מס' אישור פרוטוקול ישיבה  תיעוד

  'באתראושר על ידי משתתפי הישיבה בדוא"ל ופורסם  6/1/22מיום  1פרוטוקול ישיבה מס. 

  17/1/22מיום  2022תיעוד הצבעת דוא"ל ]א'[ לשנת . 

o שולח הדוא"ל: יו"ר ועד העמותה, ד"ר איל קישון 

o  דחייה בשבועיים -נושא: בחירות לוועד מנהל 

o  נוסח שנשלח: "שלום לכולם, התקבלה אלי פנייה לדחות את הבחירות בשבועיים כדי

רוב. להזכירכם, הרשימות צריכות להיות שהמועדונים יוכלו להגיע לרשימה אחת ומסוכמת על 

מכיוון שאין דחיפות אמיתית, ממליץ לקבל החלטה על דחייה  יום לפני הבחירות. 45מוגשות עד 



 

 
 

. אנא אשרו במייל חוזר. במקרה שלא נקבל את אישור כל חברי הוועד, הבחירות 24למרץ 

 למרץ." 10יתקיימו במועד המקורי של 

o  במרץ. 24-הוועד אישרו את ההמלצה לדחות את הבחירות ל חברי 8תוצאות ההצבעה: כלל 

 הסתיים הטיפול בכלל הנושאים הפתוחים – מעקב משימות לביצוע מישיבות קודמות

 ירדן ישלח למרים את צרכי הביגוד של הנבחרת לצורך קבלת הצעה מ-Assos - בוצע 

  בוצע -ויזמין את מרים לשיחה ירדן ישוחח עם מועדוני הכביש הגדולים לגבי תחרויות הכביש השנה 

  בוצע -גדי ישלח נהלים לאישור לקראת הישיבה הבאה 

  בוצע -גדי יסייע לוועדת הביקורת למנות מבקר פנים 

  יוצג היום –בישיבת הוועד הבאה יוצג תזרים חזוי 

 
 בחירות ה עדכון בנושא

 עד כה הוגשה רשימה יחידה אחת לבחירות וכן נציג רוכבים אחד. 

  הרוכבים נבחר בנפרד מהרשימה שהוגשהנציג. 

  יום לפני הבחירות. 45ניתן להגיש רשימה עד 

 
 אישור נהלים לאיגוד

אחד הנושאים שנבחנים . נהלים ברורים ובני יישום מהווים תשתית לארגון שקוף ומקצועי שחותר למצוינותגדי: 
שנכתבו לפני מספר שנים ועברו ריענון, לצד הוכן "ספר נהלים" שמכיל נהלים  .בעת ביקורות הוא קיום נהלים

כלל הנהלים עברו לעיון חברי הוועד וכן לגורמים נוספים )לפי  .נהלים שמהווים תיעוד לניסיון ולמידה לאורך השנים
בחינה וריענון של הנהלים מידי שנה או פחות יאפשרו לארגון  .נושא הנוהל( לפני הבאתם לאישור הוועד היום

קיימת רשימה של נושאים נוספים שלגביהם . ות ולוודא שהנהלים משרתים את הארגון ולא להיפךלשמור על עדכני
 הוצגה שוב רשימת הנהלים וסטטוס אישורם. מוצע לגבש נהלים במהלך השנה ולאשרם בעתיד.

 ספר הנהלים  אושרהחלטה: 
 פרסם את ספר הנהלים באתרגדי ילפעולה: 

 
 2022דיון בנושא מינוי מבקר פנים לשנת 

ועקב המורכבות התקציבית וסיום עבודתו  2021-ש"ח ביליון מ 10ית המחזור מעל יליעד מציג את הנושא. עקב על
 על רו"ח שלום כהן המליץכדורי  רו"חשל גדי וסיום אנשים אחרים את תפקידם, המלצנו למנות מבקר פנים. 

. שנים ועושה ביקורת פנים גם באיגוד הכדורעף ובאיגוד הניווט 10פנים עבור קנדה ישראל מעל  תבביקורשעוסק 
גדי שוחח גם עם מנכ"ל  . התרשמנו לטובה ואנו ממליצים לאשר את המינוי., כל אחד בנפרדגדי וליעד שוחחו עמו

. אם הוועד ש"ח כולל מע"מא 15-בעלות של כ שעות 50-כרגע מאשרים מינוי לאיגוד הכדורעף שצירף המלצתו. 
 המנהל הבא יבחר בכך, ניתן לעדכן את המינוי.

 , כולל מע"מ.אש"ח 15-שעות בעלות של כ 50-ל מינוי מבקר הפנים שלום כהן החלטה: אושר
 ועדת הביקורת תציע את הנושאים לביקורת של מבקר הפנים בישיבה הבאהלפעולה: 

 
 

 ירדןמועדכונים נוספים י מקצועה נים בתחוםעדכו

  חסות של אינסייט פרטנרס לביגוד נבחרת לשלוש שנים, תמורת חשיפה על הביגוד. עומדים לחתום על
 ביגוד.פקת האמור לכסות את עלויות ה

o .מרים מציעה לדחות את נותן החסות בינתיים, כדי שהוועד הבא אולי יביא ספונסר גדול יותר 
o  כזה.לא היו ספונסרים בסדר גודל  2013נני מזכיר שמאז 
o .יואב מסכים שטרם היה הסכם שכזה 
o  מרים שואלת מה הדדליין וירדן אומר שאליפות ישראל הראשונה היא במרץ, כך שתוך ימים צריך

 לרדת לדפוס.
o אש"ח, ידפיסו חולצות חדשות. 300-יוני: אם יבוא ספונסר ב 



 

 
 

o  למספר אם ממילא הרוכבים משתמשים בביגוד . ננסה להגיע לנקודת יציאה מוסכמת –ירדן
 שנים, אין טעם להדפיס חולצות חדשות.

o  נקודת יציאה בהסכם, למקרה שיהיה ספונסר נוסף. ננסה להגדיר –איל 
 החלטה: לבקש מאינסייט להוסיף בהסכם נקודת יציאה למקרה של צירוף ספונסר משמעותי יותר

 

 למחזור האולימפי הנוכחי ביגוד נבחרתהפקת הסכם עם ביורייסר ל הושג. 

  ן ולחולצות אלוף משמאלילביגוד נבחרת מימ והדמיות עיצוביםירדן מציג את הדגמים: 

 
 

  34( וסיים מקום ישראלי רוכב שמשתתףגיא לשם השתתף באליפות העולם בסייקלוקרוס )פעם שניה. 

 נבחרת הוולודרום התחרתה בפורטוגל, חלק המשיכו לספרד למחנה אימון. 

  למימון התחרויות הבינלאומיות בישראל, ומקווים שאכן חלק מתקציב יש אישור של מרכז הספורט
 .תחרויות המסלול או כולו יוכל להיות מופנה לפעילות נבחרת

 עד שבוע הבאבעניין שנוגע למוגנות בספורט גילי תמיר מקווה לסיים את הדוח שלה ירדן מעדכן ש. 
o  :בישיבה הבאהלוועד המנהל את עיקרי הדו"ח של גילי תמיר להציג לפעולה. 

 התייחסות  ובו גםשנים. העברנו משוב  10-ל₪ ליארד ימ 3-כנית מתקנים של כפורסמה טיוטת ת
 .רב ענפייםולוולודרום פתוח משולב במתקנים  מיםלקריטריו
o יוני מציע לשוחח עם הטריאתלון.  
o  :בור, למרות שכבר עבר מועד מתן הערות הציוןלהטריאתיו"ר איגוד  ירדן ישוחח עםלפעולה. 

 את צרכי הענף ואת הפגיעה שאנו  והציגו נהל הספורט החדשסגן ראש מ ירדן וגדי נפגשו עם חנן דנציגר
 .חווים. סימפטי לענף. היה מעורב כראש מחלקת ספורט בערד ובפתח תקווה

o בפתח תקווה הוקצו מספר דונמים לתחום הבשולי הדברים למדנו ש-BMX זור ספורטיבי בא
 .חדש

o  לעוד שבועיים לנושא הנשיםנקבעה פגישה. 
o נבקש לצרף לפגישה זו נציג מרשימה זו.לבחירות לוועד המנהל ככל שתוגש רק רשימה אחת , 

  :כדי לקצר טווחים לוועד החדש. כביש והרים קול קורא למאמני נבחרות ירדן יפרסםלפעולה 

  תקציב, פרוטוקולים פרסמנו קול קורא לאחראית תפעול שתסייע לירדן עם נושא הנבחרות ועם מעקב
 ועוד. לאחר סינון ושיחות ראשוניות, גדי וירדן ראיינו מועמדת שייתכן שנוכל להתקדם עמה.

 התפתח דיון בנוגע לנושא המדיה באיגוד 
o  אש"ח ואנו בוחנים אפשרויות כיצד לנצלו: מיתוג? צילום ושידור  50-כרגע כ –תקציב המדיה

 .ים למצוא גם פתרון לנושא הרשתות החברתיותאליפויות? משוחחים עם מספר ספקים. צריכ
o אש"ח שמשולמים לפייסבוק. יש לי מישהי  12אש"ח יש גם  50-מרים: מעבר לתקציב של כ

 .בראש, רוכבת פעילה
o בוועד הנוכחי לא נאפשר לרוכבת נבחרת לנהל מדיה: איל. 
o ל בהסכםוסבורה שאין בכך בעיה ואפשר לסגור הכ :מרים. 
o  .מרים: הכרחי שהאיגוד יהיה משווק יותר. לא ייתכן שספורטאים לא יודעים מהפייסבוק מה קורה

 .האתר לא מתוחזק
o  איל: מרים, את צודקת. צריך לעשות זאת וצריך לעשות זאת מהר. השאלה אם ניתן למצוא

 .מישהי שאינה רוכבת עלית
o  לטובת  הטיהל האיגוד, יש עובד בשבי מסוימתנני: בכל מקום שבו מישהו שמעורב בקבוצה

 .הספונסר שלו
o מרים: אפשר לעשות חוזה. 



 

 
 

o נני: בסופו של דבר קשה לאכוף את החוזים. 
o איל מציע להוציא קול קורא לפני שממנים רוכבת נבחרת. 
o יוני מציע שהוועד הבא יכין תכנית שיווק לעצמו. 
o ירדן: צריך להחליט גם כמה התקציב צריך להיות. 
o  רק התקציב, אלא מציאת האדם הנכוןנני: העניין אינו. 
o לניהול הפייסבוק, האתר והאינסטגרם מרים נוקבת בסכום שלדעתה צריך לשלם. 
o יוני מציע שחלק מן התמורה תהיה תמורת הישגים. 
o זה יהיה בעלות נוספת גואם צריך לשדר - יוסי: לגבי אתר 
o מרים: כרגע רק צריך להוסיף תכנים 
o ציב פעילות כדי לתעד באליפויות ישראל ובאירועים גדוליםירדן: כדי להצליח צריך גם תק. 
o  :תוך התייעצות עם ירדןמרים תנסח קול קורא לאחראי לפעולה.  
o  של הוועד הנוכחי, כפי  החזקותאחת חד משמעית  ההייתשהאובייקטיביות  מציין גדיבשולי הדיון

  עם ראשי מועדונים.יו שעולה משיחות
o מעריכים את האובייקטיביות יוני: חשוב לדעת שהמועדונים. 

 :תחרויות ינואר 

o  דומה לאליפות ישראל של שנה  מתחריםמספר  ,ינוארלמתחרים בבאופני הרים נרשם הישג שיא

 יתה שיא כשלעצמה.ישעברה שה

 .השימוש במונח "גביע המדינה" נתן יוקרה 

 .למרות ההצלחה הפקנו לקחים קדימה 

o שיארגנו מועדונים. 3תחרות מסלול ראשונה מתוך  התקיימה 

  את המסלול במסגרת שעות המועדון. נתןמרכז הספורט 

  את האמבולנס והמדידה מדמי הרישום. שילםהמועדון 

 .האיגוד שילם את השיפוט 

 תחרויות פברואר 

o מגוון דיסציפלינות ומארגנים.ב ימי תחרות( 10חרויות )ת 8פברואר נקבעו ל 

 בגלל מזג אוויר 5/3-נדחה ל –דורון אמיץ  – 5/2שוהם  קריטריום 

  מועדון  –  9/2תחרות מסלולIGP 

  מועדון  – 11/2סבב טרק צעירים הריםCCC 

  מועדון  – 12/2הרים  #2גביע המדינהCCC ואיגוד האופניים 

  איגוד האופניים ותאוצה – 19/2מרוץ בית גוברין 

  מועדון  – 21/2תחרות מסלולTACC 

  עז הרים – 24-26/2סמרתון 

  מועדוני נקודת מפגש ו – 26/2סבב צעירים הרים עירון-CSC 

o  וירדן מסביר שהם קבלן ביצוע שלנו. הם מקבלים סכום יחיד  –מרים שואלת מה תפקיד תאוצה

 ומשלמים לספקי המשנה.

 :מועדונים מארגנים חדשים ותחרויות חדשות 

o  תחרויות מסלול כהכנה לאליפות ישראל בארגון מועדוני  3סבב שלTACC ו-IGP 

o בבן שמן 6/3-בן אינהורן ועיריית מודיעין יארגנו תחרות הרים ב 

o 26/3-ובטבעון ב 26/2-ליאור שרר ומנשה ליבשטיין רשמו תחרויות הרים נוספות בעירון ב ,

 7/4-ותחרות פאמפטרק בפתח תקווה ב

o  נוספת למארגניםהתקיימה הכשרה 

o  מארגנים חדשים: בן אינהורן, ליאור ביטון ושרון מעוז 3ליאור שרר חונך 

 .אידלסון טרם החל לחנוך 

o  הפורמט הוא שאנו שולחים שופט יחיד והמארגן עושה את היתר.בתחרויות רבות 

 הרים "ללא מגע יד איגוד" תופס תאוצה. תחרויות אופניב 

 שני: מה תפקידו של יובל גולן? 



 

 
 

o דן: יובל אחראי קשרים עם רשויות מקומיות. יש לו יעדים שנתיים לאירוח רשויות לתחרויות, יר

אירוח אליפות ישראל באופני כביש )כולל תמיכה(, אירוח אליפות באופני הרים לילדים בשנה 

 שרשויות מקיימות. נפגשעממיים הבאה כאירוע רב יומי, שילוב מרוצים תחרותיים באירועים 

 בחיפה, ברמת הגולן, בב"ש. רשויות בינתיים עם

o .מרים: אם הוא יביא הישגים זה תפקיד חשוב מאוד 

o .שני: חשוב שזה יפורסם כשיהיה מידע 

o ביצועיםחודשים ונבחן את ה 6-ירדן: התחלנו מניסיון ל. 

  על משתתף?₪  25מרים: האם אנו גובים 

o ופט משקיף בלבד, אנו לא ירדן: באופני הרים גביע המדינה על חשבון האיגוד. כאשר נשלח ש

 גובים כספים.

  :שקלים לא קורה בפועל,  25גם הפחתנו עלות הרשמה לאיגוד וגם מודל התשלום עי מארגן לאיגוד מרים

 אז האיגוד מפסיד פה כסף

o  גדי: מסביר שלא הפסדנו כסף, כיוון שאנו לא משלמים על השופטים. הורדנו את הסטנדרט

 לא הפסיד מכך כסף אלא הרוויח פעילות. וחסכנו כסף לרוכבים, אך האיגוד

 :נושאים שעלו במפגש מועדונים בנושא מבחני התמיכה החדשים של משרד הספורט 

o פרסום מידע לגבי מה נדרש לצורך קבלת תמיכות לרכש ציוד מקרן המתקנים ע"י אגודות 

o  ת אישור רפואי( ללא חוב5-7בנות  6-8מדיניות רישום באיגוד של ספורטאים בגיל אוריינות )בנים 

o האם ניתן לאפשר רישום מועדונים של ילדים בגיל אוריינות ללא תעודת מדריך 

o  8רישום תחרותי באיגוד לבנות בגיל 

o מוקדמות אליפות ישראל כך שתהיה אפשרות לכולם להשתתף ולזכות את המועדון שלהם בניקוד 

  למעשה בנקודה זו 1:100צעיר, יחס של גדי מבהיר את עניין הניקוד לנערות יחסית לילדים בגיל מאוד .

 שתכליתה שימור ספורטאים בגילאי קדטים ונוער יש לאיגוד יתרון וכדאי להשקיע שם.

 רשי חתימה.רשי חתימה יש צורך בשלושה מגדי מסיים את תפקידו בקרוב ולפי נוהל מ 

o ת חתימהימציעים שמרים תהיה מורש. 

o גדי עם סיום תפקידו.ת חתימה. הוצאת יהחלטה: צירוף מרים כמורש 

o  נני: אני בחרתי לחתום על כל העברה כדי לוודא שאין בורות ופדיחות. לא חייב להיות כך. הוועד

 החדש יכול לשנות זאת.

 גדי –עדכונים נוספים 

 מינוי ממונה חדשה על מוגנות בספורט נוסף לשני ובמקום רויטל 

o כממונה, פנינו שוב למשרד הספורט בבקשה למציאת  במקביל להצטרפותה של נורית אנגלמאייר

 פתרון חיצוני לאיגוד לניהול הליכים בנוגע למוגנות

  תוכן הפנייה שגוי במהותו. –התקבלה פניה לגבי לפני הגשת תביעה ייצוגית בנושא אפליה כלפי ערבים 

o .יועמ"ש האיגוד השיב לפונים, ובשלב זה ההמלצה היא שלא להמשיך בהתדיינות עמם 

  30/6/2022חודשים, עד  18חודש ביטוח האיגוד לתקופה של. 

 )עדכון סטטוס רישום )בסוגריים, כולל רוכבים שיצאו מסטטוס 

 
 



 

 
 

 :תזרים 
o  הסתיימה עם )הסכומים לא מבוקרים(: 2021שנת 

 אש"ח בחשבון הבנק 850-כ 

 והיתר  אש"ח 145-אש"ח לעובדים וספקים )כעת נותר לשלם כ 640-התחייבויות של כ

 שולם(

  אש"ח מחסות לצ'מפיונס ליג )טרם הוחזר( 65התחייבויות של 

 אש"ח  260-כספים לקבל של כ 

  על פעילות, כחלק מהכנת הדוח השנתי הנה"חנותר לבצע התחשבנות של העמסת 

o  התקבלו עד כה )סכומים משמעותיים בלבד(: 2022בשנת 

 2021-תמיכות אלו במ 25%אש"ח תמיכות ציבוריות לפי תקנות בגובה  780-כ 

 96  (2021אש"ח ממרכז הספורט )שייך לשנת 

 (2021-אש"ח סליקות אשראי )כמחציתן שייך ל 110-כ 

o תזרים ראשוני, לפני עיבוד והחלקה 

 
 פיתוח עסקי: 

o  אש"ח 96אש"ח, ובסה"כ  48התקבלה מחצית שניה מכספי סל הספורט ממרכז הספורט בסך 

o  הפעילות התחרותית בוולודרום לעונה זו, דנים בפרטים מרכז הספורט לוקח על עצמו את קיום

 הקטנים

o עברה למרכז הספורט 2022-הועברה למרכז הספורט טיוטת הסכם שימוש בוולודרום ב 

  2021כוונת הצדדים לשמר את המודל של 

o דווח מוקדם יותר בפגישה –אינסייט  חסות 

o  ענבר מרכזת את הכנת המצגת –טבע 

  ניוזלטר לסיכום כהונת הוועד המנהללפעולה: ירדן וגדי יכינו 

 פרידה מגדי

  .אני חושב שהבאת לפה מחשבה יפה מאוד, בזכות העובדה שאתה לא בא "איל: מודה לגדי על העזרה

מקווה שהוועד החדש ייקח את התשתית. לי היה  "מהאופניים. בזכותך האיגוד צעד מספר צעדים קדימה.

 קל יותר בזכות גדי.

 סמוך שכל עניין הכספים מתנהל ביושר ובסדר. זה הקל לי על החיים.יכולתי ל :נני מצטרף 

 רת מצטרפת לברכות ומציינת שבהחלט ניתן היה לסמוך על גדי.ויוסי: גם וועדת הביק 

 איל נועל את הישיבה.

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


