
 

 
 

 

 2202/1/6פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל של איגוד האופניים שהתקיימה ביום 

 2022לשנת  1ישיבה 

 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 

 דירקטורית  –רויטל שואן פינקס 
 דירקטור –יואב בר 

 דירקטור  –חיים טייכהולץ 
 (18:38-דירקטורית )הצטרפה ב –און  -מרים בר

 

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

 נציג ועדת ביקורת –יוסי טנדלר 
 מנכ"ל משותף, מנהל התחום המקצועי –ירדן גזית 

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

 :נעדר
 דירקטור –יוני פנטנוביץ 

 
 :, לממהריםעיקרי הישיבה

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

  ומינוי ועדת בחירות 10.3.22החלטה על זימון אסיפת בחירות ליום 

 והחלטה שלא לבקש פטור 2022פנים לשנת  דיון בנוגע למינוי מבקר 

 ואישורו 2022תקציב לשנת ב דיון 

 עדכון מקצועי בנושאים הבאים: הליך בחירת רוכבים לאליפויות, תלבושת ייצוגית לנבחרות ותחרויות 

 עדכון בנוגע לתחום הטיפול בתלונות בהטרדות מיניות ובמוגנות 

 רישום ספורטאים ותזריםחידוש הביטוח, סיום הטיפול בתלונה בנושא הנגשה, , ובהם: עדכונים נוספים 
 

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

  2.12.21 מיום 2021לשנת  9 פרוטוקול ישיבה מס'החלטה: לאשר את. 

 לסיים את הוועד המנהל נתן את אישורו  שבהבעקבות שימוע התקיימה הצבעת דוא"ל  15.12.21-ב

 השתתפו בהצבעה כל חברי הוועד למעט חיים טייכהולץ. .העסקת המנכ"ל המשותף גדי רדום

 מעקב משימות לביצוע מישיבות קודמות

 הסתיים טיפול 

o  בוצע. התקציב הוא כלי, אך  –דורון צריך להשיב האם יש חובה לאשר תקציב עד למועד כלשהו

 .ובוודאי לא עד מועד מסוים אינו חובה,

o  9.12.21-הפגישה התקיימה ב –ירדן ישלח זימון לפגישה עם יעל ארד 



 

 
 

o  רויטל אמרה שהיא  –גדי יזמין את רויטל רשקובן לישיבת ועד מנהל לאחר ישיבות התקציב

יכולה לענות לפניות, אך אינה מעוניינת להיות מעורבת בהליכים, ולכן נראה שהפתרון הוא 

 ליפה שתיקח על עצמה להיות חלק מן ההליך המלאלמצוא מח

o  בוצע כחלק מן  –גדי ישלח לחברי הוועד את המצגת כולל החלקים שלא עברנו עליהם בישיבה

 הזימון לפגישה זו

o  בוצע –ירדן ידאג שיהיה פרסום בפייסבוק של האיגוד על טור אילת 

o  )נקבעה פגישה  -משמעותית העונה לשוחח עם עיריית ב"ש לקיום תחרות כביש  –גדי )ספטמבר

 12/1/22-ל

o  )מנהלת יוסי קישר את ענבר עם  –יוסי יקבל משוב מכמה חברות על תמיכה באתנה )נובמבר

התקבלה תשובה קשרי המשקיעים של חברת פארמה בינלאומית גדולה והתקיימה פגישה. 

 .)תורמים לתחומים אחרים( מחברה אחרתשלילית 

 הו יצטרף לענבר? מקום שמיש היההאם  –איל 

  .סבור שלענבר יש יתרון יחסי בהצגה - ירדן

 ענבר היתה מוכנה לחלוטין לפגישה. –גדי 

 ממתין לעדכון 

o )יוסי ואיל ישוחחו על נושא התרומות )אוקטובר 

וגמרים.  המדינה רוצה מדליות, הישגים, פודיומים ,לענף מועדף בנוגע –יעל ארד איל מעדכן בנוגע לפגישה עם 

כרגע אנו עוד לא שם, אך אולי נגיע לכך בזכות אופני המסלול. אמרה שבשיט החליטו לא להשקיע בחלק מן 

 .נבחרות ואולי כדאי שיתעדפו 6הענפים ולהתמקד בענפים שבהם הם טובים. אמרה שהאופניים מפעילים כרגע 

 ל.סייקלוקרוס וחצי ממקצועות המסלו , BMXאנו כבר מוותרים על –נני 

 .פסיכולוג ספורטבהיקפים מצומצמים כמו נתנה לירדן כמה קשרים לאנשים כדי לנסות לקבל משאבים יעל  –איל 

 זימון אסיפת בחירות ומינוי ועדת בחירות
 .16:00בשעה  10.3.22-איל מציע לכנס אסיפת בחירות ב

 רו"ח ליעד ברזילי, כדורירו"ח ערן , יו"ר הוועדה –עו"ד דורון בן ארצי : חברי ועדת הבחירות יהיו
 לוחות זמנים:

  9/1/22פרסום זימון לאסיפת בחירות ביום ראשון 

  10/1/22העברת חישוב קולות הצבעה לוועדת בחירות עד יום שני 

  12/2/22אישור ועדת הבחירות לחישוב קולות ההצבעה ופרסומם עד יום רביעי 

  24/1/22מועד אחרון להגשת רשימות מועמדים יום שני 
 . לננחה שההצבעה תהיה בדוא"בשל הגבלות הקורונה ובהתאם להנחיות רשם העמותות,  –דורון 

את דורון כמנהל הבחירות. כולם יצטרכו לשלוח את ההצבעה לדורון בדוא"ל.  ועדת הבחירות תצטרך לאשר
 .ההצבעה תמשיך להיות חסויה

 .מתחילים מאסיפה כללית בזום כך שכולם יוכלו לדבר
 .ה מועדלהצבעה יהי

 .ועדת הבחירות תבדוק כשירות המצביע
 .אם אין רשימה בזמן, הבחירות תדחנה –דורון 

 .16:00בשעה  10.3.22-לזמן אסיפת בחירות ל: החלטה
 

 2022דיון בנושא מינוי מבקר פנים לשנת 
אברהם מש"ח, בפרט בגלל התמיכות עבור גביע  11-צפוי להיות כ 2021המחזור של איגוד האופניים בשנת 

, שכן 2202יש צורך במינוי מבקר פנים בשנת  חוק העמותותב 30בהתאם לסעיף . (2022-)שבינתיים נדחה ל
, 2018-ב בפעם הקודמת שבה היה מחזור האיגוד גבוה באופן חריג, בעקבות הג'ירו. מש"ח 10-המחזור גבוה מ

, כרגע הצפי הוא למחזור 2022לגבי שנת . האיגוד ביקש וקיבל אישור שלא למנות מבקר פנים בשנה העוקבת
 .מש"ח, אך יכול להשתנות אם תתקבלנה תמיכות ציבוריות או תרומות נוספות 10-נמוך מ

 .אש"ח 25-בעלות של כ 2022יש להחליט האם לבקש פטור ממבקר פנים שיפעל בשנת 

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/4496.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law00/4496.htm


 

 
 

 הדעה של ועדת הביקורת היא שימונה מבקר פנים ממספר נימוקים: –יוסי 
 מורכבות ניהול הכספים בעמותה .1
 ועדת הביקורת פחות זמינה ביומיום .2
 רעל המחיצפויה לעלות אש"ח ולכן התועלת  25-העלות היא סדר גודל של כ .3

 לאור כל האמור לעיל צפוי ערך מוסף וממליצים למנות מבקר פנים.
 ?ים את המבקר לאור דחיית גביע אברהםהאם חייב -איל 
 , וזה מה שקובע.מש"ח 10היה מעל  2021-בהמחזור  –ירדן 
 בסופו של דבר אפשר לבקש פטור, אך ממליצים שלא. –יוסי 
 האם יכול להיות אופרטיבי? –איל 
 ועדת הביקורת תפעיל אותו. –יוסי 
 לסייע לתפעול העמותה.ועדת הביקורת לבדוק נושאים שיכולים מומבקש מגדי ו –איל 

 לא להגיש בקשה לפטור. החלטה:
 גדי יסייע לועדת הביקורת למנות מבקר.לפעולה: 

 
 2022דיון בנושא תקציב האיגוד לשנת 

 דיון המשך לזה שהתקיים באסיפת הוועד בדצמבר. ירדן מוביל 

  2021לבין ביצוע משוער ו 2021לבין תכנון  2020מוצגת טבלה המשווה בין דוח כספי. 
o  אש"ח כתוצאה מתקורות שהועמסו על אירועים בינ"ל 400-עודף של כההערכה היא שיהיה. 

 2022-מוצג שקף השינויים הצפויים בסביבה בה יפעל האיגוד ב. 
o  סבור שצריך לרתום את הרשויות הערביות. יהיה להם כוח גדול מאוד –איל. 
o  מציע שבוועד יהיה חבר ערבי –יוסי. 
o  להכניסמקווים  –ירדן BMX  לתכנית המתקנים. רואים גידול ברכיבה בכלל וברשומים באיגוד

 .בפרט

 :מוצגות הנחות העבודה לתקציב המוצע ובהן 
o 2022-בבתמיכות משרד הספורט לאיגוד מש"ח  1-צופים קיצוץ של למעלה מ 
o על כספים שיגיעו לפעילות אירועים  אש"ח כתוצאה מהעמסת תקורות 300-כניסה של כ

 בינלאומיים
o  לצורך מענה לדרישות המקצועיות  2022אש"ח( לפעילות בשנת  400-)כ 2021ניצול מלוא עודפי

 בתחומי הנבחרות והתחרויות
o  אש"ח כתוצאה מהמשך  100-אש"ח תרומה לביגוד נבחרות וכן כ 50הכנסות מיוחדות של

 פן ניצול כספי סל הספורטההסדר מול מרכז הספורט בנוגע לאו

 ירדן מציג את שקף כוח האדם 
o  נמצאים על קו דק שבין לעשות דברים נכון לבין לא להעמיד את הוועד הבא בפני עובדות.  –איל

לכן מציע לפרסם קול קורא למאמן נבחרת, ולאפשר לוועד החדש לבצע את הבחירה. אנחנו נניח 
 .תשתית לאיחוד פוזיציות

o  לא נקצץ כלום בקדנציה שלנו לגבי נשים, –איל. 
o  עד מתי החוזה של סטיב –שני? 
o  2022עד לסוף  –ירדן. 
o  כאשר הוועד החדש תפקידי המאמנים )פרט לסטיב(סבור שצריך להוציא קול קורא לכל  –איל ,

 .1/5/22-יצטרך להכריע עד ל
o  למועדוניםיש מועדונים שסבורים שקיבלנו בינוניות מן העובדה שהמאמנים לא קשורים  –נני. 
o  אני לא בטוח שהמדובר בבינוניות. הקבוצות גדולות בגלל רוכבי המסטרס. לא אומר  –יואב

 .בהכרח לגבי היכולת להביא הישגים
o יוסי שואל כמה עבודה יש למאמן נבחרת. 
o נני מסביר שיש עבודה על נתוני האימונים בשוטף. 
o  זה הפתרון הטוב ביותראני סבור שאנשים אובייקטים שלא מעורבים בקבוצות  –איל. 
o  כמחצית תחלפו, סה"כאנשי צוות בנוסף לשניים שכבר ה 4-בסופו של דבר יש שינוי ב –ירדן 

 .מהעובדים. מצד שני ממנים אחראי קשרי רשויות ואחראי מדיה, בריטיינר



 

 
 

o ולמעלה מכך ב 2022-אש"ח בעלויות כוח אדם ב 200-בשורה התחתונה מציג חסכון צפוי של כ-
 ר ירדן ישוייך להנה"כ, בהתאם להוראות חשכ"ל.. שכ2023

 מוצג שקף מקורות ההכנסה 

  קירובי עלות שנתית( 2020-1-2מוצג שקף המשווה עלויות שכר בשנים(: 
o מש"ח 1.95-אנשי צוות בעלות כ 13 – 2020-ב 
o מש"ח 2.23-אנשי צוות בעלות כ 13 – 2021-ב 
o מש"ח 1.95-אנשי צוות בעלות כ 12 – 2022-ב 

 2022-מוצג שקף הוצאות הנה"כ ל 

  הוצאות לפעילותמוצג שקף 
o  כיצד להשקיע את  מליצובנוגע לתחרויות הכביש צריך לשוחח עם מועדוני הכביש כדי שי -ירדן

 .הכסף
o  ספורטאים שנראה שעובדת בפורמט  200-התקיימה תחרות צעירים בהרים עם למעלה מ –ירדן

 .החדש
o  ואולי 90%מן הכל, פרט למשטרה ששם האיגוד שילם המארגן מי –לגבי טור אילת השנה ,

 .תהיה בעיה להעמיד כספים אלו בעתיד
o  אין הבטחה לתקציב מועצה לשנה הבאה ולא ברור איזה מסלול יאושר על  –גראן פונדו ערבה

 .ידי המשטרה
o  מהמכביה אנו נהנים מקרן המתקנים, אך מן הפעילות עצמה לא צפויים להישאר סכומים

 .משמעותיים
o  צפויה פגיעה בתזרים –נני. 

 מש"ח אירועי בינ"ל 3.3-מש"ח, שמתוכו כ 8.3-מוצג שקף סיכום הכנסות והוצאות שמציג תקציב מאוזן כ 

 מוצג שקף של חלוקת התקציב לענפים, ובפרט לנבחרות ולתחרויות בכל דיסציפלינה 

 
o  ומהמסלול רואים שתחרויות הכביש מקבלות הרבה יותר מן ההרים –בהסתכלות ענפית. 

 מוצג שקף מקורות הכנסה פוטנציאליים נוספים 
o  לתכנית של משרד הספורט לתמוך בפעילות נבחרות צעירותירדן מוסיף בנוגע. 
o  400-אש"ח ולא בכ 200-, התקציב יהיה גרעוני רק בכהנוספות תתקבלנהאם כל ההכנסות 

 אש"ח 700-אש"ח, אך רמת הפעילות תעלה בכ

 2019-20-21-22יבי השנים מוצג שקף שמשווה את תקצ 

 מוצג שקף שמתייחס לתזרים 
o 2022 הסתיימה ביתרה שתאפשר לפעול עד סוף פברואר גם בלי הכנסות נוספות 

o מש"ח במהלך ינואר בגין מקדמות 1-צפויות הכנסות נוספות של למעלה מ 

o  2022לא צפוי קושי תזרימי במהלך החודשים הראשונים של 

o  :2022יוצג תזרים חזוי לכל בישיבת הוועד הבאה לפעולה 

o  את האיגוד נמסור במצב טוב –נני 
o  מדגיש את כמות העבודה שהושקעה בתקציב –איל. 
o  יהיה אתגר תזרימי 2023-ב –נני. 
o  גם –איל PNL יהיו אתגרים. 

 .שוב מוצג התקציב המלא: הכנסות והוצאות ומתקיימת הצבעה 



 

 
 

 
o  ( עומד על 2021-אש"ח מ 400התקציב המאוזן מבחינת הכנסות מול הוצאות )תוך הסמכות על

8,292,100 .₪ 
o  גדי מוודא שכל המצלמות פתוחות.בעת ההצבעה 
o  :ר פה אחדהתקציב אושהחלטה. 

 
 ירדן –י מקצועה נים בתחוםעדכו

  ולמעמד ספורטאי בצה"להוועדה המקצועית אישרה הליך בחירת רוכבים לאליפויות עולם ואירופה 
o  מתייחס להסתייגויות שעלו בנוגע להליך בחירת רוכבים לאליפויות העולם, אירופה ולמעמד ירדן

  .ספורטאי מצטיין
o נני אומר שהמדובר במדיניות של בריטיש סייקלינג, שהביאה הישגים מעל ומעבר. 
o  אחד האתגרים היה התקשור. ירדן ילמד מכך וישפר קדימה –איל. 

 שנים 3-התקשרות עם ספק ביגוד רכיבה לנבחרת ל לקראת 
o  פונים. מתכנסים להצעה אחת 3-קיבלנו התייחסות מ -ירדן.  
o איל מבקש לעבור על העיצובים של ביגוד הנבחרת. 
o  האם התקבל פידבק מן הרוכבים לגבי הנבחרות: אילו פריטים חשובים? משוב לגבי  –יואב

  ?'קסטלי וכו
  אנו נותנים דוגמאות  –המינימום. מבחינת סוג הפריטים והדגם אנו מייצרים את  –ירדן

 .לרוכבים כדי לבצע בחירות
o  צריך לתת דגש לביגוד הנבחרת בוולודרום, עם חליפות נג"ש מקצועיות, שאינן זולות –שני. 
o מרים שואלת אם דיברנו עם  ASOS ? 

 ירדן אומר שלא הגיעה הפנייה לASOS- . 
  .מרים מציינת שאילן אוהב לתת וכדאי לדבר עמו 
  .יואב מציע לבצע את ההיכרות 
  :ומדגיש את הלו"ז הקצר ירדן ישלח למרים את הצרכיםלביצוע. 

 "טיפול במקרה של תלונה בתחום ה"מוגנות בספורט. 



 

 
 

o  לוועד האולימפי בנוגע לאופן של המתלוננת נעשתה פניה  –בנוגע לתלונת מוגנות מלפני כשנה
 .ובסופו של דבר גילי תמיר תבחן מחדש את הנושא לאיגודהטיפול באיגוד. הוועד האולימפי פנה 

o  בזמן אמת. גם אני התלוננתי לפני שנים וזה לא זכה לטיפול הולם. כראוי חבל שלא טופל  –מרים
 .2018-אני הרמתי דגל ב

o  נושא המוגנותהוועד החדש יצטרך למצוא אדם מתאים לעמוד בראש הליך הטיפול ב –שני. 
o  לקבל על עצמה את התפקיד מציעה –מרים. 
o  זו חובה שלנו לטפל בנושא באופן קבוע. אני סבורה שיש מקום לטיפול על ידי עו"ד  –רויטל

 .חיצוני בשוטף
o  הוועד הבא יחפש ממונה חדשה -איל 

 תחרויות 
o  לצ'מפיונס ליג(כל מה שתוכנן התקיים )פרט  –ירדן מעדכן על תחרויות שהתקיימו בדצמבר 
o ירדן אמר שזה חלק מן התקציב שאושר וכבר נמצא בעבודה מול  –גוברין  יתמרים שואלת על ב

 .נמרוד הנגבי
o ב מבחינת מרוצי הכביש.רוצה לסיים את הקדנציה בטעם טו - מרים 
o ירדן ומרים ישוחחו בנוגע לתחרויות הכביש 
o  העיקריים בכביש ויזמן גם את מריםלפעולה: ירדן מתכוון לשוחח עם ראשי המועדונים 

 
 גדי –עדכונים נוספים 

 נחתם הסדר עם הפונים בנושא ההנגשה 

  ישלח בקרוב במטרה לאשר בישיבה הבאהגדי  –נהלים לעיון הוועד ולאישורו 

  להיות מוחלפת. התכוונה  –רויטל רשקובן ביקשה שככל שיש צורך שהממונה תעסוק בהליכי בירור
 ד.לשמש אוזן קשבת בלב

o  נעשתה פניה למשרד הספורט בבקשה למציאת פתרון חיצוני לאיגוד לניהול הליכים בנוגע
 למוגנות

 סוכנות הביטוח עדכנה שפוליסת הביטוח חודשה, ובקרוב תישלח לעיוננו ולתשלום 

 )עדכון סטטוס רישום )בסוגריים, כולל רוכבים שיצאו מסטטוס 

 
 

 :תזרים 
o  הנתונים בטבלה עד סוף חודש דצמבר 
o 2021אש"ח נוספים ע"ח שנת  150-צפויים להתקבל כ 

 חציו התקבל השבוע( 2022אש"ח ממרכז הספורט, צפוי בינואר  96-כ( 
 אש"ח בהכנות אולימפיות )פברואר( 34-כ 
 אש"ח ייכנסו ביום ראשון מכרטיסי אשראי  25-כ 

o 2021אש"ח בגין  740-נותר לתשלום כ 
 מרץ, וכתלות בכניסה בפועל של -ואראש"ח באופיס גאיי )ישולמו עד לפבר 420-כ

 (2022מקדמות 
 אש"ח שכר דצמבר )משולם בינואר( 180-כ 
 אש"ח עודפים בגין הכנסות עצמיות 140-כ 

o 2022כבר בינואר  2022מש"ח ע"ח  1-צפויים תקבולים של למעלה מ 
o אש"ח לחודש  425-קצב ניצול צפוי )ממוצע, ללא אירועים בינלאומיים(, כ 



 

 
 

 
 פיתוח עסקי: 

o  אש"ח לטובת תמיכה בספורטאי 10סוכנות תירוש תרמה 
o הסכם שת"פ עם אוניברסיטת בן גוריון נחתם על ידי הצדדים 
o  אש"ח 48התקבלו מחצית מכספי סל הספורט ממרכז הספורט בסך 

 ( צפויה בשבועות הקרובים 48מחצית שניה )אש"ח נוספים 
o י כפרי נוער של הרוח הישראליתצפויה הזמנה לקורס מובילי קבוצות ולקורס מכונאים על יד 
o 2021 תמיכת אירועים בינ"ל עבור צ'מפיונס ליג לא התקבלה בשנת 

 
 

 .וועד החדש שיבוא אחרינומבקש להשאיר את האיגוד במצב הטוב ביותר ל –איל 
 .19:45-הישיבה ננעלה ב

 
____________________________ 

 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


