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 האיגוד ומעמדו החוקי שם  .1

הינו   1.1 האיגוד  בישראל     –שם  הניווט  לספורט  ובאנגלית:  ("האיגוד"לן  )לה  האיגוד   ,Israel Orienteering 
Association (ISOA.) 

 האיגוד הינו אגודה הרשומה לפי חוק העמותות.  1.2
ו 1.3 מטרותיומשמשים  האיגוד    נכסיהכנסות  את  ורק  טובות.  אך  ו/או  רווחים  חברי    ןשה כלהנאה    חלוקת  בין 

 ה. ור אס האיגוד
 

 ת האיגוד מטר .2
 ישראל.  טיפוח וקידום ספורט הניווט ב .2.1

 מרכזיות  תיולויפע
העולמי  בארץ, בכפוף לחוקי איגוד הניווט  רטיבי  הספוענף הניווט    פעילות   קיוםלהלים  ראות ונקביעת תקנות, הו .2.2

(IOF) . 
 בינלאומיות בענף הניווט.  ישראל בתחרויותמדינת ייצוג   .2.3
 . של האיגוד מפעלי ניווטולאומיות  תחרויות ניווט  ופיקוח על  ארגון .2.4
 . הכנת מפות ניווטעל ידי ניווט הפיתוח תשתית   .2.5
 .ניווטה  ףענב םספורטאיו  רגניםאמ ,מאמנים, מדריכים ל ש ועיקידום מקצ .2.6
 . בישראל ענף הניווט לקדם אתכדי יש בה   עמותה חברי ועד הכל פעולה אחרת אשר לדעת האסיפה הכללית ו/או  .2.7

 
 חברות באיגודרישום ו .3

הינם   .3.1 האיגוד  שחברי  חבר   שילמואנשים  ע"י    , לאיגודשנתיים    דמי  שיקבעו  "כפי  )להלן  העמותה  הנהלת  ועד 
החבר, ע"י תשלום    ות ישום מדי שנה יעשה באמצעות ובאחריהר  דוש חיבפעם.  י פעם  מד   גוד" או "ההנהלה"(האי
 . הי ההרשמה לאותה השנדמ

 וד. תייך לאחד ממועדוני הניווט המסונפים לאיגוד ישכל חבר איג .3.2
קבוצה .3.2.1 הוא  מסגרת    10  של  מועדון  המהווה  לפחות,  איגוד  ארגונית  חברי  לקוחבספורטיבית,  יום  רתית 

 סות האיגוד.פעילויות ניווט בח
 מועדון לבין מוסדות האיגוד. יהיה אחראי על הקשר בין ה רשימנה רכז מטעמו, אעדון  כל מו .3.2.2
 עדונים. הנוגעות למו האיגוד המועדונים יפעלו בהתאם לתקנות והנחיות  .3.2.3
 . , ובקשה זו אושרה ע"י הנהלת האיגודה בכתבועדון חדש, לאחר שהגישו בקשהקים מל דיגורשאים חברי א  .3.2.4
מו  .3.2.5 במסגפעילות  האיגועדון  ביוזמת  ד  רת  או  חבריו,  לבקשת  האסיפה  וב  האיגוד  תהנהלתופסק  אישור 

 .יך אליויבחר לעצמו מועדון חדש להשתי שהופסקה פעילותוהכללית. כל אחד מחברי המועדון 
ו  אם אינלשהי  כניווט  בתחרות  או את האיגוד  שנתי של תחרויות הניווט ולא ייצג מועדון  הג  ירודבלא ידורג נווט   .3.3

 ה הנוכחית. לשנ  תוקף ב איגודחבר 
 חרות. בת חד בלבדיצג מועדון א נווט רשאי לי .3.4
 ר פעם אחת בכל שנה. האישית, אך לא יותר מאש החלטתו  ממועדון למועדון לפיוט יהיה רשאי לעבור ונ .3.5

 
 ודגימוסדות הא .4

 האסיפה הכללית.  .4.1
 . (חברי ועד העמותהחברי ההנהלה הינם ; "או "הנהלת האיגוד הנהלה"הלהלן " העמותה )ועד  .4.2
 . שמעתה ומועדת אתיק .4.3
 ת. ועדת ביקור .4.4

 
 האסיפה הכללית  .5

 מועד, משתתפים ומניין חוקי: .5.1
 .ליוי לא יאוחר מחודש שיקבע ע"י ההנהלה, ם במועד ובמקו ,חת לשנהס א האסיפה הכללית תתכנ .5.1.1
 תיים. אחת לשנעשה  יירת מוסדות האיגוד ע"י האסיפה הכללית ת חב .5.1.2
 הנהלה. ומוזמנים ע"י ה  איגודה  במוסדות יםבעלי תפקיד משתתפים באסיפה הכללית: חברי האיגוד,  .5.1.3
ה  ה הזמנ .5.1.4 באתר  תפ כללית  לאסיפה  מ  האיגוד ורסם  יאוחר  סדר   21-לא  בצירוף  מועדה,  טרם  היום    יום 

 לה.ש
חופה  אסי .5.1.5 תהיה  אם  יק כללית  ב ת  שליש   הנוכחים  ההצבעה  2/3)  יםשני  זכות  מבעלי  בה יגודבא(  עדר  י. 

 .נוכחיםמספר  וקית בכלהיה חואז ת  ,םותו מקוה אחת באותו יום ובאעבשדחה האסיפה ית מספר זה 

 



ומוסאישבחירת    בנושאהחלטות  קבלת  ל .5.1.6 )סעיף  איגוב  דותים  זה  6ד  ה(,  בתקנון    11)סעיף    דוג איפירוק 
באסיפה  תידרש  ,  (5.1.6זה )  או שינוי סעיף   ,(ן זהבתקנו  3.2.5מועדון )סעיף    הפסקת פעילות(  ון זהקנבת

 . מבינהםהקטן   – י זכות הצבעהבעל 30 , אומבעלי זכות ההצבעה באיגוד עשירית ל לפחותות שנוכח 
 יפה הכללית:באס והיבחרות בעה צהזכות  .5.2

ת  כו ז  ת/בעל   תהיה /, יהיה18מעל    ה /אשר גילוו  ,באיגוד  ה/ כחבר  שנרשם/ה ם מיום  ודשיח  9  לפחות  מלאומי ש
 . למוסדות האיגודכות להיבחר ז ת /, וכן בעלהצבעה באסיפה הכללית

 :  ניהול ההצבעותום באסיפה הכללית ו הי סדר .5.3
 : דלקמןיהיה כ  ה הכלליתאסיפ ב  וםהי סדר .5.3.1

 . האיגוד ו"רע"י  י פתיחה  .5.3.1.1
 .יר האסיפה ו"ר ומזכבחירת י  .5.3.1.2
 . דו"ח יו"ר האיגודאישור  .5.3.1.3
 . רו"ח אישור ו  דו"ח כספיאישור  .5.3.1.4
 ת דוח ועדת ביקור .5.3.1.5
 לי. דו"ח מילו  אישור .5.3.1.6
 . אישורן והצבעה על  ,לסדר היום שהוגשובהצעות  דיון .5.3.1.7
 . ביקורת עדת ו  ,ועדת אתיקה ומשמעתהלה,  הנה  גוד,ר האי: יו"נתיים(ת לש )אח בחירת מוסדות .5.3.1.8
 שונות.  .5.3.1.9

מראש,   .5.3.2 שתתפרסם  ההנהלה  לסדר  לבקשת  שונות  נושאים  ום  היו הצעות  האיגוד  ל  יוגשולסעיף  משרד 
 הכללית.   פהסינוס האכי לפני יום  30-לא יאוחר מ   ,מיילב

ההחלט .5.3.3 הכללית  ות  ר   יתקבלו אסיפה  שלברוב  באסי  גיל  בהצבהנוכחים  אחשאי  )אויה  גלו  עה פה  ם  ת, 
 ה(. לי זכות ההצבעה באסיפעב מ 1/3דרשו זאת לפחות  

, חברי ועדות(  שיא, יו"ר, חברי הנהלהוד )נבאיג  בחירת כל בעלי התפקידיםהחלטות האסיפה הכללית ב  .5.3.4
 ובהצבעה חשאית.  ,מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה 50%לפחות   שלברוב  לו ביתק

ויש .5.3.5 מ  במידה  יו"ר  אחד לתפק ד  עממויותר  ייערכו הבחירות לתפקידגודהאי יד  לפני הבחירות לכל    ,  זה 
 ר המוסדות. ית

ש  במקרה .5.3.6 קולות  ו ווישל  מועמדיםן  מספר  עם  ערית  ,האיגודמוסדות  בלתפקיד    בין  מיד  מניך  ן  גמר 
 . לאותם המועמדיםוזרת ות הצבעה חקול ה

 אסיפה כללית יוצאת מן הכלל: .5.4
המנין, .5.4.1 מן  שלא  כללית  אסיפה  עת  בכל  לכנס  רשאי  בכת  הועד  דרישה  לפי  כן  לעשות  ועדת    בועליו  של 

 . בקר או של עשירית מכלל חברי העמותההבקורת, של הגוף המ
 . תבכבשה ריד  לתקבמום י  21תוך  מן הכלל תכונס ית יוצאת אסיפה כלל .5.4.2
 טרם מועדה, בצירוף סדר היום שלה. מיםי  10-מלא יאוחר  תפורסםת ילה הכללאסיפ  הנהזמ .5.4.3
 לל יהיה כדלקמן:  הכללית היוצאת מן הכפה  של האסי סדר היום .5.4.4

 וד. גייו"ר הא   –דברי פתיחה   .5.4.4.1
 בחירת יו"ר האסיפה .   .5.4.4.2
 ס האסיפה. כינו נדרש  גינםנושאים אשר בדיון ב  .5.4.4.3

חלים גם על האסיפה    ,ם הנזכרים לעילנויילשי  רט פ  ,להת הרגיהכללי  הפל האסיהחלות עכל ההוראות   .5.4.5
 . ת מן הכלללית היוצאהכל

 
 חריםנבת מוסדובעלי תפקידים ו .6

 גוד האית הנהל  יו"ר .6.1
"יו"ר  איגודההנהלת  ר  יו" .6.1.1 "   האיגוד"  )להלן  האס  ( יו"ר"האו  ע"י  הכ ייבחר  היו"רליתליפה  גם  .  , שהוא 

האיגוד כלפי  לטותיה, ייצג את  ע החביצו , ידאג לירכז את פעולות ההנהלה, יזמנה לישיבות  חבר הנהלה,
 ה. תחליט ההנהלעולה אחרת שחוץ ויבצע כל פ

 תהיה שנתיים.  דוגי אה יו"ר כהונתו של  פת תקו .6.1.2
 ל מסמכי האיגוד.חתימה ע  תיו"ר האיגוד יהיה בעל זכו .6.1.3

 
 הנהלת האיגוד  .6.2

  .אסיפה הכלליתשייבחרו על ידי ה  ,)כולל היו"ר(  אנשים   10יותר  כל הלו   נשיםא   2פחות  ל ה  תמנ   הלה ההנ .6.2.1
-8ה  חבריספר  בהנהלה שמ  .חברים מאותו מועדון ניווט  2-ותר מלא יכהנו י   5-7ה  חבריבהנהלה שמספר  

 דון ניווט. עוחברים מאותו מ  3-לא יכהנו יותר מ 10
 .עיל ל  5.3.4סעיף בהתאם ל  ורד שנבח , ובלבנשים לפחות 2-מקומות ליינו  ישור להבהנה .6.2.2
מ   ביןמרי ההנהלה  פה הכללית תבחר את חבסיהא .6.2.3 פני  וע לפחות שבועמדותם להמועמדים שהגישו את 

ים  מועמד  10עד  כל להצביע עבור  יו  ,. כל חבר בעל זכות הצבעה, הנוכח באסיפה הכלליתפהמועד האסי
 הרב ביותר. ת ופר הקול בעלי מס המועמדים 10וייבחרו  ,להה להנ

 יום מיום שנבחרה.   40-מ יאוחר  כנס לישיבתה הראשונה לאההנהלה תת .6.2.4
 . רלפי הזמנת היו", חודשלת אחת לפחוההנהלה תתכנס  .6.2.5
 דיבור. זכותלא  ול  ר,עם היו" אום מראשי , בתחברי האיגודלות הן ישיבות פתוח ישיבות ההנהלה  .6.2.6
 האיגוד.  באתרמראש ם היום של הישיבות יפורס-סדר .6.2.7
 .ו"רהיובמקרה של שוויון יכריע קולו של  ,ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה  תקבלנהההנהלה ת טותהחל .6.2.8
 תפקידי ההנהלה  .6.2.9

 האסיפה הכללית. טות  את החל  להוציא לפועל .6.2.9.1
 יגוד. הא ת ואת מטר  ממשמנת ל על  ,ניהכראות עי לפעול  .6.2.9.2
 לפגוע בתקנון זה.  לקבוע תקנוני משנה מבלי .6.2.9.3



 .םמועדונים חדשיהצטרפות  אשרל .6.2.9.4
 על תקנוני האיגוד. ברו נווטים שע  בוועדת אתיקה ומשמעת משמעתילדין  העמיד ל .6.2.9.5
 ית. סיפה הכלל לטות האלהחבהתאם   האיגוד ל עניני הרכוש והכספים שללנהל את כ .6.2.9.6
 נף הניווט. הנוגעים ישירות לע סי דלא ניידיור, לחכור ולשכור נכלמכ  וש,לרכ .6.2.9.7
 הנווטים.מ המועדונים ושלומים מ את מיסי האיגוד והת  קבועל .6.2.9.8
 למי. איגוד הניווט העובפני ם בארץ ובחו"ל, ונילייצג את האיגוד בפני הרשויות ומוסדות שו  .6.2.9.9
 ות ההנהלה. עו את החלטיים לאיגוד, אשר יבצנים ועובדים טכידלי תפק נות בעמל .6.2.9.10
 . מנהליים של האיגודלהחליט בכל העניינים ה  .6.2.9.11
 בוררות ומתן החלטה סופית בסכסוכים בין מועדונים.  .6.2.9.12

 
 יו"ר האיגוד וגזבר האיגוד   קוםממלא מ .6.3

הינם  ר  היו"  ממלא מקוםת  וסמכויותפקידי  ר ע"י ההנהלה ברוב קולות.  ייבח  יו"ר האיגוד   קוםממלא מ .6.3.1
 . ו"ר האיגודכשל י

מק  .6.3.1.1 היו"ר  ממלא  את  ום  מ  סמכויותיו יקבל  נבצר  כאשר  לבהרק  תפקידוצע  יו"ר  במידה  את   .
זה  תקבע ההנהלהם,  ימי  90-חורגת מנבצרות היו"ר  תקופת  ו זמן  כ  מיד בתום פרק  ללית  אסיפה 

 והנהלה.   בועק לבחירה מחודשת של יו"ר ,כללה יוצאת מן
 בחרים. חברי ההנהלה הנ  ביןמגזבר האיגוד ייקבע   .6.3.2

יה בעל זכות  מים ויהוע תשלו אג לביצסה, ידעניינים הכספיים, ייזום מקורות הכנת ההגזבר ירכז א .6.3.2.1
 חתימה. 

על מסמכים שיחייבו    איגודם הלחתום בש  הלהסמיך שניים או יותר מבין חברי   תרשאי   ההנהלה .6.3.2.2
 . הפעולות שהן בתחום סמכות  , ולבצע בשמה ואות

 
 נשיא האיגוד  .6.4

 וד :שיא האיג יבחר לנכאים לה ז פורטים להלןהאנשים המ .6.4.1
פעלא  ומעלה,  40בגיל    דאיגו  ת/חבר .6.4.1.1 ל  ה/שר  שנים  חמש  ס במשך  לקידום  הניווט,  פחות  פורט 

ספורטיבית   מבחינה מבחינה  פעילות  או  ואשר  באופן    ה /וארגונית,  תרמה  של  זו  לקידומו  מיוחד 
 ט. הניוו רטספו

 . יות ציבורית ידועהאיש היא/גוד שהואאי  ת/חבר .6.4.1.2
ה .6.4.2 תעמיילנש  םדימועמהצעת  ההנהלה  הצבעה.  זכות  מבעלי  אחד  ידי  על  בהנהלה  תועלה  את  אות  ד 

 אסיפה הכללית. סדר יומה של ה ות על ההצע
   ה של שנתיים.לתקופ כלליתר באסיפה הבחיינשיא האיגוד  .6.4.3
 עה. זכות הצב ללא ,הנהלהישיבות הב ף שתתרשאי לההאיגוד  נשיא .6.4.4
נשיסמכו .6.4.5 להדריגודהאי  איות  לייעץ,  חוץ  פני ב האיגוד  את    ולייצג  ך:  ההנהלה  עם  אום  יבת   ,גורמי 

 כוונתה.הוב
 .  ינפורמטיבי שוטףא  ישיבות ההנהלה וכל חומר  ל דוחות שוטפים שליקבד האיגו אנשי .6.4.6

 
 דת אתיקה ומשמעת וע .6.5

ועדת   .6.5.1 וחברי  אישית אתיקה  ייבחרו  כקב   משמעת  הא  וצה()לא  הע"י  מתוך  כלסיפה  קולות,  ברוב  לית 
 ותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית. ו את מועמדהמועמדים שהגיש

 .לחברי הנהלה במקבי   יהיו לאשמעת  מאתיקה וחברי ועדת  .6.5.2
 . נים שונים, כולם ממועדו5: משמעתתיקה ואמספר חברי ועדת  .6.5.3
 :משמעתאתיקה ותפקידי ועדת   .6.5.4

 .של האיגוד יאתהקוד העל   עבירות ונות עלתל ולדון בלחקור   .6.5.4.1
על   .6.5.4.2 כי  ש  או משתתפים חיצוניים  דחברי איגו  סנקציות כלפילהחליט  על  נמצא  ,  הקוד האתיעברו 

 . לליתהאיגוד ולאסיפה הכנהלת ל כך להולדווח ע 
 . לתחרות(  הם שנקבע )מעל ועדת הערעורי רויותעל תוצאות בתחבערעורים וסופית   הערכאה שני .6.5.4.3
 ם שנענשו. ספורטאימתן חנינה ל .6.5.4.4

 בכל עניין ועניין.  הוועדהאת הרכב  יהיה לקבועתפקידו משמעת יבחרו ביו"ר שאתיקה ות עדחברי ו  .6.5.5
 

 ביקורת  ועדת .6.6
ועדת   .6.6.1 כקבוצה  אישית  יבחרוי   יקורתבחברי  המועמדים    ()לא  מתוך  קולות,  ברוב  הכללית  האסיפה  ע"י 

 ת. לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללישהגישו את מועמדותם 
 . , כולם ממועדונים שונים3: ביקורתחברי ועדת  מספר .6.6.2
 ת ביקורת:תפקידי ועד .6.6.3

 . לבדוק את תקינות פעולות האיגוד ומוסדותיו .6.6.3.1
 .לבדוק את השגת יעדי האיגוד .6.6.3.2
 . לעקוב אחרי ביצוע  החלטות  האסיפה הכללית והנהלת האיגוד .6.6.3.3
 .האיג וד  נהלותהתלהציע להנהלה דרכים לתיקון ליקויים ב .6.6.3.4
  שבו, לרבות פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר  של האיגוד, את  פיים  לבדוק את ענייניו הכס  .6.6.3.5

 . ביעילות ובחיסכוןואת התנהלותו  ,תיוידום מטרווד לקפי האיגייעוד כס
 . לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות האיגוד .6.6.3.6
שיבת  יוצג בי  זהח  "דו .  הבין אסיפה לאסיפ  עדהו פעולותיה של הו  להגיש לאסיפה הכללית דו"ח על .6.6.3.7

 . ני האסיפהיום לפ  30ות לפחות  נהלה לעיון ולהתייחס ה
 



 מוסדות האיגוד קופת הכהונה שלת .7
כנס  יות  ,נתיים מיום בחירת המוסדותדות הנבחרים ע"י האסיפה הכללית היא לשנתם של המוס תקופת כהו  .7.1

 . רת מוסדות חדשים ע"י האסיפה הכלליתבחייום  ל  ועד  ,בה נבחרו קפה החל מיום האסיפה הכללית ולת
וסמכוי ה .7.2 תפקידים  מהמעברת  החדות  למוסדות  תפקידם  את  שסיימו  שוסדות  תשים  בצורה  י נבחרו,  עשה 

ת הנבחרים  למוסדו  העברת התפקידיםשסיימו את תפקידם ימשיכו בפעילות סדירה עד ל  ת. המוסדותמסודר
 דשים. הח

 
 נסות האיגודהכ .8

 י חבר של נווטים. דמ .8.1
 . רכות ע"י האיגודהכנסות מתחרויות הנע .8.2
 תחרויות. ממכירת מפות וציוד  סות הכנ .8.3
 . תמוניציפליוויות תרשויות ממלכ מתקבולים   .8.4
 . ההנהלהע"י   מראשפרטנית ויאושרו בתנאי ש, מתנות, עזבונות ותרומות של גופים ואנשים פרטיים .8.5
 ה נוסף שיאושר ע"י ההנהלה. כל מקור הכנס .8.6

 
 בית הדין של "אילת"  .9

אות תקנון  הכפופים להורבין כל צד שלישי  לה ו/או  הנ ה ותתגלה מחלוקת בין החברים ו/או בין חברי הה במיד
ן  הצדדים מעונייהקשור בתקנון זה, ואחד מ צועו ו/או כל נושא אחר  פירושו, סבירותו, ביזה, בכל עניין הקשור ל 

זי יהיו הצדדים חייבים להעביר  רעה באותה מחלוקת להכרעה שיפוטית מחוץ לגופי האיגוד, אלהעביר את ההכ
לבו וררראת המחלוקת  בית  ות אך  בפני חברי  העליון  ק  פ  ,של "אילת"הדין  על  בעניין  ידון  י סדרי הדין  אשר 

 ית ומחייבת. ית הדין האמור תהיה סופבית דין זה. הכרעתו של בהחלים ב
 
 ינויים בתקנון ש .10

ר  ממספ  2/3ברוב קולות של    ,יוצאת מן הכללאו    להגירכללית  שינויים בתקנון זה יכולים להתקבל רק באסיפה  
ב ההצבע הנוכחים  זכות  בעלי  זו,ה  לשינויים    אסיפה  שההצעות  בא בתנאי  האיגופורסמו  יום    30לפחות    דתר 

 כינוס האסיפה. טרם 
 

 פירוק האיגוד .11
מנה במיוחד לשם יוצאת מן הכלל שזוכללית  וק האיגוד יכולה להתקבל אך ורק באסיפה  ר יר פבהחלטה בד .11.1

 צבעה באסיפה זו.ת ההבעלי זכונוכחים ממספר ה  2/3רוב של התקבלה ב, ובתנאי שכך
יועולאחר שנפרעו חובותיה במלו  ,פורקה העמותה .11.2 אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל    ברואם נשארו נכסים, 

האסיפה הכללית היוצאת    .ולא יחולקו בין חבריהת מס הכנסה,  ד( לפקו2)9כמשמעותו בסעיף  ,  דומות  מטרות
 ש.ר הרכועבום המוסד אליו י מן הכלל תהא חייבת לציין את ש

 
 נושאי משרה  יטוח ובשיפוי  .12

מש .12.1 נושא  לפטור  רשאי  אינו  בהאיגוד  מאחריותו  הפררה  חובת    ת של  הפרת  ו/או  האמונים  הזהירות  חובת 
 כלפיו. 

בכפוף להוראות סעיפים   מראש או בדיעבד, ל נושא משרה ו/או לשפותו,את אחריותו ש   האיגוד רשאי לבטח .12.2
 יים המחויבים. נו, בשי 1999-י"ג לחוק החברות, תשנ"ט  345-, ו 258-264

 

 


