
 

 
 

 

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

 2022לשנת  3ישיבה 

 : ירדן גזיתםרש

 .Zoomבאמצעות ו חדר הישיבות בוולודרום: מקום האסיפה
 18:00: השעת תחילת הישיב

 
 

 :נוכחים
 יו"ר –איל קישון 

 )הצטרפה באמצע הישיבה( דירקטורית –שני דוידוב 
 גזבר ודירקטור –מעוז נני 

 דירקטור –יואב בר 
 דירקטור –יוני פנטנוביץ 

 )עזבה באמצע הישיבה( דירקטורית –און  -מרים בר
 

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

 נציג ועדת ביקורת –ליעד ברזילאי 
 נציג ועדת ביקורת –יוסי טנדלר 
 מנכ"ל –ירדן גזית 

 

 :ונעדר
 דירקטור  – חיים טייכהולץ

 דירקטורית  –רויטל שואן פינקס 
 

 :, לממהריםעיקרי הישיבה

  
 :3/2/22 שהתקיימה ביום 2מס' אישור פרוטוקול ישיבה  תיעוד

  'אושר על ידי משתתפי הישיבה בדוא"ל ופורסם באתר 3/2/22 מיום 2פרוטוקול ישיבה מס. 

  מעקב משימות לביצוע מישיבות קודמות

 הסתיים טיפול 
 פורסם -  ספר הנהלים באתרפרסום  –
 שנים ללא נקודות יציאה 3-ההסכם נחתם ל – לבקש מאינסייט נקודת יציאה לאחר שנה –
יו"ר איגוד הטריאתלון  – לשוחח עם איגוד הטריאתלון על תמיכה בהערותינו על תכנית המתקנים –

 אישר שיתמוך בהערות איגוד האופניים
 פורסם - פרסום קול קורא למאמני נבחרות –
 ישיבההמשך היוצג ב –וזלטר לסיכום פעילות הוועד המנהל ני –
המשך יוצג ב –ועדת הביקורת תציע את הנושאים לביקורת של מבקר הפנים בישיבה הבאה  –

 ישיבהה

 טרם הושלם 
גילי טרם  – בנוגע לטיפול במקרה של מוגנות בספורט להציג את עיקרי הדוח של גילי תמיר –

 שלחה את הדוח
 יטופל לאחר הבחירות לוועד המנהל –ניסוח קול קורא לאחראי מדיה  –

 
 קבלת הלוואה מהוועד האולימפי



 

 
 

ירדן מציג את התזרים החזוי. צפוי קושי תזרימי בחודשים מאי ויוני שניתן להתגבר עליו ע"י דחיית תשלומים 
₪  150,000לספקים, אולם מוטב להימנע מכך אם יש פתרון נוח יותר. הוועד האולימפי מוכן לתת הלוואה של 

 החל מספטמבר, ריבית כחוק. תשלומים  4-בתנאים זהים לאלה שניתנו לאיגוד בשנים קודמות: החזרה ב
 

 מהוועד האולימפי₪  150,000חברי הוועד מאשרים פה אחד קבלת הלוואה על סך החלטה: 
 

 2022נושאים לביקורת בשנת 
: ביקורת לפי 2022ליעד ויוסי מעדכנים לאחר פגישה עם מבקר הפנים כי המבקר יעסוק בשני נושאים במהלך 

לביקורת(, וביטוחים. נושאים אלה ימלאו את מכסת השעות שהוקצתה לחוק העמותות )נושאי חובה  30סעיף 
 למבקר הפנים. כמו כן, ליעד ויוסי יבחרו נושא נוסף לביקורת בחציון השני של השנה.

 
 סיכום פעילות בתקופת הוועד המנהל היוצא

צא, ואתגרים ירדן סוקר נתונים על השינוי במצב ספורט האופניים בישראל לאורך כהונת הוועד המנהל היו
 והזדמנויות שיעמדו בפני הוועד המנהל הבא:

 
 

ימי תחרויות 
)לא כולל 
ליגת בתי 

ספר, מקומות 
עבודה, 
טורנירי 
אופניים 
 לכולם(

2021 2020 
 )קורונה(

2019 2018 

51 32 49 44 

 
 

רשומים 
 באיגוד
מהם 

 משלמים

2022 
 28.2.22-נכון ל

2021 2020 

1,828 1,775 1,415 

 1,040 1,400-כ 1,792

משתתפים 
באליפויות 

 ישראל

 
 XCOאופני הרים 

2021 2020 
 קורונה

2019 2018 2017 

409 190 323 224 267 

 2021-ל 2017-מ 53%גידול של 
 

 אופני כביש

2021 2020 
 קורונה

2019 
מסלול 

 הררי

2018 2017 

308 86 271 325 364 

 2021-ל 2017-מ 15%ירידה של 
 

 תתווסף אליפות אנדורו 2022-, בXCCנוספו אליפויות מסלול והרים 

 הרים וכביש היו ונותרו.  מספר ענפים
נכלל בתכנית המתקנים  BMX-נוספו אופני מסלול, אנדורו )כסבב מלא( ופאמפטרק. ענף ה

 הלאומית וצפוי להיות מוקם בשנים הקרובות.



 

 
 

הישגי 
 נבחרות

 2017 2018 2019 2020 2021 סה"כ

באליפויות  20טופ 
עולם ואירופה עילית, 

U23  ונוער, לפחות חצי
 עליון

 כביש 2 0 3 0 0 5

 הרים 2 1 0 1 5 9

 מסלול - - - 2 6 8

 סה"כ 4 1 3 3 11 22

       

 2017 2018 2019 2020 2021 סה"כ

באליפויות  10טופ 
עולם ואירופה עילית, 

U23  ונוער, לפחות חצי
 עליון

 כביש 0 0 0 0 0 0

 הרים 1  0 0  1 2 4

 מסלול - - - 2 5 7

 סה"כ 1 0 0 3 7 11
 

 2020טוקיו  2016ריו  משחקים אולימפיים

 2 2 מספר ספורטאים

 3 2 מספר תחרויות

 33 29 הרים גברים –תוצאה 

 24 48 כביש נשים –תוצאה 

 15 - נג"ש נשים –תוצאה 

 
 

מספר 
ספורטאים 

 בצה"ל )בנים(

 בשנתון 10-ל 6-מ 66%-עלה ב

מספר 
הספורטאים 
בסגלי הוועד 

 האולימפי

 11-יותר מהוכפל מכחמישה ל

מספר 
הספורטאים 
וספורטאיות 

 UCIבקבוצות 

 הרים( 9-ו  כביש 15) 24: 2022-הרים(, ב 10-כביש ו 9) 19: 2019-ב

 
 הקמת ענף אופני המסלול

 הוכשרו מאמנים, שופטים ומארגנים 

 החלו לפעול מועדונים ונבחרת הסבולת 

 אורגנו תחרויות לרבות אליפות ישראל ותחרות בינלאומית 

 נקבעו שיאי ישראל הראשונים 

 "נפתחה "כיתה אולימפית 

 נרכש ציוד במימון קרן המתקנים 

 בוצעו הכנות לאליפות העולם לנוער והצ'מפיונס ליג 



 

 
 

 נבחרת הסבולת הגיעה להישגים בולטים באליפויות אירופה ועולם 

  שיתוף הפעולה עם מרכז הספורט הלאומי ת"א, סילבן אדמס והוועד האולימפי הביא לכך שהעלויות
 לאיגוד ולמועדונים נותרו נמוכות באופן יחסי לתפוקות

 
 גידול משמעותי בפעילות במגזר הערבי

 6 מועדונים 

 ספורטאים רשומים 200-כ 

 5 שופטים 

  2022-ו 2021, 2020-בשפרעם באירוח אליפויות ישראל ותחרויות בינלאומיות 

 ספורטאים מהמגזר על הפודיום באליפויות ישראל לנוער ולקדטים 

 ספורטאים מהמגזר ייצגו את נבחרת ישראל באליפות אירופה לקדטים 

  תגריד בלוט –גויסה אחראית תפעול לאיגוד 
 

 אתגרים משמעותייים שצלחנו

  הקורונה למרות מגבלות 2020התקיימו כל אליפויות ישראל בשנת 

 נבחרת המסלול השתתפה באליפות העולם לנוער במצרים 

  2019 – 2017טיפול בעשרות ליקויים שהתגלו בביקורת עומק על השנים 
 

 נושאים נוספים הראויים לציון:

  סיום תיקי "חץ הצפון" ומירב הראתי, הוגשה תביעת ירון דור 

  ושיפור ניכר במוסר התשלומים לעובדים וספקים 2021-ו 2020עודף כספי בשנים 

 כניסת כספים משמעותיים עבור אירועים בינלאומיים והסדרת העמסת תקורות 

 מעבר משרדי האיגוד לוולודרום 

 מינוי נשיא כבוד 

 אושר ספר נהלים 

 4  מערכת לוג ליג -מערכות שונות הוחלפו במערכת ניהול מידע יחידה 

  איגוד" ו"גביע המדינה" באופני הריםיישום "תחרויות ללא מגע יד 

 מפגש חודשי של המנכ"ל עם מנהלי מועדונים 

  חברי צוות האיגוד  16מתוך  8-חברי ועד מקוריים ו 9-מ 4תחלופה גבוהה של חברי ועד וצוות: נותרו
 2019שהיו בפברואר 

 
 אתגרים והזדמנויות שיעמדו בפני הוועד הבא

  וגיבושה לכדי תכנית אסטרטגית עדכניתהשלמת החשיבה האסטרטגית שנעשתה 

 התאמת פעילות האיגוד לצורך מקסום הניקוד במבחני התמיכה החדשים 

  מתן מענה לגידול במגוון הפעילות ובמספר הפעילים בתנאי קיצוץ בתמיכות הציבוריות, לרבות "תחרויות
 ללא מגע יד איגוד" ותחרויות כביש

 יםשיפור תיאום פעילות הנבחרות עם המועדונ 

 גיוס משאבים, לרבות מרשויות מקומיות 

  שיווק ויח"צ 

 מינוף הפעילות במגזר הערבי ותכנית החומש הממשלתית לקידום הענף במגזר 

 הקמת נבחרת ספרינט בוולודרום 

 הקמת ענף ה-BMX 
 

 נני מתייחס למצע שהציגה הרשימה שהתמודדה בבחירות הקודמות ולמה נעשה ביחס לכל אחד מהנושאים:

 נוכחי סטטוס במצעסעיף 

הגדלת ההקצאות לספורטאים 
 בצה"ל

 בשנתון 10-ל 6-מ 66%-מספר המכסות לבנים גדל ב



 

 
 

קרן מלגות לספורטאים צעירים 
 15-17בגילאי 

 לא הוקמה קרן. 
נתרמו וגויסו כספים משמעותיים לטובת פעילות בינלאומית ורכישת ציוד 

 של ספורטאים

הרחבה משמעותית של היצע 
ובעיקר התחרויות  התחרויות

 2-3הגדולות והאטרקטיביות, 
מרוצים גדולים לצד אירועים 

 עממיים

 מספר התחרויות הכללי נותר דומה
 מספר תחרויות הכביש הצטמצם

 נוספו תחרויות מסלול, אנדורו, פאמפטרק
 התקיימו תחרויות חדשות בסובב כנרת ובטור אילת

 רכז התחרויות הוחלף
 הוכשרו מארגנים חדשים

 נוצרה תכנית חניכת מארגנים חדשים
נוצר מודל "תחרויות ללא מגע יד איגוד" שיאפשר גידול במספר 

 התחרויות בעתיד
גויס אחראי קשרי רשויות מקומיות במטרה להגדיל את תמיכת הרשויות 

 בתחרויות

שדרוג משמעותי בנושא שיפוט 
 ומדידה

 המדידה הוצאה למיקור חוץ
 רכז השיפוט הוחלף

ך שיפוט ומדידה בתחרויות ולודרום, מספר שופטים יצאו הוקם מער
להשתלמויות מעשיות בחו"ל, ושופטים בינלאומיים הגיעו להדרכות 

 שופטים בישראל
 נוצר ויושם מודל "שופט משקיף" שיאפשר הוזלת עלות ארגון תחרויות

הסדרת אישורים למרוצים מול 
 רשות הטבע והגנים וקק"ל

 קיים אישור שנתי לשימוש בשטחי קק"ל ורט"ג

נכללים בתכנית המתקנים הלאומית החדשה ומתקנים  BMX-מתקני ה BMXהקמת ענף 

 ראשונים צפויים להיות מוקמים בשנים הקרובות

בחינת מדיניות מעבר רוכבים 
 מקבוצה לקבוצה

 אושרה מדיניות חדשה וברורה שתצמצם צורך בבוררויות והליכים.

ה בבי"ס למאמנים כך שכל רפורמ
מי שעומד בדרישות יוכל לרכז 

קורס, ולא יהיה רכז הדרכה בשכר 
 באיגוד

 הרפורמה בוצעה
 נכון להיום רק אדם אחד מעביר קורסי מאמנים ומדריכים מטעם האיגוד.
ישנו רכז הדרכה שלו תפקיד נוסף באיגוד שאינו מעביר קורסי מאמנים 

 ומדריכים.
 2022ת מאמנים בעונת פורסמה סדרת השתלמויו

שיתופי פעולה עם איגודים מובילים 
 בחו"ל

הובילו להזמנות ספורטאים  UEC-וה UCI-שת"פ וקשרים טובים עם ה

, ולקבלת כל האישורים לנסיעת UEC-ומאמנים למחנות אימון של ה

נבחרת ישראל לאליפות העולם לנוער באופני מסלול במצרים, ולאירוח 

 .UCI-המשלחת על חשבון ה

הרפורמה בבי"ס למאמנים ומודל תחרויות "ללא מגע יד איגוד" נערכו 
 .British Cyclingלאחר התייעצות עם אנשי 

ישיבות דירקטוריון לדירקטוריון 
 בלבד

 בוצע

גיוס חסויות ספציפיות לנבחרות, 
 מרוצים ופרויקטים חשובים

 שנים 3על פני  אש"ח 120-על סך כ Insight Partners-גויסה חסות מ
 אש"ח לתחרויות כביש חדשות 40גויסו 

 2020אש"ח למרוץ פתיחת העונה  10גויסה חסות של 
 גויסו תרומות לפעילות בינלאומית ורכישת ציוד של ספורטאים

הושג שת"פ עם מרכז הספורט הלאומי ת"א וסילבן אדמס לפרויקט אופני 
 בשנה₪ המסלול בשווי מאות אלפי 

 מסחריות משמעותיות נוספות לא גויסו חסויות

בחינה מחדש של שיטת דירוג 
 המועדונים

 אושרה מדיניות חדשה לאחר שמיעת כל בעלי העניין שרצו בכך



 

 
 

מבחני התמיכה החדשים של משרד הספורט מייתרים את נושא הדירוג 
 ע"י האיגוד ומדרגים בקריטריונים אחידים לכל ענפי הספורט

 
 עדכון מנכ"ל

לרבות אליפות לוח התחרויות עמוס, תחרויות שהתקיימו בפברואר ואלה שמתוכננות למרץ, ירדן סוקר את ה
שופט ומשתתפים  25-ילדים ואליפות ישראל הפתוחה באופני מסלול שתהיה אירוע בינלאומי עם כ XCCישראל 

מנהל  מחו"ל. במקביל יגיעו מחו"ל לתת הדרכה על מערכת מדידת הזמנים וניהול התחרות ומסכי התצוגה.
במקביל לאליפות יתקיימו  24.3-יגיע לביקור מקדים לקראת אליפות העולם לנוער. ב UCI-מחלקת המסלול ב

הבחירות לוועד המנהל הבא, והיו"רית המיועדת ביקשה להזמין את חברי הוועד למפגש על מנת להודות להם 
 ו"להעביר מקל" בצורה מסודרת.

 
 24.3-לאליפות ישראל ולמפגש עם הוועד הנכנס ב ירדן ישלח הזמנה לחברי הוועדלפעולה: 

 
במקביל, עובדים יחד עם רכז הרשויות המקומיות יובל גולן על איתור רשויות מקומיות לאירוח אליפויות ישראל 
כביש, החלטה צפויה להתקבל בחודש הקרוב. עובדים עם מחלקת הילדים והנוער על סבב תחרויות פאמפטרק 

 כולל אליפות ישראל.
 

 סדרת השתלמויות מאמנים ומדריכים מתוכננת ופורסמה.
 

עובדים על הגשת קול קורא לאתנה באמצעותו נוכל לקבל בחזרה תקציב לפעילות נשים לאחר שתמיכת אתנה 
לאיגודים בוטלה. ענבר רונן מרכזת את הטיפול בנושא. בהמלצת איל, דפנה לנג מעורבת והייתה עם ירדן בפגישה 

 ית אתנה ורכזת ספורט נשים במשרד הספורט.בוינגייט עם מנכ"ל
 

 2020הנחיה לתיקון דוחות 

  ולהעמיס תקורות באופן אחיד על  2020רו"ח מטעם משרד התרבות והספורט הנחה לתקן את דוחות
 כלל הפעילות, לרבות תרומה שהתקבלה בגין הג'ירו ד'איטליה

 במיוחד שיטור וסדרנות בה לא היו פריסה אחידה של התקורות עלולה להוביל לכך שבתקנות מסוימות ,
, לא ידווחו מספיק הוצאות והאיגוד יידרש להשיב כספים משמעותיים למשרד 2020-הרבה הוצאות ב

 התרבות והספורט, זאת למרות שבסה"כ הוצאות הנה"כ אינן חורגות מהמותר

 איגודים נוספים נמצאים במצב דומה 

  כדוריירדן מרכז את הטיפול יחד עם איל, נני וערן 
ירדן יבדוק עם ההסכם עם קומטק לגבי הג'ירו ד'איטליה כולל סעיף שיפוי לאיגוד במקרה של דרישת לפעולה: 

 הרשויות להחזרת כספים
 

 15.3-גליה כספי תכנס לתפקיד אחראית תפעול ב
 

 התקיימה פגישה עם מבקר הפנים והועברו חומרים לבקשתו
 

 מרים אושרה בבנק כמורשית חתימה
 

 בדנמרק בסוף השבוע הקרוב UEC-ייצג את האיגוד בכנס הירדן 
 

 לקורס שופטים בינלאומיים בתחרויות כביש שיתקיים בשבוע הראשון של יוני UCI-ירדן הוזמן ע"י ה
 

 נועל את הישיבה.מודה לחברי הוועד, לירדן, לדורון ולחברי ועדת הביקורת על העבודה המשותפת ואיל 

____________________________ 
 חתימת אישור

ר"וי ,ןושיק ליא ר"ד


