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 1202 השנתית לשנת כללית האסיפה  הסיכום 

 

, בכפר  של האיגוד לספורט הניווט השנתית כללית האסיפה ההתקיימה    9/7/2021בתאריך 

 . הירוק ברמת השרון

מחברי העמותה, ולכן נדחתה   2/3( לא נכחו 14:30הפתיחה הרשמי של האסיפה ) מועד ב

חברי  מ  41, בנוכחות  15:30הפתיחה בשעה )בהתאם לתקנון(. האסיפה החלה בפועל בשעה 

 . העמותה

 רן שביב :  )פה אחד( הנבחר יו"ר האסיפה

 עודד ורבין : )פה אחד( הנבחר מזכיר האסיפה 

 והוחלטו במסגרת האסיפה:להלן הנושאים שהוצגו 

בהצבעה  פה אחד   אושרהוצג ע"י יו"ר האיגוד )נועם רביד(,  –'( ד)נספח  דו"ח יו"ר האיגוד  .א

 ע"י האסיפה.

פה   אושרהוצג ע"י רואה החשבון של האיגוד )רו"ח שלום כהן(,   –  2020דו"ח כספי לשנת  .ב

 בהצבעה ע"י האסיפה. אחד 

פה אחד   אושר  – 2021כרואה החשבון של איגוד הניווט לשנת  מינוי רו"ח שלום כהן .ג

 בהצבעה ע"י האסיפה. 

פה אחד   אושר )קבי מצגר(,  הוועדההוצג ע"י נציג    –'( ג)נספח  דו"ח ועדת הביקורת .ד

 בהצבעה ע"י האסיפה. 

 יו"ר הוועדה )דן צ'יזיק(.  הוקרא סיכום בכתב שהכין  –  דו"ח ועדת האתיקה .ה

פה אחד   אושרהוצג ע"י יו"ר האיגוד,  –רשות התאגידים  מאתר 2020 לשנת דו"ח מילולי  .ו

 בהצבעה ע"י האסיפה. 

בעד,    41) , בהתאם לנספח א' איגודה  עדכון מטרות אישרההאסיפה    –  שינוי מטרות האיגוד .ז

 נגד(.  0

,  )בעברית ובאנגלית( האיגוד  מינורי בשם עדכון  אישרההאסיפה   –  שינוי שם האיגוד .ח

 נגד(.  0בעד,   41)בהתאם לנספח ב' 

  



התקיימו בחירות    , ובהתאם לתקנון האיגוד,במסגרת האסיפה – בחירות למוסדות האיגוד .ט

 למוסדות האיגוד. להלן בעלי התפקידים שנבחרו ע"י משתתפי האסיפה הכללית:

 צביקה דודלזק.  –נשיא העמותה 

 נועם רביד.   –  העמותה  וחבר ועד   יו"ר העמותה

עפר אביטל, רות אלוש, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, אבי מינסקי, ניר   –חברי ועד העמותה  

 קלקשטיין, רן שביב. 

 יוני יעקבי, קבי מצגר.   –חברי ועדת הביקורת  

 אפק גול, אלכס ליפוביץ', אלי סרגה, שלמה רז.  –חברי ועדת האתיקה והמשמעת  

 

 

 

 עודד ורבין       רן שביב 
 מזכיר האסיפה       האסיפה יו"ר 

 וחבר ועד העמותה 
 
 
 
 

       נועם רביד 
 העמותה יו"ר 

 
 

  



 עדכון מטרות האיגוד  –' אנספח 

, אך לא בהצבעה ייעודית. נדרש  2019הנוסח המוצע להלן כבר אושר באסיפה כללית מיוחדת בספטמבר 
 לאשרו מחדש באופן פרטני על מנת שיוכר ע"י רשם העמותות. 

 
 הסבר:

במקום רשימה ארוכה של מטרות ופעילויות מרכזיות בערבוביה, הוגדרה מטרה אחת ויחידה )הראשונה  
)הכוונה למספר הסעיף   ברשימה המקורית(. יתר ה"מטרות" הישנות הוגדרו מחדש כ"פעילויות מרכזיות"

ות המרכזיות מודגשות  (. תוספות לרשימת הפעילויX-, או נמחקו כי אינן מבוצעות בפועל )מסומנות ב החדש(
 באדום.

 הינם בהתאמה לסעיפי תקנון האיגוד. הלןמספרי הסעיפים ל

1.  ... 
 מטרות האיגוד )ישן(  .2

 טיפוח וקידום ספורט הנווט בישראל.   .2.1
 Xארגון ויסוד סניפים ברחבי הארץ.  .2.2
 2.4ארגון מפעלי ניווט עממיים ותחרויות ניווט לאומיות ובינלאומיות ופיקוח עליהם. <  .2.3
 2.3ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף הניווט. <  .2.4
 Xיצירה וטיפוח קשרים עם התאחדויות וארגוני ניווט בינלאומיים.  .2.5
 2.2קביעת תקנות, הוראות ונהלים המבטיחים פיקוח על ענף הניווט בארץ. <  .2.6
חו"ל. <  קיום קורסים והשתלמויות למאמנים, מדריכים, שופטים וספורטאים בענף הניווט בארץ וב .2.7

2.6 
 Xפרסום והוצאה לאור של ספרים מקצועיים סרטים ופרסומים מכל הסוגים הקשורים בענף הניווט.  .2.8
טפול בהשגת האמצעים לשם ביצוע מטרות האיגוד מאת גופים ומוסדות ממשלתיים, עירוניים,   .2.9

 Xציבוריים פרטיים וחברי האיגוד בארץ ובחו"ל. 
 2.7ת ו/או ההנהלה יש בה כדי לקדם את ענף הניווט. <  כל פעולה אחרת אשר לדעת האסיפה הכללי .2.10
 

 מטרת האיגוד )חדש(  .2
 טיפוח וקידום ספורט הניווט בישראל.   .2.1

 פעילויות מרכזיות 
בכפוף לחוקי איגוד  קביעת תקנות, הוראות ונהלים לקיום פעילות ענף הניווט הספורטיבי בארץ,  .2.2

 . (IOFהניווט העולמי )
 בתחרויות בינלאומיות בענף הניווט. ייצוג מדינת ישראל   .2.3
 ארגון ופיקוח על תחרויות ניווט לאומיות ומפעלי ניווט של האיגוד.  .2.4
 פיתוח תשתית הניווט על ידי הכנת מפות ניווט.   .2.5
 קידום מקצועי של מאמנים, מדריכים, מארגנים וספורטאים בענף הניווט. .2.6
מותה יש בה כדי לקדם את ענף הניווט  כל פעולה אחרת אשר לדעת האסיפה הכללית ו/או חברי ועד הע  .2.7

 בישראל. 
 

 שינוי שם העמותה   –' בנספח 

  , הוא "האגוד לספורט הנווט בישראל".1980-שמה הרשמי של העמותה, כפי שנרשמה ב •
 ווט בישראל". י גוד לספורט הני"הא  –ים לשנות לכתיב מלא ע"י הוספת שני יו"ד בקשמ

 
  ". Israel Sport Orienteering Associationשם האיגוד באנגלית הוא " •

 (.ISOA" )ראשי התיבות יישארו Israel Orienteering Association"-ים לשנות לבקשמ
משמעי )גם בשמות כל האיגודים  -" מתארת ניווט ספורטיבי באופן חדOrienteeringנימוק: המילה "

 " מיותרת. Sport(, ולכן המילה "IOF-הלאומיים האחרים, וב

  



 דו"ח ועדת הביקורת  –' גנספח 

27/05/2021 

 

   2021דו"ח ועדת ביקורת לקראת אסיפה יולי 

 

ועדת ביקורת עקבה במהלך השנה אחר ישיבות ההנהלה ופעולותיה.  הועדה מאשרת   •

 שפעולות ההנהלה מכוונות באופן ענייני ויעיל להשגת מטרות האיגוד.  

 הועדה עקבה אחר החלפת מנכ"ל האיגוד, והעברת משרד האיגוד שבוצעו בהצלחה.   •

ם את השנה החולפת.   הוועדה עקבה אחר התנהלות האיגוד במשבר הקורונה שליווה ג •

המשבר השפיע כמובן על ביצוע תכניות, ופעולות האיגוד. ההנהלה התאימה את קיום  

 הליגה השנה לתנאים המשתנים של מגבלות הקורונה.  

כפי שהוצג לה. תקציב הפעילות השנה   2020הועדה מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת  •

יל עקב ירידה במחזור. מצב זה  לא היה מאוזן ואחוז הוצאות ההנהלה היה גבוה מן הרג

 הותר באופן מיוחד לשנת הקורונה על ידי רשם העמותות.  

הועדה מוצאת לנכון להעיר שעד מועד דו"ח זה לא נמצאת באיגוד רשימת מלאי   •

מרוכזת אשר מפרטת את נכסיו השונים של האיגוד. הייתה כוונה לקיים ספירת מלאי  

 חדש. כוונה זו לא מומשה.  ולייצר רשימה כזו במהלך המעבר למשרד ה

הועדה מבקשת להסב את תשומת לב האסיפה למצב לא רצוי שבו פיתוח אתר   •

האינטרנט של האיגוד שמהווה אמצעי עיקרי לתפעול האיגוד נמצא בידיים של חבר  

יחיד שמבצע את העבודות בהתנדבות ובשכר כתלות בהיקף. למרות שיש לברך  

התלות באדם יחיד שזמינותו לא מובטחת לנצח,   ולהודות על סיוע לאיגוד בהתנדבות,

מהווה סיכון מסויים להמשכיות של פעילות האיגוד. במסגרת הטיפול באתר הוחלט  

בעבר לתעדף התאמה לטלפון נייד שטרם בוצעה. ידוע לנו שההנהלה ערה פערים אלה  

 ומתכוונת לטפל בהם אך השינוי מתעכב והטיפול בנושא זה נדחה מחודש לחודש .  

הועדה קוראת לחברי האסיפה להציג מועמדות לועדת הביקורת ולתרום בכך לתפעול   •

 תקין ויעיל של האיגוד.  

 

 חברי ועדת ביקורת: 
 גיורא מצפון 
 שאול ויסמן 

 קבי מצגר 
  



 יו"ר האיגוד דו"ח  –' דנספח 

 

  



  



  

  



 6/6/2021סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 רן שביב אבנר הלחמי, אבי מינסקי, זף סגל, יו"ר, גנית אשכנזי,  – נועם רביד נוכחים 
 נשיא  –צביקה דודלזק 

 ועדת ביקורת   –קבי מצגר, גיורא מצפון 
 מנהל תפעול ורכז מקצועי   –עודד ורבין 

 אורח  –רוני פלוטקין 
 ענת מאיר, אנריקו זזינסקי  עפר אביטל, , חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
(, ותתואם בין חברי ההנהלה  9/7-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים לאחר האסיפה הכללית )ב •

 החדשה. 
היערכות 
לאסיפה  
 הכללית 

, קבי,  נועם
 גיורא 

, בכפר הירוק. שעת ההתחלה 9/7/2021הכללית השנתית תתקיים ביום שישי,  האסיפה •
מחברי    2/3)בהנחה שלא יהיו נוכחים  15:30-, ובפועל תידחה ל14:30-הפורמלית נקבעה ל

 . 18:30-האיגוד(. האסיפה תסתיים ב 
דו"ח ועדת הביקורת הוצג להנהלה, ללא הסתייגויות מצד ההנהלה. הדו"ח יפורסם כחלק   •

ר הרקע לאסיפה הכללית. ההנהלה מודה לחברי הוועדה )ובעיקר לקבי מצגר( על מחומ
 המעורבות השוטפת והביקורת העניינית. 

ישיבת  
הנהלה  
 ורכזים

 נועם 

על נידוב משרדו  בכפר מל"ל )תודה לניר קלקשטיין 28/5-ישיבת הנהלה ורכזים התקיימה ב •
 לטובת הפגישה(. להלן נקודות עיקריות שעלו במסגרת הפגישה: 

o  ברמה המקומית, לקידום והנגשת הענף   יותרקיימת ציפיה של האיגוד מהמועדונים לפעול
לקהלים חדשים )בדגש על צעירים( באמצעות תמיכה במדריכים פעילים ויזימת אירועי  

עדונים שמשקיעים בכך רבות, אך הרוב מעדיפים  חשיפה לאוכלוסיה מקומית רחבה. יש מו
 להסתפק בקיום שוטף )ארגון תחרויות ניווט לקהל חברי האיגוד(.

o   המועדונים מצפים מהאיגוד לתמיכה מקצועית ורוחבית, הן בפעילות שוטפת של ארגון
ניווטים )לדוגמה, הכנת מסלולים להדפסה, השאלת ציוד( והן בנושאים הנוגעים לגידול 

 טווח )לדוגמה, שיווק ופרסום ברמה הארצית, יזימת קשר עם רשויות(. ארוך 
o   קידום תשתית ניווט מקומית מצריך השקעה רבה של "משוגעים לדבר", בהתנדבות או

בשכר. מבחינת המועדונים, משאב זה נמצא במחסור תמידי, ובשנים האחרונות ביתר 
יר את מעגל המשתתפים  להגדיל ולהצע -שאת. נראה שכדי לקדם את מטרות האיגוד 

יצטרך האיגוד להגדיל משמעותית את השקעתו ויוזמותיו לפיתוח ושיווק ארצי  -בניווטים 
ומקומי )בתמיכת המועדונים(, וזאת לצד המשך תמיכתו המשמעותית בפעילות המועדונית  

השוטפת. השקעה מוגדלת זו לא יכולה לבוא יש מאין, ותצריך שינויים תפיסתיים/  
כלכליים בהתנהלות האיגוד בשנים הבאות )נושא מרכזי וקריטי לטיפול  תפעוליים/

 ההנהלה הבאה(. 

 קבצי מקור  להעביר אושר, תפעוליתעצמאות במטרה לסייע למועדונים להתקדם לעבר  •
(OCAD) הדבר יאפשר למועדונים המעוניינים בכך  במועדונים. ייעודיים " נאמנים"של מפות ל

מסלולי ניווט לאירועים מועדוניים )תחרויות, אימונים ואירועי  לתכנן ולהדפיס בעצמם 
חשיפה(, ללא כל תלות באיגוד. בד בבד, האיגוד ימשיך לתמוך מקצועית במועדונים שלא ירצו  

 לקלוט את היכולת החדשה. 
תנאי העברת קבצי המפות והשימוש בהם, וכן התמלוגים על הדפסת המפות, יוגדרו ב"חוזה"  

 (.15/8, עד עודדגוד ויחתם ע"י רכזי המועדונים והנאמנים )באחריות  שינוסח ע"י האי
האיגוד יקיים במהלך הקיץ השתלמות, שמטרתה להדריך ולהכשיר את הנאמנים לעבודה  

 נכונה עם קבצי המפות, בכדי שאיכות התוצר הסופי )מפה עם מסלול( לא תיפגע.
נוכחות 

פיזית/מרחוק  
בישיבות  
 ההנהלה 

 נועם 
 

השוקלים/מעוניינים להצטרף לשורות ההנהלה בקדנציה הבאה, יש לתאם ציפיות ולקבוע  למען   •
 מדיניות עקרונית בנוגע לנוכחות פיזית/מרחוק בישיבות ההנהלה. 

ברור כי נוכחות פיזית היא המצב המועדף, וכך הדיונים הם היעילים והענייניים ביותר. יחד עם   •
שאמנם מקשה במקצת על התנהלות הדיון, אך   זאת, ישנה אפשרות טכנית לנוכחות מרחוק,

מאפשרת לחברי הנהלה להשתתף בישיבה למרות אילוצי לו"ז או מגבלות מרחק. בנוסף, 
דרישה לנוכחות פיזית מלאה עשויה להרתיע נווטים שמתגוררים הרחק מאזור המרכז 

 מלהתנדב להנהלה. 



 הוסכם כי:  •
o  רוב  ות למחצית מישיבות ההנהלהפח כל הל  פיזיתמצופה מחברי הנהלה עתידיים להגיע .

הישיבות יתקיימו במשרד האיגוד, וחלקן ידלג צפונה או דרומה )בהתאם להרכב ההנהלה,  
 ול"מרכז הכובד" הגיאוגרפי(.

o   יש להקים תשתית איכותית של שיחת וידאו ממשרד האיגוד )רכישת מצלמה ומיקרופון
, עודדישימה וראויה )באחריות  עם שדה רחב(, בכדי להפוך את הנוכחות מרחוק לאפשרות 

 (. 15/8עד 
תחרות נחל  

  –חצרים 
 לקחים 

 נועם 

עקב השגות רכזי המועדונים על קושי ביישום החלטת הנהלה מהישיבה הקודמת )בקרת  •
. מובהר כי נותרת בעינה חובת המועדון המארגן למלא  בוטלהמסלולים בהצלבה(, ההחלטה 

לצורך בקרה תהליכית לפני   מלאהולהעביר לאיגוד )מראש, בזמן סביר ורלוונטי( רשימת תיוג 
 תחרויות ליגה. 

וט  ליגת הניו
 הרכוב

 נועם 

ותוכננה להסתיים בנובמבר. כעת,   2021ליגת הניווט הרכוב של שנת הקורונה החלה בפברואר  •
כי   אושרמשחוזרים החיים לשגרה, וכדי להחזיר את עונת הניווטים תשפ"ב לתבנית המוכרת,  

(, ותסתיים לאחר  4מחזורים )מתוכם התקיימו כבר   5-ליגת הניווט הרכוב תשפ"א תקוצר ל
 הניווט בבקעת הנדיב. אליפות ישראל )שתוכננה לנובמבר( לא תתקיים השנה. 

 תחרויות.   2(, והמינימום לדירוג הוא 5-התחרויות הטובות )מ  3לדירוג השנתי יילקחו בחשבון  •
עדכונים 
 שוטפים

 עודד 

 גת הניווט הרגלי הגיעה לסיומה המוצלח. לי •
תחרויות של "ליגת" בתיה"ס, במחוז צפון )עפולה( ובמחוז דרום )הרצליה(, ושתיים    2התקיימו  •

נוספות )ואחרונות( יתקיימו בשבוע הבא. פורמט זינוק חופשי נמצא מוצלח מאוד, הן תפעולית  
 למארגנים, והן לוגיסטית עבור בתי הספר המשתתפים. 

תהיה ליגת אימוני קיץ בשבתות בבוקר. התוכנית עדיין בגיבוש. כמו כן,  –ת קיץ פעילו •
 מתוכננים שני מחנות קיץ, בכפר הירוק ובכפר הנוער בן שמן.

 יושרו ההדורים עם רכז מועדון עמק חפר, והוא חזר לקבוצת הווטסאפ של הרכזים ועודד. •

יגוד )בשכר שעתי סטנדרטי(, הוכנה  בעקבות "קול קורא" לעוזרי ארגון כלליים לפעילויות הא  •
דליה רביד ועינב   –רשימה של כ"א פוטנציאלי לשימוש שוטף. בין האנשים שהציעו את עזרתם 

  אושרשביב, קרובות משפחה של בעלי תפקיד באיגוד, ולכן חייבות באישור פרטני של ההנהלה. 
לאפשר להן לקבל שכר על עבודתן כעוזרות מזדמנות, אם וכאשר יזומנו לכך )בהצבעה לא  

 השתתפו נועם ורן(. 
 קורס מיפוי

 נועם 
  להתנסות בפועלמעדכן כי בכוונתי להעביר במהלך הקיץ קורס מיפוי לחברי איגוד המעוניינים  •

במיפוי )לא לימוד תיאורטי(, במטרה להרחיב את מעגל הממפים עבור האיגוד והמועדונים.  
מפגשים פרונטליים, ותרגול מעשי של הכנת מפה בשטח אורבני. הקורס   2-3הקורס יכלול 

החינמית. ההשתתפות תהיה כרוכה בתשלום    Open Orienteering Mapperיתבסס על תוכנת 
 (. 25/6, עד נועםלאיגוד )דמי רצינות סמליים(. פרטים, לו"ז וסילבוס יפורסמו בהמשך )אחריות 

 ביטוח
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 קידום ניווט האופניים
 

 

 9/5/2021סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 רן שביב ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל,  אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד נוכחים 
 ועדת ביקורת  –קבי מצגר 

 מנהל תפעול ורכז מקצועי   –עודד ורבין 
 נשיא, אנריקו זזינסקי  –צביקה דודלזק  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

  חברי ההנהלה נוכחים פיזית בישיבה, כל תודה לגנית על האירוח המושקע. נתון ראוי לציון:  •
 )!(.2019לראשונה מאז ספטמבר 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 , במשרד האיגוד. 19:00-21:00)יום ראשון(, בשעות   6/6/2021מועד הישיבה הבאה:  •



)יום שישי( בשעות הצהרים, אך יתכן שמועדה יוקדם.   18/6/2021-ישיבת הנהלה ורכזים נקבעה ל •
 . (17/5, עד  נועםהמיקום המדויק ייקבע ע"י עודד. הזמנה לרכזים תישלח בהקדם )באחריות 

היערכות 
לאסיפה  
 הכללית 

 נועם 

ם, במכון וינגייט  , בשעות אחר הצהרי9/7/2021האסיפה הכללית השנתית תתקיים ביום שישי,  •
 או בכפר הירוק. מיקום ושעות מדויקים ייקבעו ע"י עודד לאחר הזמנת האולם. 

במסגרת האסיפה יתקיימו בחירות למוסדות האיגוד. יתפרסם קול קורא למועמדים )באחריות   •
הדבר צפוי   - 30%(. ישנה חשיבות רבה לייצוג הולם של נשים בהנהלה )לפחות  20/5, עד נועם

 י סף לתמיכה ממשלתית בעתיד(. להיות תנא 
עדכונים 
 שוטפים

 עודד 

 בחודש האחרון חזר האיגוד לשגרת פעילות מבורכת. מספר אירועים ראויים לציון:  •
o עקב עומס החום, ולדרישת ההנהלה, הוקדמו הזינוקים וקוצר המקצה   – רוגיין רמות מנשה

הארוך. האירוע עבר בשלום, אולם שולי הבטיחות היו צרים מן הרצוי. להבא, מארגני רוגיין  
 יידרשו להציג מראש את היבטי הבטיחות באירוע, ולקבל את אישור ההנהלה. 

o ברגע האחרון, למניעת חפיפה עם  שעות התחרות הוקדמו  –)לזכר צביקה סחראי(  נחשונים
תחרות רשמית של איגוד האופניים שתוכננה )ותואמה עם קק"ל( באותו תא שטח. להבא, 

האיגוד יבצע תיאום עם קק"ל לכל תחרות מועדונית )וכמובן לתחרויות ליגה(, גם כאלה 
 שמאורגנות בשיתוף רשות מקומית. 

o עממי( מוצלחים, בהשתתפות משפחות  אירועי חשיפה )  – פארק אפולוניה-רמת הנדיב, אקו
 רבות.

o ניווט קשה, בעיות במקצת מהתחנות. שטח ומסלולים לא מתאימים לעונה   – בן שמן מזרח
ספטמבר רצוי להימנע -)התחרות נדחתה מפברואר עקב הקורונה(. ככלל, בחודשים מאי

 מתחרויות בשטח )למעט אופניים(. 
o איש( ושת"פ מוצלח עם עיריית ר"ג. 050השתתפות מאסיבית )הגענו למגבלת   – ספארי 
o קדם לאירוע תיאום אינטנסיבי עם הקיבוץ )איגוד+מועדון(. תוצאות בזמן אמת  – עין שמר

 בנייד: חידוש מוצלח, שיהפוך לסטנדרט בתחרויות הליגה.
ילדים לא השלימו מסלול ילדודס   3-+ התחנות נאספו לפני שעת הגג הרשומה על המפה, ו

 כתוצאה מכך. להבא, איסוף תחנות יחל רק בהנחיה מפורשת של עודד. 
+ בתחרויות המאוץ הבאות יסומנו בסרט צהוב מקומות אסורים לחציה שעלולים להיות  

 שנחוץ.בעייתיים לזיהוי בזמן תחרות, במידה ועודד יקבע 
באופן  לרכזים  נמסרה  אמצעותשב ,של הרכזים ועודדרשמית קבוצת ווטסאפ  + קיימת 

לא   נומועדוחברי כך עקב ו ,קבוצה זולעזוב  לאחרונה בחר אחד הרכזים  חשוב.מידע שוטף 
חשוב בנוגע לתחרות עין שמר, ולא יהיו מעודכנים לגבי הודעות נוספות  עדכון  ל יםמודע  והי

אה חשיבות בייצוג קבוע של כל המועדונים בקבוצת הווטסאפ הנ"ל,  רוההנהלה בהמשך. 
מנע  יומבקשת מהרכזים לה   אחר,בבקשה להוסיף איש קשר למועדון תפנה ולכן היא 

 בעתיד.  דומה מסיטואציה
תשלום לספק האתר -+ מספר ימים לפני התחרות בעין שמר הושבת אתר האיגוד עקב אי

 שעות, וגרר דחיה של סיום הרישום לתחרות.  24)התפספס במייל(. העניין סודר תוך 
 תחרויות לכל מחוז )לא כליגה(.  2נקבעו ותוזמנו  –ליגת בתיה"ס  •
רוטשילד  -מתוכנן לחופש הגדול, בארגון האיגוד. מדריכים: דניאל רז  –מחנה ניווט בכפר הירוק  •

העסקתה של מאיה מצגר כמדריכה )בתו של קבי מצגר, חבר ועדת   אושרהומאיה מצגר. 
הביקורת(. ללא קשר ישיר, עודד יפרסם אחת לשנה קול קורא לעוזרים ומדריכים בפעילויות של  

 כ"א פוטנציאלי.  האיגוד, כדי שתהיה בידו רשימה עדכנית של
תחרות נחל  

  –חצרים 
השלכות  

 הערעור
 נועם 

ועדת הערעורים המורחבת קיבלה את הערעור שהוגש, והחליטה לפסול את רוב המסלולים   •
 כי:  אושרקצרצר, קצר וזהב(. בעקבות זאת  למעטבתחרות )כל המסלולים  

o  במסלולים שנפסלו. באותם  התחרות בנחל חצרים לא תיכלל בחישוב הדירוג האישי השנתי
בסה"כ(, והמינימום לדירוג   9תוצאות הליגה הטובות )מתוך   6מסלולים יילקחו בחשבון 

 מינימום(. 6,  10-מ 7תוצאות. במסלולים שלא נפסלו החישוב יישאר ללא שינוי ) 5יהיה 
o .התחרות בנחל חצרים לא תיכלל בחישוב דירוג ליגת המועדונים 

טין הישנות מקרים כאלה בעתיד, יש לצמצמם ע"י נקיטת הצעדים  אף שלא ניתן למנוע לחלו •
 הבאים, אשר יוחל ביישומם מהעונה הבאה: 

o   בקר המסלולים בתחרויות ליגה ישתייך למועדון אחר מן המועדון המארגן. שיבוץ הבקרים
 )שיוך מועדוני ולא שמי( לתחרויות הליגה יעשה במעמד קביעת לוח התחרויות. 

o  את רשימת התיוג לארגון התחרות, כשהיא   מראשיידרש להגיש לעודד מנהל תחרות ליגה



 )סימון "בוצע" או "לא בוצע" בכל סעיף רלוונטי(.  מלאה
o   עודד יתדרך מראש כל מנהל תחרות ליגה אילו פעולות ביום התחרות הן בסמכותו, ואילו

 פעולות הן בסמכותו הבלעדית של עודד. 
 נבחרות

 זף
והנוער נערכות לשלוש תחרויות משמעותיות )יתקיימו בסבירות גבוהה(: נבחרות הבוגרים  •

אליפות העולם לבוגרים )צ'כיה, יולי(, אליפות אירופה לנוער )ליטא, אוגוסט(, אליפות העולם  
 לנוער )טורקיה, ספטמבר(.

תוגש הערכת עלויות להשתתפות בכל אחת מהאליפות, כדי להחליט על גודל ההקצאה הכספית   •
 של האיגוד לנושא. בכל מקרה, חברי הנבחרת ישאו חלקית בהוצאות. 

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  ביטוח
 קידום ניווט האופניים

 

 

 8/4/2021סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

אבי מינסקי )זום(, זף סגל,   אבנר הלחמי )זום(,גנית אשכנזי, עפר אביטל )זום(, יו"ר,  – נועם רביד נוכחים 
 רן שביב 

 מזכיר  –מנהל תפעול ורכז מקצועי, אנריקו זזינסקי    –עודד ורבין 
 נשיא, חברי ועדת ביקורת   –ענת מאיר, צביקה דודלזק  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

, בזכרון יעקב )הבית של  19:00-21:00)יום ראשון(, בשעות   9/5/2021מועד הישיבה הבאה:  •
 גנית(. 

עדכונים 
 שוטפים

 עודד 

קיימת אפשרות טכנית פשוטה לביצוע הרשמה בשטח ביום האירוע, באופן מקוון וללא צורך   •
בהתעסקות עם מזומן/אשראי/ביט )שאינם מומלצים לשימוש בשטח(. התשלום מתבצע 

. כל שנדרש הוא להגדיר תעריף  QRישירות לאתר האיגוד, באמצעות דף תשלום מקושר בקוד 
ולתלותו במקום    QR-ולאורחים(, להדפיס את קוד ה  מיוחד להרשמה בשטח )אחיד לחברים

 בולט באזור הכינוס. המידע הועבר לידיעת כל הרכזים. 

תחרויות בלבד, על בסיס ניווטים    2אלא יתקיימו  ,העונה לא תתקיים ליגה –ליגת אס"א  •
מועדוניים מתוכננים בימי שישי. לא יהיה ניקוד. ניווטים חווייתיים בלבד והשתתפות 

 אה. ים לשמירת רצף לקראת השנה הבהסטודנט
התקדמות עם עיריית הרצליה במיזם התחנות הקבועות בפארק ובספורטק. ממתינים  •

לאישור סופי. במידה והפיילוט יזכה להצלחה וישוכפל לרשויות נוספות, יהיה צורך ב"נאמן"  
וריו  מטעם האיגוד והמועדון המקומי, שידאג לתחזוקת התחנות הקבועות בפארק שבאזור מג

 )התקנת חדשות במקרה של גניבה(. 

באופן  שעובדים  ,מועדונים וגופים המארגנים ניווטים :עלויות מפה אחידות לכולם  נקבעו •
אפשרות למתן הנחה לפי   תיבדקח למפה. "ש 10 -ים אחר  ח למפה." ש 6 -עם האיגוד שוטף 

 .כמות מפות מוזמנות שנתית

ללא תקלות חריגות. שתי מפות חדשות. אלון הגליל  ו  באופן מוצלח הסתיימה  ישראל אליפות •
טקס עם פודיום מרווח בנוהל  -(. מגידו מנהלתיות  שטח בעייתי לארגון )הרבה מגבלות -

מול  המארגנים עיה בהתנהלות בשלב התכנון לקראת כל אחד מימי האליפות היתה ב קורונה.
האיגוד, שבסופו של דבר נפתרה בצורה טובה ועניינית. יש לרענן נהלי ארגון מול הרכזים 

 .לקראת תחרויות הליגה הבאות

  2021/22הרבה שינויים בשל המצב. לוח האירועים   עם מאוד, לוח האירועים השנה היה דינמי •
 י הרכזים. " ע יםועדוניטים מבתכנון. שלד הליגה ייקבע ויועבר לשיבוץ ניוו

ועדת חריגי  
 קטגוריה

 רן

ההנהלה מינתה בעבר ועדה )של חברי הנהלה(, שתפקידה לבחון בקשות של נווטים להשתתף  •
זית בטבלת הקטגוריות(, בהתאם לקריטריונים שהוגדרו  -בקטגוריה חריגת גיל )צבע ירוק

 מראש.
 קטגוריה, שאינן בתחום סמכותה הפורמלי.בפועל, הוועדה מקבלת מדי פעם בקשות למעברי  •
להרחיב את סמכויות הוועדה, כך שתהיה מוסמכת לדון בכל בקשה לשינוי קטגוריה   אושר •



)חריגת גיל או אחרת(. במידה ויתגבשו עם הזמן קריטריונים חדשים למעבר בין קטגוריות,  
ם לקטגוריות  הם יפורסמו בצמוד לטבלת הקטגוריות )כפי שמפורסמים כיום הקריטריוני

 חריגות גיל(.
עדכון הנחיות 

 קורונה
 זף

לאור ההקלות במגבלות הקורונה בארץ, ניתן לבטל את רוב ההנחיות הארגוניות המיוחדות   •
 שנקבעו לשם כך באיגוד. להלן המגבלות שנותרות בתוקף:

o   אזור זינוק מרווח )מסדרונות נפרדים ורחבים לכל מסלול( וללא התקהלות מיותרת
 . בסביבתו

o  30-40בכל  התוצאות לאתר לא יודפסו תוצאות כלליות בשטח. בתחרויות ליגה, יועלו  
 . דקות. בתחרויות מקומיות, העלאת תוצאות לאתר לשיקול המועדון המארגן

o  לא יוצב לוח מידע. רשימת זמני זינוק )בתחרויות ליגה( תיתלה באזור הזינוק בלבד )לא
 בכינוס(. 

o  מים. המארגנים נדרשים לספק שתיה בבקבוקים אישיים  ללא שימוש בג'ריקנים כתחנות
סגורים, או בכוסות חד"פ בעמדה מאויישת, או בעמדת בקבוקים פרטיים באמצע  

 ג'ריקנים מלאים )לשימוש בחירום, לא לשתיה(.  2המסלול. יש להחזיק בכינוס  
o  .'אין להגיע לניווט עם שיעול, חום, וכו 

-ממשק איגוד
 מועדונים

 נועם 

 שותפו רשמים ותובנות משיחת זום עם הרכזים.  •

האיגוד מעוניין במועדונים חזקים ועצמאיים, אשר פועלים לקידום ענף הניווט באזורם  •
הגיאוגרפי, והנגשתו לקהלים חדשים וצעירים. המועדונים נשענים ברובם על שירותי האיגוד  

יכה זו של האיגוד באה  בשרטוט מסלולים והכנתם לדפוס, ולא ששים לבצע זאת עצמאית. תמ 
 על חשבון יכולת האיגוד להתפנות ולקדם יוזמות רוחביות/ארציות מטעמו. 

  ,מנשה-חלק מהמועדונים יוזמים אירועי חשיפה מול רשויות מקומיות בתחומם )לב השרון •
ראויים לאזכור מיוחד בהקשר זה(, וחלק מעדיפים להתמקד  כרמל-וטכניון חבל מודיעין

גילות" המכוונות לקהל הנווטים הקיים. רוב המועדונים הקטנים  בארגון תחרויות "ר
מתנגדים לקיום אירועי ניווט במקביל לאירועים שלהם בסופי שבוע, גם כאשר הניווט 

 המקביל מיועד למתחילים בלבד.
נמשיך בשיח עם הרכזים )כולל בפגישה משותפת עם כל חברי ההנהלה(, במטרה למצוא את   •

איגוד לצמוח )ולהפנות את משאביו לצורך כך(, ובין מחוייבותו כלפי  עמק השווה בין רצון ה
 המועדונים בפעילותם השוטפת.

פורמט ישיבות 
 ההנהלה 

 רן

לאור הסרת מגבלות הקורונה, לא רואה הצדקה לאפשר השתתפות בישיבה בזום. מעוניין   •
להגביל את זכות לחייב את חברי ההנהלה להשתתף בישיבות באופן פרונטלי בלבד, או 

 ההצבעה בזום, מאחר שהשתתפות מרחוק גורעת מהבנת מורכבות הדיון. 

מוסכם על הכל שהשתתפות פרונטלית עדיפה על פני השתתפות מרחוק, ושהיא החלופה  •
המועדפת וחלק מהמחוייבות הבסיסית שבחברות בהנהלה. יחד עם זאת, למדנו בתקופת  

זית, אשר יכולות לחסוך הרבה זמן נסיעה )ודלק(. הקורונה שיש חלופות סבירות לנוכחות פי
בנוסף, לא נרצה להקשות על נציגי הנהלה שמגיעים ממועדונים המרוחקים מאזור המרכז )או  

 להרתיעם מלרצות להצטרף להנהלה בעתיד(. 

לא התקבלה החלטה בנושא זה. ננסה למצות את האפשרויות הטכניות בשיפור איכות  •
ים מדי פעם ישיבות באזור הצפון, במטרה להקל על חברי ההשתתפות מרחוק, וגם לקי 

 ההנהלה הצפוניים )לנוכח מעבר משרד האיגוד מעין החורש לכפר הירוק(. 
 

 

 9/3/21סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 רן שביב ענת מאיר, זף סגל,  אבנר הלחמי, , )זום( גנית אשכנזי עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד נוכחים 
 מנהל תפעול ורכז מקצועי   –עודד ורבין 

 ועדת ביקורת  – קבי מצגר
 מזכיר –נשיא, אנריקו זזינסקי  –אבי מינסקי, צביקה דודלזק   חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •



 , במשרד האיגוד. 19:00-21:00)יום חמישי(, בשעות  8/4/2021מועד הישיבה הבאה:  •
עדכונים 
 שוטפים

 עודד 

ליגת הניווט יצאה לדרך, יחסית באופן חלק. היתה הרבה התעסקות עם הרשמה )כצפוי לאחר   •
שנה של השבתה(, לימוד איטנטנסיבי והרצה ראשונה "על אמת" של מערכת ניהול התחרות,  

ומספר תקלות מקצועיות קטנות )בעיקר בכרמי יוסף(. מתכנני המסלולים לא היו מודעים  
נוער ברמת קושי לא מירבית. יש לחדד זאת למארגנים -את מסלול בינוני לצורך לתכנן

 הבאים. 

האיגוד פנה באופן יזום למספר עיריות באזור המרכז, לצורך קידום שת"פ בנושא ניווט  •
)פעילות ניווט עממית לקהל הרחב בפארקים עירוניים(. במידה והפיילוט יזכה לתגובות 

ספות בכל הארץ. ההנהלה מברכת על היוזמה, וממליצה על  חיוביות, יורחבו הפניות לערים נו
איתור "פרוייקטור" בשכר שעתי, אשר תפקידו יהיה ליזום, לקדם ולממש את הקשר עם 

 הרשויות בתחום זה )בהנחה שנפח הפעילות יצדיק זאת(. 

מתן צוקר התנדב לשמש כרכז ניווטי אופניים. הוא יפעל בתיאום עם עודד ורן לקידום ענף   •
 ווט הרכוב, בדגש על הגדלת ההשתתפות ע"י חשיפת הפעילות לרוכבים. הני 

 לצערנו, ולא במפתיע, לא תהיה ליגת בתי"ס בשנת תשפ"א. מתחילים היערכות לשנה הבאה.  •

ליגת אס"א תחזור לפעילות בקרוב, במתכונת מקוצרת, ובהתבסס על תחרויות מועדוניות   •
 בימי שישי. 

. זף סגל לא התקבל כחבר בוועדת IOF-חוקים של היורם שחורי התקבל כחבר בוועדת ה  •
 , עקב העדפתם המוצהרת לנציגים מאמריקה. IOF-המיפוי של ה

התקיימה פגישה עם האחראי על הספורט  –פגישת שת"פ עם המינהל לחינוך התיישבותי  •
. מעוניין לקדם את תחום הניווט הספורטיבי במסגרות השונות עליהן  (חדש בתפקיד) במינהל

 . אחראי. תתקיים פגישה נוספת בהמשך
תקציב  

 ותמיכות
 נועם רן, 

תואם את  ערך זה אש"ח. 200-נראה כי הגירעון השנתי מסתכם בכ 2020ממאזן ראשוני של  •
בתוספת עלויות   ,שנת קורונהאובדן הכנסות בונובע בעיקר מ ,שהוערך ודווח באסיפה הכללית

 .םאיגוד והסדרת נושאי שכר נוספיה כ"להחלפת מנ
בדרישות הבקרה הממשלתית   משמעותיתמסתמן כי לנוכח משבר הקורונה, צפויה הקלה  •

-לא יותר מ –הנוגעות ליחס הוצאות הנהלה וכלליות מסך המחזור של עמותות )בשנה רגילה 
22% .) 

 מספר עדכונים בנושא תמיכות תקציביות שהגשנו לאחרונה למשרד הספורט: •
o  הוגש סט מסמכים משלים, לטובת אישור בדיעבד של תקציבי התמיכה שהתקבלו בשנים

. זאת בעקבות נהלים חדשים של משרד האוצר )רלוונטי לכל איגודי הספורט 2018-2019
 לא ייחודי לאיגוד הניווט(. –

o  ( במסגרת  9מפות מאוץ,  6הוגשה בקשת לתמיכה תקציבית במיפוי בפריפריה ,)מפות יער
ורא לתמיכה ברכש ציוד. במידה ותאושר הבקשה, אפילו חלקית, הדבר יביא  קול ק

 לשיפור משמעותי בהיצע המפות בנגב ובגליל, בעלות נמוכה יחסית עבור האיגוד. 
o   הוגשה בקשה לסיוע כלכלי במסגרת קול קורא לעמותות שפעילותן נפגעה עקב מגפת

 כסף נקבל )אם בכלל(.  הקורונה )האיגוד עומד בקריטריוני הסף(. לא ידוע כמה
עדכונים 

 בתקנון האיגוד
 נועם 

לאחרונה התקבלה התייחסות רשם העמותות לתקנון האיגוד, אשר אושר באסיפה הכללית   •
 (:2020האחרונה )יולי 

o  רשם העמותות קיבל את הגדרת התקנון כ"חדש" )כפי שרצינו(, ולא דורש יותר מעקב
 (. 2001-רשותו )מאחר שינויים ביחס לתקנון הרשמי הארכאי שב

o   נכלל נוסח מעודכן של סעיף מטרות האיגוד. 2020במסגרת אישור התקנון באסיפה של ,
מזו של אישור התקנון.   ונפרדתמסתבר ששינוי מטרות עמותה מצריך הצבעה ייעודית  

לכן, סעיף המטרות בתקנון לא ניתן לאישור ע"י הרשם עד לביצוע ההליך הנכון )באסיפה  
  2001-ומבחינת רשם העמותות, מטרות האיגוד כפי שרשומות בתקנון מהכללית הבאה(,  

 עדיין בתוקף. 
o   מספר סעיפים פרוצדורליים בתקנון סותרים את לשון החוק או הגדרות מקובלות בתחום

העמותות, ונדרש לתקנם בהתאם להנחיות שסופקו ע"י רשם העמותות. בשל אופי  
את   בעצמהלבצעם, הסכים רשם העמותות שהנהלת האיגוד תאשר   חובההתיקונים וה

התיקונים הנדרשים )במקום להמתין לאסיפה הכללית הבאה(, ואז יאושר התקנון שלנו  
 ע"י הרשם )למעט, כאמור, סעיף המטרות(. 



ע"י ההנהלה. התקנון המתוקן   אושרוהשינויים הפרוצדורליים הנדרשים )פירוט בנספח להלן(   •
 לרשם העמותות.יוגש מחדש 

שלושה תיקונים תקנוניים מינוריים בפרטי העמותה, כמפורט להלן, ויובאו   אושרובנוסף,  •
 לאישור פורמלי באסיפה הכללית הבאה: 

o הוא "האגוד לספורט הנווט בישראל". 1980-שמה הרשמי של העמותה, כפי שנרשמה ב ,
 ספורט הניווט בישראל". "האיגוד ל –מעוניינים לשנות לכתיב מלא ע"י הוספת שני יו"ד 

o " שמנו באנגלית )המופיע גם בתקנון( הואIsrael Sport Orienteering Association  ."
משמעית ניווט ספורטיבי )גם בשמות כל -" מתארת חדOrienteeringמכיוון שהמילה "

",  Sport(, ניתן למחוק את המילה המיותרת "IOF-האיגודים הלאומיים האחרים, וב
 (. ISOA" )ראשי התיבות ישארו Israel Orienteering Associationולהישאר עם " 

o .)עדכון כתובת האיגוד הרשומה בראש התקנון )בעקבות המעבר לכפר הירוק 
עידוד ניווטים 

 למתחילים
 , עודד נועם

עם מסלול קצרצר ו/או עממי    –האיגוד מעוניין להקל על ארגון ניווטים המיועדים למתחילים  •
 ללא צורך בתיאום ושריון תאריכים. הנושא יעלה בשיחה עם הרכזים. – בלבד

עקרונית להעניק הנחה בתעריף ההרשמה לילדים הנרשמים למסלול קצרצר בליגה   אושר •
התעריף המדויק ייקבע ע"י עודד, ויהיה פחות    )לתחרות אחת(, בכדי לעודד השתתפותם.

 משתלם ממנוי שנתי לנוער. 
 פיתוח תוכנה

 נועם 
עקב טיפול בנושאים אחרים, לא חלה התקדמות משמעותית בנושא זה )איתור יועץ חיצוני   •

 מומחה למערכות מידע, לניתוח מקצועי ובלתי תלוי של חלופות טכניות(. יקודם בחודש הבא.
 

 עדכוני תקנון בעקבות דרישות רשם העמותות –נספח 

מס' 
סעיף 

 בתקנון

 נוסח מתוקן הרשם  התייחסות
 טקסט מקורי ללא שינוי;  –שחור )

 תוספת;  –, קו תחתי מבוטל –שינוי: קו אמצעי  –אדום 
 ( הערה -כחול 

 מוסדות החובה של עמותה יהיו האסיפה 4.2
הכללית, הועד וועדת הביקורת, ויכול שיהיו  

לעמותה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה. ככל  
  -שהעמותה מתכוונת כי הועד ייקרא ההנהלה 

יש ליתן לכך ביטוי בתקנון תוך שיובהר כי 
 חברי ועד העמותה הם חברי ההנהלה. 

 הסעיף הראשון בתקנון שבו מופיעה המילה "הנהלה"( ) 3.1
הי  האיגוד  שנתיים  חברי  חבר  דמי  ששילמו  אנשים  נם 

ע"י   שיקבעו  כפי  )להלן    ההנהלהלאיגוד,  העמותה  ועד 
"ההנהלה"( או  האיגוד"  בפעם.    "הנהלת  פעם  מדי 

ובאחריות  באמצעות  יעשה  שנה  מדי  הרישום  חידוש 
 החבר, ע"י תשלום דמי ההרשמה לאותה השנה. 

או   ההנהלה  4.2 האיגוד"  "הנהלת  )להלן  העמותה  ועד 
 ( ; חברי ועד העמותה הם חברי ההנהלה"ההנהלה" 

מוצע לתקן את הסעיף ולהחליף את הדרישה   5.1.6
זכות הצבעה לרוב  בעלי  30למניין של לפחות 

יחסי שלא תלוי במספר חברי העמותה/בעלי 
 זכות ההצבעה. 

לקבלת החלטות בנושא בחירת אישים ומוסדות   5.1.6
בתקנון   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. באיגוד )סעיף 

שגיאה! מקור ההפניה לא זה(, פירוק האיגוד )סעיף 
עדון )סעיף בתקנון זה( הפסקת פעילות מו נמצא. 

בתקנון זה(, או שינוי   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 
(, תידרש באסיפה נוכחות של לפחות  5.1.6סעיף זה )

זכות  בעלי 30 עשירית מבעלי זכות ההצבעה באיגוד, או
 . הקטן מבינהם –הצבעה 

ב. לחוק, הועד רשאי לכנס בכל   20לפי סעיף  5.4.1
ועליו לעשות  ,עת אסיפה כללית שלא מן המנין

כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של 
הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי 

 העמותה. 
ולכן יש לאמץ את הנוסח   מדובר בסעיף קוגנטי
 לתוך התקנון המוצע. 

הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן   5.4.1
ועדת  של  בכתב  דרישה  לפי  כן  לעשות  ועליו  המנין, 

קורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי יהב
 העמותה. 

אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תכונס תוך   5.4.1  5.4.2
ב  21 דרישה  מקבלת  באיגוד כתב  יום  חברים  של 

או  ההצבעה,  זכות  מבעלי  עשירית  לפחות  המהווים 
 .מקבלת דרישה בכתב של ועדת הביקורת

לאחר    5.4.3 תכונס  הכלל  מן  יוצאת  כללית  אסיפה 
תוך   הנהלה,  אסיפה    21החלטת  ונדרשת  במידה  ימים 

ההנהלה,   לשיקול  יותר  מאוחר  במועד  או  דחופה, 
 במידה ואין דחיפות.

 האיגוד  הנהלתיו"ר  6.1יש להבהיר בסעיף זה האם יו"ר האיגוד הוא  6.1



גם יו"ר הועד )ההנהלה(. בכל מקרה יש לציין 
 זאת במפורש בתקנון.

או האיגוד    הנהלתיו"ר    6.1.1 האיגוד"  "יו"ר  )להלן 
, שהוא גם  ייבחר ע"י האסיפה הכללית. היו"ר  "יו"ר"( 

הנהלה, יזמנה   חבר  ההנהלה,  פעולות  את  ירכז 
האיגוד   את  ייצג  החלטותיה,  לביצוע  ידאג  לישיבות, 

 כלפי חוץ ויבצע כל פעולה אחרת שתחליט ההנהלה. 
נדרשת )א( לחוק העמותה  12בהתאם לסעיף   6.2.1

 12לציין במסגרת התקנון שלה גם את סעיף 
לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק ובכך 

להגדיר כי מספר חברי הועד ייקבע באסיפה 
  -הכללית של העמותה ולא יהיה פחות משניים

העמותה נדרשת לשנות את הגדרת הסעיף כך  
שיובן ממנו כי בעמותה יכהנו בכל זמן נתון  

 . דלפחות שני חברי וע

יותר ולכל ה לא אנשים  2לפחות ההנהלה תמנה  6.2.1
, שייבחרו על ידי האסיפה  )כולל היו"ר( אנשים 10-מ

-לא יכהנו יותר מ 5-7הכללית. בהנהלה שמספר חבריה 
חברים מאותו מועדון ניווט. בהנהלה שמספר חבריה   2

 חברים מאותו מועדון ניווט.  3-לא יכהנו יותר מ 8-10

כי בנוגע לעמותות המבקשות יש להבהיר  6.3.2.2
לקבל אישור ניהול תקין נוסח הסעיף 

המומלץ לסעיף מורשי החתימה וזכויות 
לתקנון    18הייצוג הינו הנוסח המעוגן בסעיף 

המצוי שבתוספת הראשונה לחוק. ככל 
שהעמותה תבקש אישור ניהול תקין ייתכן 

והיא תידרש בהמשך לשנות את נוסח הסעיף 
  18עת ולהתאימו לסעיף ולכן מומלץ לתקנו כ

שבתקנון המצוי כמובא להלן: " הועד רשאי 
להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום  
בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, 
 "ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו

ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין   6.3.2.2
,  ועל מסמכים שיחייבו אות האיגודחבריה לחתום בשם 

הנהלת  פעולות שהן בתחום סמכותה וולבצע בשמ
האיגוד תחליט על שיטת החתימות ועל חברים נוספים 

אשר יהיו רשאים לחתום בשם האיגוד, בנוסף ליו"ר  
ולגזבר. מכל מקום, חייבות להיות שתי חתימות לפחות  

 . על ההמחאות ו/או הוראות התשלום של האיגוד

להנחיות הרשם, הועד אינו מוסמך  בהתאם 9.2
להעביר את האחריות הכוללת לניהול 

העמותה למוסד אחר כדוגמת מנכ"ל, נשיא  
או וועדות משנה המהווים מוסדות רשות 

 בעמותה. בענייננו, לא 
ניתן לאשר סעיף אשר למעשה מרוקן מתוכן 
סמכויות של מוסד חובה תוך שהן מועברות 

האצלת  למעין מוסד רשות בנימוק של "
לחוק העמותות קובע כי   25סמכויות". סעיף 

אין   ,הועד ינהל את ענייני העמותה. עם זאת
מניעה למנות לעמותה מנכ"ל או גורמי ניהול 

אחרים, אשר יהיו כפופים לועד ויהיו  
 מופקדים על הניהול 

השוטף של העמותה ובלבד שהאחריות 
הכוללת לניהול העמותה וההחלטות  

מותה תיוותר בידי הוועד  הסופיות בענייני הע
נא להסיר את הסעיף או לתקן כך שיותאם   -

 . לדרישות החוק כאמור לעיל 

 האצלת סמכויות  . 9
האסיפה הכללית רשאית להטיל על ההנהלה לטפל    9.1

 בנושאים שונים שלדעתה זקוקים לטיפול. 
ההנהלה רשאית להאציל סמכויותיה לוועדות אשר   9.2

או   ידה  על  באיגוד  מונו  אחרים  תפקידים  לממלאי 
 הניווט. 

 
, ולכן ניתן  6.2.9.1כבר מופיע בנוסח דומה בסעיף  9.1)סעיף 

 למחקו( 

 

 

 4/2/21סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

רן  ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל,  אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד
 שביב

 נשיא  -מנהל תפעול ורכז מקצועי, צביקה דודלזק   –עודד ורבין 
 מזכיר  -אנריקו זזינסקי 

 ועדת ביקורת  – קבי מצגר
 אורחים: איל ליאור, פבל לויצקי, דורון קינר, אלי סרגה 

 - חסרים 



 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

, במשרד האיגוד )או  19:00-21:00)יום חמישי(, בשעות  4/3/2021מועד הישיבה הבאה:  •
 בשיחת ועידה, אם מגבלות ההתקהלות לא יאפשרו זאת(. 

לוח האירועים  
 3לאחר סגר 

 עודד 

תוכנית פעילות חדשה לליגת הניווט הרגלי )מעודכנת בלוח האירועים באתר(,  אושרההוצגה ו •
 אשר הכין עודד בתיאום עם רכזי המועדונים. 

בשליש האחרון של פברואר(,   – אופטימיתבשל החזרה המאוחרת לתחרויות )הערכה  •
  תחרויות  3-תחרויות יער ו 7בתכנון המקורי(:  13מחזורים )במקום  10-צומצמה הליגה ל

  3מאוץ )אחרונות, בסוף האביב(. המרווח בין תחרויות יהיה ברוב המקרים שבועיים )במקום 
 שבועות בעונה נורמלית(. 

עדיין יתכנו שינויים, עקב אילוצים חיצוניים. המועדונים המארגנים וציבור הנווטים   •
 מתבקשים לגלות הבנה וגמישות.

לתחרות הליגה השלישית, או עד  משתתפים הליגה יהיו רשאים לעבור בין קטגוריות עד  •
 לתחרות שלפני אליפות ישראל )המוקדמת מבינהן(. 

התחרויות הטובות,   7תזכורת: בהתאם לכללים שאושרו בשנה שעברה, לדירוג השנתי יחשבו  •
 תחרויות ליגה(.  10תחרויות )זאת כמובן בהנחה שיתקיימו השנה  6והמינימום לדירוג הוא 

עדכון תעריפי 
 מנוי הליגה 

ש"ח  320הוחלט להשאיר את מחיר מנוי הליגה ללא שינוי )לאחר בחינת מספר חלופות,   •
, הנחה  25ש"ח לבן משפחה שלישי ומעלה עד גיל  150, 18ש"ח לנוער עד  200לחברי איגוד,  

 .ש"ח למחזיקי מנוי בעונה הקודמת( 30פעמית של -חד
 .תחרויות שתוכננו במקור 13העתידיות, ולא תחרויות הליגה  10המנוי כולל כעת רק את  •

ש"ח לתחרות לחבר איגוד(, אך  40מחיר המנוי נמוך ממחיר רישום לכל התחרויות בנפרד ) 
התייקרות יחסית זו מיועדת לפצות    .המקוריתחרות בהשוואה לתנאי המנוי -יקר יותר פר

 שיבוש עונת הניווטים. תחרויות ליגה, עקב  3באופן חלקי על אובדן הכנסות האיגוד מביטול  

 10-, ההחזר הכספי יהיה יחסי ל מעתה ועד לסוף העונהבמידה ויבוטלו תחרויות ליגה  •
ש"ח למשלמי   32  - 10%)לדוגמה, אם תתבטל תחרות ליגה אחת, בעלי מנוי יקבלו זיכוי של 

 .ש"ח לנוער, וכו'( 20מחיר מלא, 

לבטל את המנוי   עלי מנוי המעונייניםב עקב השינויים )הן בלוח האירועים והן בתנאי המנוי(,  •
כזיכוי לחשבון   הבמלואלהם וחזר ת והעלותלמשרד האיגוד,  לפנות במייל ויוכלשרכשו 

מנוי מוזמנים לבחור בין רכישת מנוי )בתנאיו החדשים(, לבין    חסרי ."אוצר הנווט" האישי
 .תשלום לכל תחרות ליגה בנפרד

בטיחות 
באימונים  

-מרובי
 משתתפים

 נועם 

באימוני ניווט אין, ככלל, הנחיות ארגוניות מחייבות כלשהן )למעט מילוי והגשת תיק   •
בטיחות(. זאת מתוך כוונה להקל על הארגון, ולאפשר קיום אימונים בהשקעה מינימלית של  

 מארגנים.  1-2

הן במסלולים   עם זאת, לנוכח הפופולריות הגואה של אימונים בתקופת הקורונה, •
פער  לעיתים נוצר  (,במהלך דצמבר)דוגמאות רבות לכך   מסלול העממיה"תחרותיים" והן ב

  ותהנובע דרישות ארגוניותבין המשאבים הארגוניים המצומצמים המוקצים לאימון, לבין 
 הדבר עשוי להשליך הן על בטיחות והן על נראות ואטרקטיביות האירועים.. מקהל גדול

ומעלה, חובה על המארגנים  150א כי באימונים שבהם מספר הנרשמים בפועל הו אושר •
המפורטות בתקן הארגון לתחרות מקומית )עמדת ע"ר מאויישת   הנחיות הבטיחות לקיים את 

 ומאובזרת, הכוונת חניה ומניעת חסימת דרכי גישה, וידוא חזרת משתתפים, ועוד(. 

 בישיבה הבאה. יידון, במידת הצורך,אימונים, כלל הנושא הנחיות בטיחות מחייבות ל •
הצעה לארגון  

ERC2023 
מועדוני חבל מודיעין ואס"א ת"א מעוניינים להגיש הצעה לאירוח אליפות אירופה ברוגיין   •

 IRF-, ומבקשים את חסות ותמיכת האיגוד ביוזמה זו. יצויין כי מבחינת ה2023לשנת 
)פדרציית הרוגיין הבילאומית( אין מניעה שהאליפות תאורגן ע"י מועדונים, ללא תמיכת 

 חדות לאומית. התא

שעות   6-ו  12שעות )ליבת האליפות(, וכן של  24מתווה התחרות, באופן כללי: מקצה של  •
אביב השנתי(. שטח הניווט באזור הרי ירושלים+שפלת יהודה  -)לקהל ישראלי, כאירוע רוגיין

 )מבוסס על מפות קיימות והרחבתן(. 
( הינה על  IRF-ל ע"י ההאחריות הארגונית והכספית על התחרות )במידה וההצעה תתקב •

 המבוקש מן האיגוד מתמקד בנושאים הבאים:הארגוני  המועדונים המארגנים. הסיוע 



o  .טיפול בגביית דמי השתתפות מהארץ ומחו"ל 
o  .)הגשת בקשת לתמיכה תקציבית מהמדינה )מקובל בארגון אליפויות אירופה/עולם 
o .כיסוי ביטוחי ושיפוי למארגנים 
o  .השלמות מיפוי 
o ה של היבטי הבטיחות באירוע. אישור ובקר 

למרות הספקנות בקרב חלק מחברי ההנהלה בנוגע לתועלת ארוכת הטווח מארגון אירוע כזה,   •
מוסכם שהתשומות מהאיגוד נמוכות, ויש פוטנציאל לאירוע מלהיב שיספק דחיפה שיווקית.  

 . אושרהבקשת המועדונים 
סטטוס פיתוח 

 תוכנה
 נועם 

תשלום ליורם שחורי עבור השלמת פיתוח אפליקציית ניהול התחרויות  בדיעבד אושר •
המועדוניות, וממשק חדש לרישום לאירועים. תהליך אישור העבודה לא היה תקין, ולהבא  

 יוקפד על אישור הדדי בכתב לפני כל הזמנת פיתוח בתשלום.

אפשרויות תלוי, במטרה לנתח ולכמת את ה-האיגוד זקוק לייעוץ חיצוני מקצועי בלתי •
הטכניות להגדלת גמישות הפיתוח והתחזוקה של תוכנת האתר/מסד הנתונים, שהם בליבת  

 (.נועםפעילותו השוטפת של האיגוד. לישיבה הבא יוכן מצע להתנעת פעילות )באחריות  
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  עידוד קצרצר+עממי 

 
 

 

 14/1/21סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

 רן שביבאבי מינסקי, זף סגל,  אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד
 נשיא  -מנהל תפעול ורכז מקצועי, צביקה דודלזק   –עודד ורבין 

 מזכיר  -אנריקו זזינסקי 
 ועדת ביקורת   – קבי מצגר, שאול ויסמן

 אורחים: איל ליאור, ניר קלקשטיין, פבל לויצקי, דורון קינר, רון פלוטקין 
 ענת מאיר  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

, במשרד האיגוד )או  19:00-21:00)יום חמישי(, בשעות  4/2/2021מועד הישיבה הבאה:  •
 בשיחת ועידה, אם מגבלות ההתקהלות לא יאפשרו זאת(. 

מעבר משרד  
 האיגוד

 עודד נועם, 

בשעה טובה העתיק האיגוד את מקום מושבו הפיזי מקיבוץ עין החורש לכפר הירוק. משרד  •
האיגוד שוכן כעת בתוך מבנה משרדים מודרני, והציוד מאוחסן במבנה נפרד. המעבר לכפר  

ר הירוק כדאי כלכלית, ובעל יתרון תפעולי מובהק לאיגוד מעצם העובדה שעודד מתגור 
 במקום.

חוזה השכירות עם הכפר הירוק )תודה לרן ולגנית שהיו שותפים למו"מ בנוגע   אושרהוצג ו  •
 לשינוי סעיפים בעייתיים בטיוטת החוזה המקורי(. 

 כי עודד מוסמך לחתום בשם האיגוד על חוזה זה, ועל מסמכים הנלווים לו באופן ישיר.  אושר •
סטטוס כלכלי 

 ופיננסי
 רן

 . 2020הוצג אומדן ראשוני לסיכום כספי של שנת  •
(, וכן השלמת תקצוב תמיכה  2019-)מ בחודשיים האחרונים התקבל תשלום חוב של משהב"ט •

מהמדינה. למרות זאת, בראיה שנתית האיגוד עדיין נמצא בגירעון שוטף )עודף הוצאות על פני  
אש"ח. הגרעון הוא בחלקו תוצאה של ירידה חדה בהכנסות השוטפות   170-הכנסות( של כ

חילופי זיו/עודד   פעמיות בגין-עקב מגבלות הקורונה לאורך השנה, ובחלקו נובע מהוצאות חד
 ומהשלמת הפרשות פנסיוניות לשכירי האיגוד. 

)טיפול במעבר המשרד,  20%-במסגרת המאמץ לחסוך בהוצאות, צומצמה משרתו של עודד ל •
ומתן מענה מינימלי לפונים לאיגוד(, נבחרת הנוער הקטינה פעילות בהיקף דומה, ואנריקו  

 פעילות ניווט מאורגנת. הוצא לחל"ת. צעדים אלה יימשכו עד שתותר חזרה ל
לוח האירועים  

 3לאחר סגר 
 עודד 

. לוח  3, הפעם לא יתוכנן לוח אירועים חדש לתקופה שלאחר סגר 2בשונה מהמצב לאחר סגר  •
 האירועים הקיים יישאר בתוקף, ויעבור התאמות לנוכח האילוצים:



o  המועדונים לתזמנם מחדש אירועים שלא התקיימו עקב הסגר מבוטלים, אלא אם יבחרו
בתאריך עתידי כלשהו. הנהלת האיגוד מעודדת קיום אירועים במקביל בסופי שבוע  

 )בהפרדה גיאוגרפית נאותה, ובתיאום בין הרכזים(. 
o  תחרויות הליגה הדחויות יתוזמנו מחדש, במטרה לקיים כמה שיותר מהן לפני אליפות

ים החדשים עם רכזי המועדונים  ישראל )שמועדה לא ישתנה(. עודד יתאם את המועד 
 המארגנים בהתאם לקווים המנחים הבאים:

ימים בין ההודעה הרשמית המתירה קיום תחרויות )להבדיל מאימונים(,  8לפחות  ▪
לבין תחרות הליגה הראשונה. זאת לצורך היערכות נאותה של המארגנים  

 והמתחרים. 
מועדונית מתוזמנת, והתחרות  אפשרי שתחרות ליגה תתקיים בתאריך של תחרות  ▪

 המועדונית תידחה למועד אחר )או תתבטל(.
עדיפות לקיום שתי תחרויות ליגה שבת אחרי שבת, על פני שתי תחרויות ליגה   ▪

 שבת(.-בסופ"ש אחד )שישי
 שבתות רצופות.  3-תחרויות ליגה ב  3הימנעות מקיום   ▪
ייוותר ממועד  תישקל אפשרות לצמצם את מספר תחרויות הליגה, בהתאם לזמן ש ▪

 הסגרת המגבלות ועד לסוף העונה. 
o ( כאשר רמת הסמך לגבי שלבי  4/2התוכנית המעודכנת תוצג ותאושר בישיבה הבאה ,)

 היציאה מהסגר תהיה גבוהה יותר. 
הגשת בקשה  
לתמיכה )קול  

 קורא( 
 נועם 

משרד הספורט מפיץ לאיגודי הספורט מדי שנה קול קורא להגשת בקשות תמיכה תקציבית   •
 תקני ספורט ובציוד למתקנים. במ

בניווט ספורטיבי, שבו אין מתקנים כלל והמפה היא הציוד היחיד, עלה רעיון ליזום תוכנית   •
חלקם חדשים לגמרי וחלקם למיפוי    –שטחי ניווט בדרום ובצפון   15מיפוי שאפתנית, הכוללת 

 )נגב וגליל(.  בפריפריהבמטרה לקדם את פיתוח הענף  –מחדש, חלקם יער וחלקם אורבניים 

, והן מתוך  הניווט הן מרצון אובייקטיבי לשפר את היצע ואיכות מפות המיקוד בפריפריה נובע •
הבנה שפיתוח תשתית ספורט בפריפריה זוכה לעדיפות מצד המדינה. עלות הפרויקט כולו  

 אש"ח, והשלמתו תארך כשנתיים.  190-מוערכת בכ
 את היוזמה באופן עקרוני.  אישרהההנהלה  •

האיגוד יתייעץ עם מינהל הספורט לגבי היתכנות הגשת הבקשה )בגלל ההגדרה הלא   •
סטנדרטית של "מתקנים" אצלנו(, ולגבי היקף התמיכה האפשרית, ויפעל בהתאם )באחריות  

 (. 7/2, עד לתאריך  נועם
סטטוס פיתוח 

 תוכנה
 נועם 

הושלם ע"י יורם פיתוח אפליקציית ניהול התחרויות המועדוניות )יכולת קליטת נתונים  •
 (, וממשק חדש לרישום לאירועים. SIמקורא 

הבנה לא סוכם מראש )באחריות  -יש להסדיר את נושא התשלום עבור פיתוח זה, אשר עקב אי •
 (. 31/1, עד נועם

ישות הפיתוח והתחזוקה של תוכנת  בישיבה הבאה נדון יותר לעומק באפשרויות להגדלת גמ •
 האתר/מסד הנתונים, שהם קריטיים לפעילותו השוטפת של האיגוד. 

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  קיבולת מרבית לאימון
 עידוד קצרצר+עממי 

 

 

 8/12/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

 רן שביבאבי מינסקי, זף סגל,  אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד
 מנהל תפעול ורכז מקצועי   –עודד ורבין 

 מזכיר  -אנריקו זזינסקי 
 ועדת ביקורת   – קבי מצגר

 נשיא   -, צביקה דודלזק  ענת מאיר חסרים 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  • מנהלות 



, במשרד האיגוד )או  19:00-21:00)יום חמישי(, בשעות  14/1/2021מועד הישיבה הבאה:  • נועם 
 בשיחת ועידה, אם מגבלות ההתקהלות לא יאפשרו זאת(. 

סטטוס כלכלי 
 ופיננסי
 רן, נועם 

הולכת וגדלה, עקב  כספיתהאיגוד נמצא במצוקה משבר הקורונה המתמשך גורם לכך ש •
קיום תחרויות ליגה )מקור הכנסה מרכזי  -אי :בהכנסותיו. הסיבות לכך ירידה משמעותית

לאיגוד(, הקפאת ליגת בתיה"ס )עוד מקור מרכזי(, ביטול אירועי ניווט רבים )עקב סגרים(, 
ירידה במכירת מפות באירועים, ביטול אירועי ניווט מוזמנים לגורמים חיצוניים, מיעוט 

 .הוודאות(, ועוד-רכישות מנויי ליגה )בגלל אי
המשמעות המעשית: ההוצאות החודשיות השוטפות של האיגוד עולות על ההכנסות   •

החודשיות השוטפות, והאיגוד נאלץ לכסות על ההפרש מתוך הרזרבות שלו. זהו לא מצב 
 בריא לאורך זמן. 

יוקשחו מחדש )איסור על  להחמיר עוד יותר אם מגבלות הקורונה    עלולההמצוקה הכספית  •
 ארגון תחרויות(, וימנעו את קיום תחרויות הליגה בתחילת ינואר. 

 להלן צעדים שיינקטו ע"י האיגוד במטרה לשפר ולאזן את ההתנהלות השוטפת:  •
o  בסופי שבוע על בסיס קבוע )במידת האפשר(, גם במקביל לאירועים   אימוניםארגון

רדה גיאוגרפית נאותה(. יש לכך ערך מוסף של מועדוניים )בתיאום עם המועדונים, ובהפ
 הנגשת הניווט לאלו שגרים הרחק ממקום האירוע המועדוני. 

o  ,פתיחת חלק מאימוני הנבחרת לקהל הרחב, בתשלום. אלו אימונים איכותיים במיוחד
 ובנוסף יחשפו את הנבחרת ופעילותה לציבור הנווטים.

o תאימים )אורבני, פרדסים, וכו'(. פיילוט של אימוני ערב באמצע השבוע, בשטחים מ 
o קיום תחרות ליגה )עקב מגבלות קורונה חדשות(: ניצול השבת לארגון שני  -במקרה של אי

 אימונים ע"י האיגוד )אחד בצפון, אחד במרכז/דרום(. 
o   :)במקרה של חוסר יכולת לקיים פעילות ניווט כלשהי )עקב מגבלות קורונה חדשות

 להסרת המגבלות. השבתת האיגוד באופן מיידי עד 
o   גיבוש צוות של חברי איגוד בעלי רקע בניהול כלכלי, אשר ירוכז ויכונס במידת הצורך ע"י

רן. הצוות ייעץ להנהלת האיגוד בנוגע לניתוח הדו"חות הכספיים וצעדים אפשריים  
 לשיפור ההתנהלות הכלכלית השוטפת. 

האיגוד באיזון כספי שוטף )לכל  העקרון המנחה לאורו נפעל: החל מחודש ינואר יפעל  •
הפחות(, בכדי לשמור על הרזרבות הכספיות שלו למטרת השקעה בפיתוח עתידי של הענף  

 )ולא לכיסוי גירעון שוטף(. 
מעבר משרד  

 האיגוד
 עודד 

, והארכתו מוטלת בספק  2020עם קיבוץ עין החורש מסתיים בסוף של האיגוד  חוזה השכירות  •
במקביל, יש אינטרס תפעולי ברור   .ל רשות מקרקעי ישראלמו  עקב אילוצים של הקיבוץ

 לקירוב משרד האיגוד למקום מגוריו של עודד, כפי שהיה עם כל קודמיו בתפקיד. 

נמצא מקום חלופי למשרד בכפר הירוק. עודד הציג ניתוח כלכלי השוואתי של אופציית הכפר   •
 הירוק, אופציות אחרות שנבדקו והמצב הקיים. 

ן בכפר הירוק קטנים יותר ביחס לקיים, אך מספיקים לצרכי האיגוד. שטח המשרד+מחס  •
עלות השכירות גבוהה יותר מאשר בעין החורש, אך החסכון הניכר בדלק ובהוצאות רכב 

נלוות, וזמן העבודה הנוסף שירוויח עודד, הופכים את המעבר לכדאי הן תפעולית והן  
 כלכלית. 

פר הירוק. עודד ימשיך טיפול מול נועם, רן  את העברת משרד האיגוד לכ אישרהההנהלה  •
 וגנית לחתימה על חוזה השכירות החדש, העברת הציוד והסדרת העזיבה של עין החורש.

מניעת הטרדה  
 מינית 

 גנית 

כאחראית מטעם האיגוד על מניעת הטרדה מינית, השתתפה גנית בהשתלמות בת מספר  •
 נציגי איגודים אחרים, ודיווחה על רשמיה. מפגשים בנושא "הטרדה מינית בספורט" יחד עם  

הטרדות מיניות קיימות בכל ענפי הספורט. חובתנו כחברי איגוד למנוע מקרי הטרדה במידת   •
האפשר, ולטפל בהם ברצינות אם מתרחשים. מוטלת עלינו החובה לטפל גם בשמועות )בירור,  

ם מגיעים לידיעתנו  כמינימום(, וגם במקרים אשר התרחשו מחוץ למסגרת הספורטיבית, א
 )למשל, ספורטאי שמספר על מקרה למאמנו(. 

בנושא מניעת הטרדה מינית לכל  שנתיתחוק חדש מחייב איגודי ספורט להעביר הדרכה  •
אנשיהם הרלוונטיים: עובדים, מאמנים, מדריכים, ואף מארגנים מתנדבים בעמדות  

, ולאפיין לכל אחת  המשרתות קהל. יש למפות את האוכלוסיות השונות מהרשימה לעיל
 (.31/1/21, עד לתאריך זף, בסיוע גניתהדרכה בהיקף ובאופן המתאימים )באחריות 



התנהלות  
בנושא הזמנת  

 עבודת מיפוי
 נועם 

לעבודת מיפוי בהתאם   הוצגו עקרונות תמחור בהסתייע בנסיונו הרב של זיו כאחראי המיפוי,   •
 לסוג השטח. 

אופן ההתנהלות בהזמנת עבודת מיפוי מטעם האיגוד )כאשר היא בתשלום( יהיה כדלהלן:   •
הצעת מחיר מהזמינים )יתרון לקרבה גיאוגרפית(.   ויבקשו זמינות ממפים יבדקונועם/עודד  

את ההנהלה. במידה   יידעו, ו נבחר )בהתאם לעקרונות התמחור שהוצגו( שכר עם ממפה  יסכמו
"מ )לא רוצים  במו יעודכנו תנאים ה -הערכה הראשונית לביצוע בפועל סתמן פער גדול בין היו

 לקפח את הממפה, אבל גם לא רוצים "צ'ק פתוח"(. 
ומקצועיים, ולכן ישתדל האיגוד   להזמנת ממפים מחו"ל יש חסרונות כלכליים, התנהלותיים •

 להימנע מכך ככל האפשר, ויעדיף לטפח ולפתח את שוק הממפים המקומי. 
התנדבות 
-לוועדות ב

IOF 
 נועם 

הפיץ "קול קורא" לקבלת מועמדויות של מתנדבים לחלק מוועדותיו. התקבלו במשרד   IOF-ה •
 האיגוד בקשות משני מועמדים:

o  מועמדות לוועדת המיפוי.  –זף סגל 
o  מועמדות לוועדת החוקים.  –יורם שחורי 

להמשך  IOF-תמיכת האיגוד במועמדותם של השניים, ומכתבי הבקשה יועברו ל אושרה •
 השתתף בדיון ובהצבעה(. טיפול )זף סגל לא

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

נמשכת ההיערכות לתחרות הליגה הראשונה, בכרמי יוסף. התחרות תהיה פתוחה רק לחברי   •
איגוד בתוקף )חלק ממגבלות הקורונה(, ולקהל הרחב במסלול העממי בלבד. לצורך עמידה  

נפרדים, שהכניסה אליהם    מתחמים  3במגבלות ההתקהלות הנוכחיות, יוגדרו באזור הכינוס 
 תהיה מבוקרת: 

o  יימצאו בו רק מארגנים, ומשתתפים שמסיימים, פורקים ועוזבים.  –מתחם הסיום 
o  יוקמו שתי עמדות זינוק נפרדות, בחלוקה שווה של מספר המשתתפים   –מתחם הזינוק

לפי מסלולים, במטרה להקטין עומס בצוואר בקבוק זה. הנווטים משתי עמדות הזינוק 
 יתועלו למשולש משותף, ומשם יתחילו לנווט. 

o  כל מועדון יוגדר כקפסולה, ויהיה אחראי על הגבלת ההתקהלות   –מתחם המועדונים
 איסור על כיבוד מועדוני מאורגן )"פתיחת שולחן"(.  בתחומו. חל

באירוע גשם באמצע נובמבר הוצף חלקית משרד האיגוד עקב בעיית ניקוז בגג. נגרם נזק קל   •
 לריהוט ולחלק מהציוד. 

 

 

 9/11/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

רן  , אבי מינסקי, זף סגל, ענת מאיר אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד
 שביב

 נשיא   -צביקה דודלזק 
 מנהל תפעול ורכז מקצועי   –עודד ורבין 

 מזכיר  -אנריקו זזינסקי 
 ועדת ביקורת   –קבי מצגר, גיורא מצפון 

 אורחים: פבל לויצקי, איל ליאור, רון פלוטקין  
 - חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
, הרצליה  52, ברח' יהודה הנשיא 19:00-21:00)שני(, בשעות  8/12/2020מועד הישיבה הבאה:  •

 )או בשיחת ועידה, אם מגבלות ההתקהלות יישארו בתוקף(.
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

המקורי הפך לבלתי  גובש ופורסם לוח אירועים חדש לעונת תשפ"א, לאחר שלוח האירועים  •
 רלוונטי בעקבות הסגר השני. 

תחרויות ליגה )רגלית( + תחרות שליחים, מתחילת חודש ינואר ועד  13הלוח החדש כולל   •
תחרויות ליגה   9. בנוסף, מתוכננות  19-20/3/2021-אמצע יוני. אליפות ישראל תתקיים ב

ט(. אליפות ישראל תתקיים  אוגוס-)אופניים( מאמצע פברואר ועד נובמבר )עם פגרת קיץ ביולי
 .5-6/11/2021-בסוף העונה, ב



קיום התחרויות הנ"ל מותנה בהסרת מגבלות ההתקהלות הנוכחיות )לפחות חלקית(,  
 ובהתרת עריכת תחרויות ע"י משרד הספורט. כרגיל בתקופת הקורונה, יתכנו שינויים...

עונת תשפ"א, אשר התקיימה פגישה עם מנכ"ל אס"א, בה הוסכם על קיום ליגת אס"א ל •
 תתבסס על ניווטים מועדוניים בימי שישי )ברגע שיתאפשר לערוך תחרויות(. 

ליגת בתיה"ס(, ועד שזו   –בשל חוסר הוודאות בנוגע למתכונת פעילות בתי הספר )וכנגזרת  •
תותנע רשמית, גובשה יוזמה לקיום אימוני ניווט לתלמידים בפארקים אורבניים, בחסות  

התאחדות בתיה"ס. האימונים יתקיימו בשעות אחר הצהרים, בניהול נציג מטעם האיגוד,  
 ויוזמנו אליהם תלמידים מבתי ספר הרשומים לליגה, וכן חברי איגוד )פרטים בהמשך(.

רות מקו
 הכנסה לאיגוד 

 נועם 

נסקרו בהרחבה מספר הצעות ליצירת או הגדלת הכנסות באיגוד, לנוכח משבר הקורונה   •
הפוגע בתזרים ההכנסות הרגיל. עד לישיבה הבאה יוכן תחשיב כלכלי מפורט להצעות  

 (.4/12, עד נועם, רן ועודדשהוערכו כסבירות וישימות, לטובת אישורן ויישומן )באחריות  
תוכנית מיפוי  

 תשפ"א
 נועם 

 כי זיו נוימן ימפה את מפת מגידו לקראת אליפות ישראל. אושר •
 (.נועם)אחריות  הבאים לתמחור עבודות מיפוי יוצגו להנהלה בישיבה הכמותי ים פרמטר •

הערות ועדת 
 ביקורת

 קבי 

 לוגיסטי., כ"יישור קו" 2021לבצע ספירת מלאי של ציוד האיגוד עד חודש מרץ   מליץמ •

כל בעלי התפקידים הנבחרים באיגוד יכולים )תיאורטית(  –מזהה לקונה בתקנון האיגוד   •
 להמשיך לכהן בתפקידם גם אם אינם מחדשים חברות באיגוד במהלך תקופת כהונתם.

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  מדיניות שימוש בפורום
 

 

 12/10/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

רן  , אבי מינסקי, זף סגל, ענת מאיר אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד
 שביב

 נשיא   -צביקה דודלזק 
 מנהל תפעול ורכז מקצועי   –עודד ורבין 
 ועדת ביקורת  –קבי מצגר 

 - חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
, הרצליה  52, ברח' יהודה הנשיא 19:00-21:15)שני(, בשעות  9/11/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 )או בשיחת ועידה, אם מגבלות ההתקהלות יישארו בתוקף(.
השפעת הסגר  

על לוח  
 האירועים

 , עודד, זף נועם

וח האירועים. לכשיוסר הסגר  הסגר הנוכחי גרם לביטול שתי תחרויות הליגה הראשונות בל ●
שבועות של היערכות ארגונית לתחרות הליגה הראשונה, ובמקביל תקופת   6-8יידרשו לפחות 

הסתגלות של מרבית חברי האיגוד לניווטי שטח וחזרה לכושר תחרותי לאחר הפסקה כפויה  
 של למעלה מחצי שנה. 

צית, אנו מעריכים כי  וודאות לגבי התקדמות החזרה לשגרה ברמה האר-מאחר שקיימת אי  ●
רק מאמצע דצמבר, לכל המוקדם, קיימת רמת סמך גבוהה לתנאים המאפשרים קיום תחרות  

 ליגה )מבחינת מגבלות התקהלות וכו'(. 
תחרויות הליגה   13. הכוונה היא לשבץ מחדש את  חדשלנוכח זאת, נדרש לתכנן אירועים  ●

לחלון שבין אמצע דצמבר לאמצע יוני )לאו דווקא באותו סדר של הלוח המקורי(. כפועל יוצא,  
יכין ויפיץ לרכזים שלד לוח   עודדיהיה צורך לשבץ מחדש את כל התחרויות המועדוניות. 

 (.30/10רועים חדש )עד לתאריך אירועים חדש, ויארגן פגישת רכזים )בזום( לתכנון לוח אי 
עד כניסת לוח האירועים החדש לתוקף, יוכלו המועדונים לארגן אימונים ותחרויות )בכפוף   ●

 למגבלות ההתקהלות המשתנות(, ללא צורך בתיאום ושריון ארוך טווח בלוח האירועים.
זיכוי על מנוי  
ליגה במקרה  

 של ביצוע חלקי 
 נועם 

כי במידה ולא יצאו לפועל כל תחרויות הליגה המתוכננות )בין אם עקב קורונה, ובין   אושר ●
אם עקב מזג אוויר קיצוני(, יקבלו רוכשי מנוי הליגה זיכוי יחסי )לחשבון אוצר הנווט( בגין  

תחרויות   13מתוך   12הניווטים שלא התקיימו. לדוגמה, אם בסיום העונה התקיימו רק 
 מערך המנוי שרכש. 1/13וי זיכוי של הליגה, יקבל בעל המנ 



לא ינתן זיכוי על תחרות ליגה שנדחית )מסיבה כלשהי( ומתקיימת במועד אחר )באותה   ●
 העונה(. 

השפעת הסגר  
על ליגת  
 בתיה"ס

 עודד 

מתווה ליגת בתיה"ס לא יוכל לצאת לפועל כפי שתוכנן במקור. רק בינואר, לכל המוקדם,  ●
 ניווט תחרותית במסגרת ליגת בתיה"ס.  ניתן יהיה )אולי( לקיים פעילות

בפגישה עם נציג ההתאחדות לספורט בבתיה"ס נדונה אפשרות של לוח תחרויות מצומצם  ●
תחרויות בכל מחוז + גמר ארצי, קבוצות קטנות יותר לכל בי"ס(.  3)שני מחוזות בלבד, 

פעילות  מימוש התוכנית ייבחן לאור המצב במערכת החינוך, ויכולת בתי הספר להשתתף ב
 מסוג זה. 

בתרחיש המחמיר ביותר )במידה ומגבלות הקורנה ימנעו קיום ליגה במתווה המוצע(, תתקיים   ●
 רק אליפות ארצית באפריל/מאי. 

השפעת הסגר  
על תקציב  

 האיגוד
 רן

הסגר גרם להשבתה כמעט מוחלטת של פעילות האיגוד, ולעצירת כל ההכנסות ממכירת  ●
, ולמרות אובדן ההכנסות, האיגוד מסוגל להמשיך  2020שנת  מפות. למרות הגירעון התזרימי ב

 לפעול "על אש קטנה" עוד זמן רב ללא סכנה קיומית. 
נבחנו מספר הצעות לצמצום ההוצאות השוטפות. בתקופה הקרובה יאושרו רק הוצאות   ●

 הכרחיות או חיוניות, וכי כל הוצאה אחרת תיבחן בקפידה לפני אישורה. 
עלינו חו"ח סגר שלישי, תיבחן מראש אפשרות של השבתה מלאה של האיגוד  במידה ויתרגש   ●

 )כולל הוצאה לחל"ת של כל שכירי האיגוד(. 
 רכז מיפוי

 נועם 
ההנהלה מעוניינת להפריד בין תפקיד מנהל התפעול )אותו ממלא עודד( לבין תפקיד אחראי   ●

מתנדב אחר, ובשנים  המיפוי )אשר בעבר הרחוק מילא אחד מחברי ההנהלה או נווט 
 האחרונות הפך להיות חלק מתפקידו של זיו(. 

 תפקידי אחראי המיפוי: ●
o   לגבש תוכנית מיפוי עקרונית לשנה הקרובה )איתור ובדיקת שטחים חדשים, תיעדוף

 מפות לחידוש(.
o  .להכין חומר בסיס למפות 
o ת על  להנחות וללוות ממפים בהיבטים הטכניים של עבודת המיפוי, ולבצע בקרת איכו

 תוצריהם. 
o להבטיח מיפוי בהתאם לתקנים העדכניים של ה-IOF. 

 תפקידי מנהל התפעול בהיבטי המיפוי: ●
o   תמחור ושיבוץ ממפים בהתאם לתוכנית המיפוי, והבאת התוכנית המלאה לאישור

 ההנהלה. 
o  .אחריות מלאה על תחום המיפוי בבתי ספר 

זיו נוימן, מתוך רצון להסתמך על    אושרלתפקיד אחראי המיפוי )תפקיד התנדבותי( הוצע ו ●
 הידע הטכני הרב שצבר בתחום זה בעשור האחרון. 

זיו העביר הצעה לתוכנית מיפוי מינימליסטית )בהתאם לרצוננו לצמצם בהוצאות(, הכוללת   ●
רק שטחים המיועדים לתחרויות ליגה בעונה הקרובה. התוכנית תעבור לעודד לתמחור 

 לה בישיבה הבאה. ושיבוץ, ותובא לאישור ההנה
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  : פיתוח מקורות חדשים 2020תקציב 

 מדיניות שימוש בפורום
 

 

 7/9/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

 רן שביב, זף סגל, ענת מאיר אבנר הלחמי,גנית אשכנזי,  עפר אביטל, יו"ר,  – נועם רביד
 אחראי תפעול   –עודד ורבין 
 ועדת ביקורת  –קבי מצגר 

 נשיא  -אבי מינסקי, צביקה דודלזק   חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
בשעה טובה, פגישה פרונטלית מלאה של ההנהלה לאחר חצי שנה של מפגשים מרחוק או   ●

 בהרכב חלקי. תודה לוורן גרין על העמדת בית הכנסת שבאחריותו לטובת האיגוד.



 לעודד עם כניסתו הרשמית לתפקידו באיגוד. ברכות  ●
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
, 52, ברח' יהודה הנשיא 19:00-21:15)שני(, בשעות  12/10/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 הרצליה. 
חילופי  

 זיו/עודד
 נועם 

חפיפה בין זיו לעודד נערכה בשבועיים האחרונים של אוגוסט, והקיפה את כלל הנושאים  ●
הרלוונטיים. עדיין נדרשת לעודד תקופת הרצה, שבה יתנסה מעשית בביצוע הפעולות והפעלת  
המערכות שהן חלק מתפקידו החדש. זיו ימשיך לתמוך טלפונית/במייל במידת הצורך, וילווה  

 את עודד מהצד בתחרות הליגה הראשונה. 
ניווט שישי אחה"צ   אירוע פרידה מזיו כמנכ"ל האיגוד יערך במהלך אוקטובר, במתכונת של ●

 על מפה חדשה )מצוקי ארסוף(, שבסיומו יתקיים טקס קצר לכבוד זיו. 
כי הגדרת תפקידו של עודד תשונה ל"אחראי תפעול", מתוך הבנה שתואר זה משקף  אושר ●

תמיכה  –נאמנה את תכולות העבודה בפועל: תכנון וארגון פעילותו השוטפת של האיגוד 
מפעלי ניווט ארציים )ליגה, ליגת בתיה"ס, וכד'( פיתוח תשתיות  בתחרויות מועדוניות, ארגון  

 הניווט וקידום הענף בארץ. 
תכולות עבודה ניהוליות/משרדיות אשר הצטברו עם השנים תחת ידיו של זיו, יועברו בהדרגה   ●

לטיפולו של מזכיר האיגוד )אנריקו(. בהתנהלות השוטפת יהיה המזכיר כפוף לאחראי  
 התפעול. 

ודד ימשיך לתפקד כאיש הקשר המרכזי של האיגוד בכל עניין, ויפנה נושאים כמו זיו, ע ●
 לטיפול המזכיר/הנהלה/בעלי תפקיד מוגדרים בהתאם להקשר.

. בנוסף,  בחשבון הבנק של האיגוד, במקומו של זיו חתימה יוגדר כמורשה עודד ורביןכי  אושר ●
הנפקת כרטיס אשראי אישי לעודד, לצורך ביצוע תשלומים שוטפים ופעולות  מאושרת

 )כרטיס זה יחליף את הכרטיס האישי של זיו, שבוטל(.  בחשבון הבנק של האיגוד
מים בניווטי 

 הליגה 
 נועם/עודד 

בשל מגבלות הקורונה, השימוש בג'ריקנים כאמצעי לאספקת מי שתיה בשטח מושעה  ●
לא מאוץ( מחוייבים לאפשר למתחרים  –ארגני ניווטים )בשטח לתקופה בלתי מוגבלת. מ

ק"מ של מסלול )תלוי בתנאי מזג האוויר ובאופי השטח(. חלופות   3-4לשתות מים כל 
 לאספקת מים:

o בשטח, עם בקבוקי מים מינרליים אישיים + פח אשפה צמוד.  תחנת מים לא מאויישת
)בדגש על המסלולים הארוכים(. החלופות   ברירת המחדל בניווטי ליגה כ אושרהחלופה זו  

 הבאות הן אופציונליות, כתוספת לחלופה זו. 
o  תכנון מסלול שעובר בתחנת מים בכינוס/ליד הכינוס/בנקודה נגישה בדרך לכינוס, שבה

 מניחים המתחרים מראש בקבוקים אישיים. 
o  פעמיות ומגיש אותן  -בשטח )מארגן מוזג מים לכוסות חד  מאויישתתחנת מים

 למתחרים(. 
 מודגש כי לא יסופקו מים ע"י המארגנים בסיום הניווט, ועל כל משתתף לדאוג לכך בעצמו. ●

היערכות 
 לליגה תשפ"א 

 עודד 

תחרות הליגה הראשונה )נען( בשלבי הכנה מתקדמים. נדרש לוודא שהקיבוץ מאשר את קיום   ●
הניווט בכפוף למגבלות ההתקהלות הרגילות )נכון לרגע זה, קיים חשש כבד לדחיה עקב מצב 

 התחלואה הארצי(. 
בכדי להפחית סיכון לביטול תחרות הליגה השניה )עקב אי הסכמת הישוב המארח( יש לאתר   ●

לניווט מאוץ או ניווט יער, בתיאום עם המועדון המארגן   –במקום גן שמואל  –אחר שטח 
 (.17/9, עד עודד)באחריות 

אליפות  
 אירופה לנוער 

 זף

חברי הנבחרת נערכים לאליפות אירופה בסוף אוקטובר. חלקם אירגנו לעצמם מחנות אימון   ●
 בחו"ל. 

ביטול אליפות )יומיים לאחר מועד הישיבה( התקבלה באיגוד הודעה רשמית על  9/9-ב ●
 , עקב החמרת מצב הקורונה באירופה בכלל, ובהונגריה המארחת בפרט.אירופה לנוער

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  : פיתוח מקורות חדשים 2020תקציב 
 מדיניות שימוש בפורום 

 

 



 6/8/20הנהלה סיכום ישיבת 
 פירוט  נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד 
 נשיא  –שביב, צביקה דודלזק 

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 ועדת ביקורת  –קבי מצגר 

 אורח: עודד ורבין 
 - חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , הרצליה. 52, ברח' יהודה הנשיא 19:00-21:15)שני(, בשעות   7/9/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

השפעת 
הקורונה על 

 האיגוד
 זיו 

למרות התוכניות והכוונות, מגבלות הקורונה מנעו את קיום תחרות הליגה בקיבוץ שער  ●
מוכרז רשמית על סיומה של ליגת  העמקים, ולא יאפשרו זאת גם בעתיד הקרוב. לנוכח זאת, 

תחרויות הליגה  12מתוך  9. בסופו של דבר התקיימו השנה הניווט הרגלי לעונת תש"ף
ביער פלוגות בוטל )פעמיים( בשל תנאי שטח לא בטיחותיים  שתוכננו לשנת תש"ף: הניווט 

לאחר הצפות, הניווטים בכרמי יוסף, גן שמואל ושער העמקים בוטלו בגלל הקורונה, והניווט  
 בכפר הנוער בן שמן נוסף לתוכנית. 

בשונה מההחלטה בישיבה הקודמת, ולנוכח ביטול התחרות בשער העמקים, לקביעת הדירוג   ●
תחרויות   9התוצאות הטובות של כל נווט )מתוך  6יווט יילקחו בחשבון  האישי בליגת הנ 

 תחרויות. 5-הליגה שהתקיימו(. המינימום לקבלת דירוג אישי הוא השתתפות ב
  מכלל התחרויות נלקחים בחשבון )התוצאות הטובות(, 2/3המפתח העקרוני לחישוב הנ"ל:  ●

 השתתפות ברוב התחרויות כמינימום לקבלת דירוג שנתי. 
o 12-13   :מינימום. 7נלקחות בחשבון,    8תחרויות בעונה 
o 10-11   :מינימום. 6נלקחות בחשבון,    7תחרויות בעונה 
o 8-9  :)מינימום.  5נלקחות בחשבון,  6תחרויות בעונה )בתקווה שלא יקרה שוב 

₪   30הנחה של    –אושר פיצוי כספי חלקי לחברי האיגוד אשר רכשו מנוי שנתי לעונת תש"ף  ●
ברכישת מנוי חדש לעונת תשפ"א. ההנחה תינתן במעמד החיוב )החיוב בפועל יהיה נמוך  

 מהתעריף הנקוב באתר(. 
+   2020תקציב 

ניתוח מאזן  
 שנים אחרונות 

 רן

(. זוהתה  2020וצפי   2019, 2018שנים האחרונות )ה 3-הוצג ניתוח השוואתי של מאזן האיגוד ב ●
מגמה ברורה של ירידה הדרגתית בהכנסות לעומת יציבות/עליה קלה בהוצאות, אשר  

 בעקבות משבר הקורונה.   2020-התגברה משמעותית ב
לאיגוד יש רזרבות כספיות נאותות, שהצטברו לאורך שנים של ניהול אחראי וחסכוני,  ●

פש פעולה ללא תלות קריטית בהקצבות מדינה. יחד עם זאת, עלינו  המאפשרות לו גמישות וחו
 להפוך את המגמה, ולשפר את האיזון התזרימי בכל הדרכים האפשריות: 

o  עדכון תעריפים )בוצע להלן(.   –הגדלת הכנסות קיימות 
o  בחינת מהלכי חסכון והתייעלות )לבחינה מעמיקה של   –הקטנת הוצאות קיימות

 הקרובים(.  ההנהלה ועודד בחודשים
o  פיתוח ערוצי הכנסה חדשים, בדגש על כאלה שמקדמים את הענף )להמשך דיון בישיבה

 הבאה(. 
  –תעריפים 

 תשפ"א
 זיו 

 )יתר התעריפים ללא שינוי(:  2020/2021בתעריפים שאושרו לשנת  שינוייםלהלן  ●
o  ( 26-74חברות באיגוד, בוגרים )- (  100  -₪ )קודם  120₪ 
o   ,(  50 -₪ )חצי מתעריף בוגרים; קודם  60 -+( 75ותיקים )חברות באיגוד₪ 
o  ( 25מבוגרים + ילדים עד  2חברות באיגוד, משפחה )- (₪21, עד גיל   250 -₪ )קודם  270 
o   ( 35 -₪ )קודם  40 -הרשמה לתחרות ליגה, חבר איגוד₪ 
o  ( 50 -₪ )קודם  60 -הרשמה לתחרות ליגה, אורח₪ 
o ( 13מנוי שנתי לליגה )(  300 -₪ )קודם  320 - תחרויות₪ 
o ( לתחרות השליחים  3רישום קבוצה )(  105 -₪ )קודם  120 -משתתפים₪ 

התאמת מחירים במאמץ לאזן במקצת את הירידה בהכנסות האיגוד   –הסבר להתייקרות  ●
 עקב הקורונה )בהמשך לתמונת המצב התקציבית שהוצגה באסיפה הכללית(. 

מענקים  
 כספיים

 נקים, שאושרו לשנת תשפ"א: במע שינוייםלהלן  ●



 ₪( 1700 -₪ )קודם  1900 -מענק למועדון על ארגון תחרות ליגה אחת  o זיו 
o  ( 2700  -₪ )קודם  1900 -באותה עונה    נוספתמענק למועדון על ארגון תחרות ליגה₪ 

 מבנה הליגה 
 נועם 

ניווטי  הצעות וחלופות לשינויים במבנה הליגה: הגדלה, הקטנה, הפרדה בין   6נדונו לעומק  ●
 יער לניווטי מאוץ, הפרדת אליפות ישראל מהליגה, ושילובים של הנ"ל. 

הוחלט להשאיר את מבנה הליגה הנוכחי ללא שינוי, מתוך הבנה שהמתכונת הקיימת מאזנת   ●
 בצורה הטובה ביותר בין מטרות וצרכים שונים, של האיגוד ושל ציבור הנווטים. 

ה הקרובה, נדרש לתת את הדעת לפיזור מושכל  בתכנון השנתי של תחרויות הליגה, גם בעונ ●
 (. 30/9 , עדעודד –של ניווטים בסגנון בינוני וארוך לאורך העונה )אחריות 

 שיווק ומיתוג
 רן

חברות מיתוג שונות. אושרה  3-הוצגו התובנות מסקר השוק ומהצעות המחיר שהתקבלו מ ●
. רן ימשיך מגעים מול החברה הנבחרת Brandwiseהמלצת צוות האיתור לבחור בחברת 

 לביצוע העבודה. 
 

  



 2020סיכום האסיפה הכללית השנתית לשנת 

הכללית השנתית של האיגוד לספורט הניווט. עקב    התקיימה האסיפה 24/7/2020בתאריך 

מגבלות הקורונה, האסיפה התקיימה באופן מקוון בלבד )אפליקציית זום(, ולא כישיבה  

 פרונטלית. 

 מחברי העמותה.  45באסיפה השתתפו 

 רן שביב יו"ר האסיפה הנבחר: 

 זיו נוימן מזכיר האסיפה הנבחר:  

 יפה:להלן הנושאים שהוצגו והוחלטו במסגרת האס

בהצבעה ע"י   אושר הוצג ע"י יו"ר האיגוד )נועם רביד(,  –)נספח א'(  דו"ח יו"ר האיגוד  .1

 האסיפה. 

  אושרהוצג ע"י רואה החשבון של האיגוד )רו"ח שלום כהן(,  – 2019דו"ח כספי לשנת   .2

 בהצבעה ע"י האסיפה. 

עה ע"י  בהצב אושר –  2020כרואה החשבון של איגוד הניווט לשנת  מינוי רו"ח שלום כהן .3

 האסיפה. 

בהצבעה ע"י   אושר הוצג ע"י נציג הוועדה )קבי מצגר(,   –)נספח ב'(   דו"ח ועדת הביקורת .4

 נגד(.   2בעד,  38האסיפה ) 

 הוצג בע"פ ע"י יו"ר הוועדה )דן צ'יזיק(.   –  דו"ח ועדת האתיקה .5

בהצבעה   אושרהוצג ע"י יו"ר האיגוד,  –מאתר רשות התאגידים    2019דו"ח מילולי לשנת   .6

 נגד(.   1בעד,    37האסיפה )  ע"י

  39לאיגוד, המחליף ומבטל כל תקנון קודם ) חדש  תקנון אישרההאסיפה  –  תקנון חדש .7

 נגד(.   0בעד, 

 

 זיו נוימן       רן שביב 

 מזכיר האסיפה       יו"ר האסיפה 

  

https://www.nivut.org.il/council/docs/statute.pdf
https://www.nivut.org.il/council/docs/statute.pdf
https://www.nivut.org.il/council/docs/statute.pdf


 דו"ח יו"ר האיגוד  –נספח א' 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 דו"ח ועדת הביקורת  –נספח ב' 

 

13/07/2020 

  2020ח ועדת ביקורת לקראת אסיפה יולי "דו

 

הועדה מאשרת שפעולות  .  ועדת ביקורת עקבה במהלך השנה אחר ישיבות ההנהלה ופעולותיה ●

 . ההנהלה מכוונות באופן ענייני ויעיל להשגת מטרות האיגוד

לאור הביקורת לא . הועדה עקבה אחר ביקורת רשם העמותות באיגוד שעברה השנה בהצלחה ●

על פי החלטת  . מצאנו לנכון להיכנס באופן עצמאי לביקורת בנושאים שבוקרו על ידי הרשם

 . ח יוצג למעוניינים לעיון במשרדי האיגוד "הנהלה הדו

למיטב הבנתנו היה  .  ל מחליף לאיגוד ותכנון החפיפה"הועדה עקבה אחר תהליך איתור מנכ  ●

 .  תהליך איתור תקין

המשבר  .  במשבר הקורונה שציין את השנה החולפתהוועדה עקבה אחר התנהלות האיגוד  ●

ההנהלה פעלה עד כה בצורה טובה כדי  . ופעולות האיגוד, השפיע כמובן על ביצוע תכניות

משבר הקורונה גרם  . לקיים את ההנחיות ולקיים פעילות באילוצים כפי שהשתנו מדי פעם

שההנהלה ערה לסטיות  והתרשמנו   2020ח "כמובן לסטיות מהתכנון התקציבי שיופיעו בדו

 . ונערכת להתחשב בהן בהמשך השנה

ח מפורט עם שאלות או ביצוע  "דו.  הועדה בדקה את ביצוע החלטות ההנהלה לאורך השנה ●

 .  ח זה להנהלה לצורך מילוי החסר " חסר מוגש כנספח לדו

 . כפי שהוצג לה  2019ח הכספי לשנת " הועדה מאשרת את הדו ●

דה ממליצה להשלים את העברת הכספים מקופת פיצויים בעקבות המלצת רואה החשבון הוע  ●

 . מרכזית לקופות אישיות של שכירי העמותה 

מאגר מנהלי  , מאגר המפות, האתר: הועדה בדקה את גיבוי הנכסים הממוחשבים של האיגוד ●

הועדה ממליצה על  .הם שהגיבוי אכן מתבצע ( ח זה "בנספח לדו ) ממצאי הבדיקה . וחשבונאי 

ועל אחריות  , לגיבוי כדי להבטיח שהגיבוי לא יתבסס על תורה שבעל פהיצירת נוהל כתוב 

 . עצמית של בעלי התפקידים וביצועו יהיה נתון לביקורת מול נוהל מחייב 

 : חברי ועדת ביקורת

 גיורא מצפון 
 שאול ויסמן 
 קבי מצגר

 



 1/7/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד 
 שביב

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 ועדת ביקורת  –שאול ויסמן, קבי מצגר, גיורא מצפון 

 אורחים: עודד ורבין 
 נשיא  –צביקה דודלזק  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
)חמישי(, בשעות הערב. מתכונת ומיקום הישיבה ייקבעו   6/8/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 בהתאם להנחיות בריאות הציבור הרלוונטיות במועד הישיבה. 
דו"ח הסיכום של ביקורת רשם העמותות, אשר התקבל באיגוד במהלך חודש פברואר, זמין   ●

 בר איגוד המעוניין בכך. במשרד האיגוד לעיון כל ח
היערכות 
לאסיפה  
 הכללית 

 נועם 

לנוכח המגבלות החדשות על התקהלות במקומות סגורים, האסיפה הכללית תתקיים השנה   ●
ללא התכנסות פיזית. הדבר קביל חוקית, ויש לכך   –באפליקציית זום  –בצורה מקוונת בלבד 

 תקדימים )בחודשים האחרונים(.
ומעלה   18(. רק חברים/ות בגיל 24/7להשתתף באסיפה )ביום שישי,    כל חברי האיגוד מוזמנים ●

יורשו להשתתף בהצבעות )אין השנה בחירות למוסדות האיגוד, ולכן לא צפויה מורכבות  
מיוחדת בניהול ההצבעות(. פרטים על אופן ההצטרפות לאסיפה הכללית ודרך ההתנהלות  

, עד נועם  –פרסמו בהמשך )אחראי במהלך האסיפה )הצגה, התייחסות, הצבעה, וכו'( ית
15/7). 

ועדת הביקורת הגישה להנהלה את טיוטת דו"ח הביקורת השנתי. הועברו לוועדת הביקורת   ●
מספר התייחסויות מינוריות לגבי הממצאים שעלו בטיוטה. ועדת הביקורת תציג את הדו"ח  

 הסופי באסיפה הכללית.
 (. 5.3.1)סעיף  האיגוד תקנון סדר היום של האסיפה יהיה כמוגדר ב ●

o  :נושא מיוחד להצבעה במסגרת האסיפה הכללית 
 כ"תקנון חדש"  הקייםאישור תקנון האיגוד  -

הכללית עדכון מקיף של תקנון האיגוד. בכדי   הסבר: בשנה שעברה אישרה האסיפה
שתקנון זה יקבל תוקף רשמי ע"י רשם העמותות, התבקש האיגוד להגישו עם מעקב אחר 

, השונה  2001-תקנון ישן מ -שינויים ביחס לתקנון האיגוד המתועד ברשם העמותות  
ון הישן בהרבה מהתקנון הנוכחי. בכדי להימנע מהצורך לבצע השוואה מייגעת בין התקנ

לבין התקנון הקיים, מבקשת הנהלת האיגוד מהאסיפה הכללית להגדיר את התקנון  
 2001-הקיים )כפי שהוא( כ"תקנון חדש", המחליף לחלוטין את התקנון הרשמי הישן מ

 )זהו הליך קביל מבחינת רשם העמותות(. 
o :"נושאים לדיון )ללא הצבעה( במסגרת סעיף "שונות 

 ות ישראל לפי גיל, ללא השפעה על ניקוד אישי )פבל לויצקי(איפשור השתתפות באליפ  -
 דירוג וקטגוריות נפרדות לניווטי מאוץ )פבל לויצקי(  -
 חסימת הפורום למי שאינם חברי איגוד )אלי סרגה(  -

השפעת 
הקורונה על 

 האיגוד
 זיו 

ור  )במק  11/7-תחרות הליגה הבאה )העשירית בעונת תש"ף( תתקיים בקיבוץ שער העמקים ב ●
תוכננה להתקיים במאי(. לא הושגה הסכמה של קיבוץ גן שמואל לקיים בשטחו את תחרות  
הליגה הנוספת שנדחתה מחודש מאי. נמשכים הנסיונות לאתר שטח חלופי שבו ניתן לקיים  

בעונת הקיץ תחרות באיכות ובגודל המתאימים לליגה. במידה ויימצא שטח מתאים  
)והאחרונה(. אם לא יימצא   11-בו )בהמשך( תחרות הליגה ה  (, תתקיים10/7, עד זיו)באחריות 

 שטח מתאים, התחרות בשער העמקים היא תחרות הליגה האחרונה לשנת תש"ף. 
ניווט השליחים לא יתקיים השנה )תש"ף(, שכן הוא אינו עומד במגבלות ההתקהלות   ●

 הקיימות/הצפויות בחודשיים הקרובים )זינוק המוני, קהל, וכו'(.
התוצאות הטובות של כל נווט    7ביעת הדירוג האישי בליגת הניווט יילקחו בחשבון לצורך ק ●

-תחרויות הליגה שהתקיימו(. המינימום לקבלת דירוג אישי הוא השתתפות ב 11או   10)מתוך 
 תחרויות.  6

 דירוג המועדונים הסופי ייקבע לפי הניקוד בתום תחרות הליגה האחרונה )ללא שליחים(. ●
יות והפרסים למנצחי דירוג הליגה ולמנצחי דירוג המועדונים לא יתקיים  טקס הענקת המדל ●

https://www.nivut.org.il/council/docs/statute.pdf
https://www.nivut.org.il/council/docs/statute.pdf
https://www.nivut.org.il/council/docs/statute.pdf


במעמד התחרות האחרונה, ויידחה למועד אחר )לכל המאוחר בתחרות הליגה הראשונה של  
 העונה הבאה(. 

בהתאם להנחיות עדכניות שהתקבלו ממשרד הספורט, אין מגבלה על השתתפות אורחים )לא   ●
 וט המאורגנים במסגרת האיגוד )תחרותי ועממי(.חברי איגוד( בכל אירועי הניו 

תחרויות הליגה שתוכננו לשנת תש"ף, ובשל הנסיבות    12מתוך   10מכיוון שהתקיימו לפחות   ●
החריגות שמנעו את מימושו המלא של לוח התחרויות השנה, הוחלט שאין הצדקה להחזרת  

 זיכוי כספי יחסי לחברי האיגוד שרכשו מנוי שנתי לליגה. 
רועים  לוח אי

תשפ"א ומבנה  
 הליגה 

 זיו 

 התקיימה ישיבת רכזים, בה נקבע לוח האירועים לעונת תשפ"א )מפורסם באתר(.  19/6-ב ●
  –בישיבת ההנהלה הבאה יתקיים דיון משלים בנושא הצעות לשינויים במבנה ליגת הניווט  ●

לדחותו לקיץ  נושא שההנהלה התכוונה לעסוק בו לעומקו לפני שנה, אך בסופו של דבר הוחלט 
 הנוכחי. 

ליגת בתיה"ס  
 תשפ"א

 זיו 

בפגישה עם נציג התאחדות הספורט בבתיה"ס גובש לוח התחרויות של ליגת בתיה"ס לשנת   ●
 הלימודים הבאה. 

ו', אשר יתמקד במחוז חיפה, אשר נבחר  -בשנה הבאה יחל פיילוט של ליגת ניווט בשכבות ה' ●
מבחינת האיגוד. שתי התחרויות הראשונות  הודות לתשתית ההדרכתית הטובה הקיימת בו 

יתקיימו בתוך בתי הספר המשתתפים בליגה )תחרויות פנימיות(, ושתי התחרויות הנוספות  
יתקיימו בפארקים אזוריים בהשתתפות כלל נבחרות בתי הספר. יש חשיבות גדולה להצלחת  

יב את המיזם  הפיילוט )=התלהבות של תלמידי ומורי בתי הספר המשתתפים(, במטרה להרח 
למחוזות נוספים. זהו גיל שנחשב מתאים ונוח ללימוד ניווט, והתחרות מצד ענפי ספורט 

 אחרים קטנה יותר. 
פגישה עם 

  –"אילת" 
תמיכה  

 בנבחרות
 זף

התקיימה פגישה עם הנהלת "אילת" )בהשתתפות זף, נועם ועודד( בנושא קידום ההישגיות   ●
טובה וקואופרטיבית. נושאים להמשך קידום מול  ותמיכה בנבחרות. הפגישה היתה באווירה 

"אילת": הגשת תוכנית שנתית מפורטת לספורטאי האיגוד המצטיינים )לרבות סוג והיקף  
התמיכה המבוקשים(, ותוכנית לפיתוח מקצועי של איתי מנור כמאמן מוסמך בתמיכת 

  .(20/7, עד  זף –"אילת" )אחראי 
  –ניווט לילה 

 שמן-יער בן
 נועם 

רוגיין" לילה  -ה בקשה ממועדוני אס"א תל אביב וחבל מודיעין לארגן במשותף "מיניהתקבל ●
בתנאים הבאים )בנוסף לכללי הבטיחות הרגילים   אושרהשמן במהלך הקיץ. הבקשה -ביער בן 

 בניווטים(: 
o ,רצוי למחוק סינגלים  וללא שימוש בסינגליםללא כניסה לשטח   ניווט על שבילים בלבד(

הרציונל בפסילת סינגלים: ריצה עליהם בחושך מסוכנת יותר בהשוואה לשביל  מהמפה(. 
 רגיל, יכולת החילוץ נמוכה, טעויות ניווט בסינגלים גוררות לרוב כניסה )אסורה( לשטח.

o  .ניווט בזוגות ומעלה 
o  .ציוד חובה לכל משתתף: פנס, מים, טלפון 
o  .רכב שטח זמין לחילוץ 

רווח/הפסד בשנים  + ניתוח  2020תקציב 
 האחרונות 

 
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 תשפ"א  –תעריפים, פרסים ומענקים 
 

 
 8/6/20סיכום ישיבת הנהלה 

 פירוט  נושא 
 נוכחים 

 )שיחת ועידה( 
יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד 

 שביב
 מנכ"ל  –זיו נוימן 

 נשיא  –צביקה דודלזק 
 ועדת ביקורת  –קבי מצגר 

 אורחים: עודד ורבין 
 אין  חסרים 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ● מנהלות 



. פורמט ומיקום הישיבה ייקבעו  19:00-21:30)רביעי(, בשעות  1/7/2020מועד הישיבה הבאה:  ● נועם 
בהתאם להנחיות בריאות הציבור הרלוונטיות במועד הישיבה. ועדת הביקורת מתבקשת 

 להיערך להצגת הדו"ח השנתי שלה להנהלה בישיבה זו. 
ך, )שישי(, בשעות ובמיקום שייקבעו בהמש 24/7/2020האסיפה הכללית תתקיים בתאריך  ●

בהתאם להנחיות בריאות הציבור הרלוונטיות. חברי האיגוד יוכלו להשתתף בישיבה גם 
,  גניתבאמצעות אפליקציית זום )כולל זכות הצבעה(, בהנחה שהדבר מותר חוקית )לבדיקת  

 .(30/6עד 
. נציגי האיגוד באסיפה, 10/7-תתקיים באופן וירטואלי ב IOF-האסיפה הכללית של ה ●

 ם רשמיים: נועם, רן, עודד. המוגדרים כמשתתפי
השפעת 

הקורונה על 
 האיגוד

 זיו 

שמן )מוכרז -, בתחרות בכפר הנוער בן27/6/2020-ליגת הניווט הרגלי תחזור לפעילות ב ●
אמברגו על השטח מרגע זה(. החניה תהיה מחוץ לכפר הנוער, וההתקהלות בכינוס תהיה  

 מוגבלת )המועדונים מתבקשים להימנע מלארגן כיבוד(.
גופים המארחים את תחרויות הליגה שתוכננו במקור )קיבוץ שער העמקים, קיבוץ גן  ה ●

שמואל, הטכניון( לא מאשרים בשלב זה את קיום האירועים בשטחם על רקע החשש  
מהקורונה. מאותה סיבה, לא נמצאו שטחי ניווט חלופיים אחרים לקיום תחרות ליגה 

 בתקופה זו. 
ישור לקיום ניווטי הליגה בקיבוצים במהלך חודש יוני.  האיגוד ימשיך לפעול בכדי לקבל א ●

( יוחלט סופית על המשך הליגה או על סיומה המיידי, בהתאם 1/7בישיבת ההנהלה הבאה )
 להתפתחויות בחודש יוני. 

עדכון בנושא 
 תקציב

 רן

נתון   –תיתכן חריגה באחוז הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור האיגוד  2020בשנת  ●
שמבוקר ע"י רשם העמותות, ומהווה קריטריון לאישור ניהול תקין. החריגה נובעת מירידה  

פעמית בהוצאות )פרישת  -בהכנסות עקב הקורונה )ביטול אירועי ניווט רבים(, לצד עליה חד
זיו(. חריגה כזו אופיינית השנה לעמותות רבות ואיגודי ספורט בפרט, וצפוי כי המדינה תקל  

 פעמי. בכל מקרה, ייבחנו דרכים למזער חריגה זו או אף למנעה כליל. -ופן חדבקריטריונים בא
 השנים האחרונות, והסיבות להם.  3-בישיבה הבאה ייסקרו רווחי/הפסדי האיגוד ב ●

תוכנית מיתוג  
הצגת הצעות   –

 מחיר 
 רן

חברות פרסום לקבלת הצעת מחיר    3-, פנינו ל17/2/2020בהמשך להחלטת ההנהלה מתאריך  ●
לבניית תוכנית מיתוג ושיווק לספורט הניווט בארץ. ייבחנו לעומק שתי ההצעות הנמוכות  

 יותר, והנושא יועלה לאישור ההנהלה. 

 פיתוח תוכנה
 נועם 

. האפליקציה  SIהושלם פיתוח אפליקציית ניהול תחרויות מועדוניות, כולל ממשק לקורא  ●
זינוק, הסיום והשאלת הצ'יפים  מאפשרת לכל מארגן בתחרות מועדונית לנהל את עמדות ה

באופן ממוחשב ומסונכן, בעזרת אפליקציה חינמית על הטלפון הנייד האישי. האפליקציה  
מציגה בזמן אמת רשימה עדכנית של כל הנווטים שזינקו ועדיין נמצאים בשטח, וגם תומכת  

 באופן מלא ברישום )מקוון( בשטח. הפיתוח בוצע בתשלום, ע"י יורם שחורי. 
הפיתוח הבאה תכלול שיפורים בממשק המשתמש ברישום לאירועי ניווט ובהרשמה   חבילת ●

לאיגוד )הן לחברי איגוד והן לאורחים(, וכן שדרוג גמישות מארגני תחרויות בהגדרת  
מסלולים, קטגוריות, מחירים, מועדי רישום ומידע לאירועים בניהולם. תכולת חבילה זו  

 ותמחורה טרם סוכמו סופית.
 לבה מחנה סי

 עפר 
ילדים מעוניינים להשתתף, בהנחה    12מחנה סילבה נדחה לחודש אוגוסט )טנטטיבי(. לפחות   ●

 שייתאפשר מבחינת טיסות ותקנות. 
כמנהל המשלחת הישראלית, והוא יוביל את הטיפול במחנה    שלו פלדמןמינויו של  אושר ●

, עד לתאריך  עפרמעתה. נדרש לאתר מלווה )אישה( שתצטרף אף היא למחנה )באחריות 
30/6). 

פגישה עם 
הנהלת  

ההתאחדות  
לספורט 

 בבתיה"ס
 נועם 

התקיימה בשבוע שעבר בת"א, בהשתתפות זיו, עודד ונועם. ההתאחדות, עמותה הפועלת   ●
רד החינוך, אחראית על רוב מפעלי הספורט התחרותיים של בתי הספר בארץ, תחת מש

 ובכללם ליגת הניווט לבתיה"ס.
ההתאחדות האיגוד מעוניינים להמשיך בשת"פ, ואף לחזקו ולהרחיבו )למשל, ע"י פיילוט של   ●

ו'(. תתקיים פגישת עבודה נוספת, לגיבוש תוכנית הפעילות לשנה הקרובה,  -שיתוף שכבת ה'
 השנים הבאות.   5-ם להגדרת מטרות ארוכות טווח לוג

פיתוח הניווט בבתי הספר הוא נושא בעל חשיבות אסטרטגית לאיגוד. ניכרת התקדמות   ●
משמעותית בתחום זה בפרספקטיבה ארוכת שנים, ויחד עם זאת, אנחנו לא מספיק טובים  



דנה מיעוט  בקליטת הילדים המשתתפים בליגה לתוך האיגוד. נקודת התורפה היתה ועו
מדריכי ניווט מקצועיים, וכן מעורבות המועדונים ברמה המקומית. נמשיך לעסוק בכך 

 בחודשים הקרובים, במטרה למצוא דרכים חדשות ויצירתיות לקדם תחום זה. 
 

 

 19/5/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד 
 שביב

 מנכ"ל )לא נכח בדיון על חילופי מנכ"ל( –זיו נוימן 
 נשיא  –צביקה דודלזק 

 ועדת ביקורת  –קבי מצגר 
 אורחים: עודד ורבין )לא נכח בדיון על חילופי מנכ"ל( 

 אין  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שני(, בשעות   8/6/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 . 20:00-במידה ולא תותר פגישה פרונטלית, הישיבה תתקיים כשיחת ועידה, ותחל ב
 חילופי מנכ"ל 

 נועם, רן 
 מרכיבי הפרישה הכספיים עבור זיו נוימן. אושרו  ●
חוזה ההעסקה של עודד ורבין, לאחר שעבר בדיקה ע"י עו"ד )גנית( ורואה החשבון של  אושר  ●

 האיגוד, והוצג להנהלה. 
חזרה  

 לתחרויות
 נועם, זף 

לאור ההקלות בהנחיות משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט הנוגעות למגיפת הקורונה,   ●
 . 29/5-החל מ תחרותיתתתאפשר חזרה לפעילות ניווט 

הרגלי תחזור לפעילות במהלך חודש יוני, במתכונת של ניווטי מאוץ בשטחים    ליגת הניווט ●
אורבניים. עדיין לא התקבל מהיישובים המארחים אישור סופי לקיום הפעילות, על רקע  

 מגבלות ההתקהלות, ויתכן שהדבר יגרום לשינויים בתאריכי תחרויות הליגה.
ליגה, בשטחים המתאימים לעונה ושאינם  במידת האפשר, יש להכין תוכנית חלופית לניווטי ה ●

מצריכים אישור מיוחד. זאת כ"תוכנית מגירה" למקרה שלא נקבל בזמן הקרוב אישורים 
 .(3/6, עד  זיו –לקיים את תחרויות הליגה במקומות בהם הן מתוכננות כעת )אחריות 

לקיים את תחזור לפעילות, בכפוף לנכונות המועדונים המארגנים  –ליגת ניווטי האופניים  ●
 יולי. -התחרויות הדחויות ביוני

 ההנחיות הבאות לאירעי ניווט )תחרויות, אימונים, ניווט עממי( בתקופת הקורונה:  אושרו ●
o  .)אין מגבלה על שטחי הניווט )למעט במבנים סגורים 
o ללא מגבלה מספרית. לחברי איגוד בלבד בתחרויות ובאימונים מותרת ההשתתפות , 
o  מפות לחלון זינוקים של שעתיים   100, במגבלה של  מסלול עממי פתוח לכלניתן לקיים

 )בכדי למנוע עומס יתר בכינוס(.
o  .מותר להשתמש בתחנות אלקטרוניות ובמנקבים ידניים 
o אסורה הרשמה בשטח. השתתפות בכל האירועים )כולל עממי( בהרשמה מראש בלבד . 
o חיות משרד הבריאות: המשך שמירה על ריחוק חברתי בכפוף להנ 

 מ' מאנשים אחרים.  2מרווח אישי   הקפדה על ▪
  50מותרת שהיה באזור הכינוס, בהתאם למגבלות משרד הבריאות )נכון לעכשיו עד   ▪

 איש(.
המארגנים יעטו מסכות באזור הכינוס, כל עוד הדבר נדרש עפ"י הנחיות משרד   ▪

 הבריאות. 
י לאפשר לכל מזנק מרחק של  עמדות הזינוק והסיום צריכות להיות מרווחות, כד ▪

שני מטרים ממתחרים אחרים. כל מי שנכנס לאזור הזינוק אמור לעזוב במהירות  
ולצאת למסלול, וכל מי שמסיים מודיע על הגעתו ו/או לוקח פלט של זמני ביניים,  

 וממשיך לדרכו במינימום התעכבות בעמדה. 
 פות. כל משתתף תחרותי לוקח מפה בעצמו. לא מחזירים/ממחזרים מ ▪



יש להכין תעודות השתתפות למשתתפים במסלול העממי בזמן שהם נמצאים   ▪
 במסלול, כדי למנוע התקהלות בעת הסיום. 

 ללא לוח מידע וללא הדפסת תוצאות כלליות בשטח )יוצרים מוקדי התקהלות(.  ▪
 המארגנים.  ע"י ללא שמירת מפתחות רכב ▪
, בתיאום עם ממונה  מנהל האירוע יפקח על שמירת הכללים הנ"ל באזור הכינוס ▪

 הקורונה באיגוד. 
o  אין להגיע לאירוע ניווט עם חום או שיעול. משתתף ידווח לממונה הקורונה באיגוד אם

 מופיע אצלו חום/שיעול תוך מספר ימים לאחר השתתפות בניווט. 
o :)שתיה בניווטים )תוספת להנחיות הקודמות בנושא, שעדיין בתוקף 

 מים עם בקבוקי מים אישיים )לא ג'ריקנים(.  המארגנים רשאים להציב בשטח תחנת  ▪
  קביעת תאריך לאסיפה הכללית 

 עדכונים בנושא פיתוח תוכנה לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 
 הצגת הצעות מחיר  –תוכנית מיתוג 

 

 

 22+29/4/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד 
 שביב

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 נשיא  –צביקה דודלזק 

 ועדת ביקורת  –בלבד(, קבי מצגר  22/4שאול ויסמן ) 
 אורחים: עודד ורבין 

 אין  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שלישי(, בשעות  19/5/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 . 20:00-במידה ולא תותר פגישה פרונטלית, הישיבה תתקיים כשיחת ועידה, ותחל ב
חזרה לפעילות  

 בצל הקורונה
 נועם 

ת המתירות פעילות  ( עדיין לא פורסמו הנחיות רשמיו22/4במועד הישיבה המקורי ) ●
ספורטיבית מאורגנת כלשהי. לפיכך קבעה ההנהלה מספר מועדים טנטטיביים, שבהם תתכנס  
לדון בהנחיות החזרה לפעילות לכשזו תתאפשר. בעקבות הודעת משרד התרבות והספורט על  

, התכנסה ההנהלה  30/4-אישור חזרה לאימונים במספר ענפי ספורט )והניווט בינהם( החל מ
 )בשיחת ועידה(, על מנת לקבוע הנחיות רלוונטיות למארגנים ולמשתתפים.  29/4-בבשנית 

תחרויות. לנוכח אי   לנו לקיים בשלב זה מאושרים אימונים בלבד, ולא ידוע מתי יתאפשר ●
הוודאות, חשוב לייצב את לוח האירועים עד כמה שניתן, ולשכך את התלות בהתפתחויות  

 חיצוניות. 
. תחרויות ייקבעו  28/5עילות, במתכונת של אימונים בלבד, לפחות עד איגוד הניווט חוזר לפ ●

בתנאי שיתקבל לכך אישור ממשרד הספורט.   בלוח האירועים רק לאחר תאריך זה, ויתקיימו 
לא יהיה תאריך עתידי ידוע לקיום תחרויות, מתכונת האימונים תוארך   20/5אם עד 

 בשבועיים, וכך הלאה גם בהמשך.
ספורט הנחה להגדיר "ממונה קורונה" בכל איגוד ספורט, אשר יהיה אמון  משרד התרבות וה ●

על הטמעת ויישום ההנחיות הרלוונטיות, וכן על דיווח במקרה של תחלואה. לתפקיד ממונה  
 .זף סגל הקורנה באיגוד נבחר 

 ההחלטות הבאות, הנוגעות לאימוני ניווט בתקופת הקורונה:  אושרו ●
o יער, חורש, שטח חקלאי, וכו'(, ולא באזורים  פתוחיםבשטחים  האימונים יתקיימו רק(

הנחיית משרד  –אורבניים )יישובים, פארקים עירוניים, מתחמים סגורים, וכו'(. נימוק 
 התרבות והספורט. 

o הנחיית משרד התרבות   –לחברי איגוד בלבד. נימוק   באימונים מותרת ההשתתפות
 שומים בלבד. והספורט, המתירה אימונים מאורגנים לספורטאים ר

o  מסלול עממי אינו אימון ספורטיבי.   –האימונים לא יכללו מסלול עממי. נימוק 



o  שליטה על מספר המשתתפים, הימנעות   –השתתפות בהרשמה מראש בלבד. נימוק
 ממוקד התקבצות וקרבה מיותרת בין מארגנים למשתתפים.

o :חובת שמירה על ריחוק חברתי ליד הזינוק ובשטח הניווט 
 התקבצות או שהייה באזור הזינוק, לפני הניווט ואחריו. ללא  ▪
 מ' מאנשים אחרים.  2מרווח אישי   הקפדה על ▪
 ללא התקבצות בשטח הניווט וליד התחנות, וללא נגיעה בתחנות/בסרטים.  ▪
בין ערימות המפות של מסלולים/תרגילים   מ'  3הפרדה של לפחות   - זינוק מרווח ▪

 שונים. 
 מפה בעצמו. לא מחזירים/ממחזרים מפות. המשתתף לוקח   - הזנקה עצמית ▪
 המארגנים יעטו מסכות בעת שהותם ליד עמדת הזינוק.  ▪
המארגנים )כל משתתף ישים את מפתחותיו בתיקו   ע"י ללא שמירת מפתחות רכב ▪

 האישי(. 
ללא תחנות אלקטרוניות או מנקבים בשלב זה )בעתיד זה יתאפשר, למועדונים   ▪

 שיהיו מעוניינים בכך(.
ון יפקח על שמירת הכללים הנ"ל באזור הזינוק, בתיאום עם ממונה  מנהל האימ  ▪

 הקורונה באיגוד. 
o  אין להגיע לאימון עם חום או שיעול. משתתף באימון ידווח לממונה הקורונה באיגוד אם

 מופיע אצלו חום/שיעול תוך מספר ימים לאחר האימון. 
o  .)הגעה לאימון ברכב פרטי )לא הסעה מאורגנת 
o  בניווטים בתקופת הקורונה הוא נושא המחייב תשומת לב מיוחדת, בפרט  נושא המים

 בעונה החמה:
לפני   אישית  . כל נווט ידאג לשתיההשתיה באימונים היא באחריות המשתתף ▪

 האימון, במהלכו )אם מעוניין( ואחריו. 
לכל   ק"מ 3-4 לאחר בנקודת הזינוק יש לתכנן את התרגילים/מסלולים כך שיעברו ▪

כדי שהמתאמנים יוכלו להשתמש בשתיה האישית   באופי השטח(, )תלוי היותר
 שלהם גם באמצע תרגיל/מסלול ארוך. 

לשימוש במקרה חירום )מכת   ג'ריקנים מלאים 2 המארגנים יחזיקו ברשותם לפחות  ▪
 חום, פציעה(. אין לשתות מהם.

בר אינו  האיסור על קיום אימונים במרחב אורבני נקבע ללא תיאום עם האיגוד. בשלב זה הד  ●
מהווה מגבלה משמעותית )כולנו שמחים לצאת לשטח(, אך עם הכניסה לקיץ זה כן יגביל  

אותנו, ובפרט ימנע מאיתנו לקיים תחרויות ליגה )לא בטיחותי ולא נעים לקיים תחרות ליגה  
בקיץ בשטחי יער(. בוצעה פניה ל"אילת" במטרה לבטל את המגבלה, לפחות בכל הנוגע 

 רו(. לתחרויות )לכשיות
מדיניות  

 פרסים אחידה 
 רן
 

ההנהלה מעוניינת ליצור אחידות ויציבות בפרסים המוענקים ע"י האיגוד בשלושת מעמדי   ●
הדגל שלו )בסדר חשיבות עולה(: אליפות החורף )רגלי(, אליפות ישראל )רגלי(, דירוג הליגה  

 השנתי )רגלי+רכוב(. 
שימושי ממותג )למשל: חולצה, ספל, וכו'(, אשר פרסים במעמדים הנ"ל יכללו מדליה וחפץ  ●

 יוענקו לשלושת הראשונים בכל קטגוריה. 
אש"ח לפרסים )החל מתשפ"א(, אשר ינוצל תוך התייחסות   36תקציב שנתי כולל של  מאושר ●

לחשיבות היחסית של כל אירוע. אפשר שהפרסים יהיו אחידים לכל הזוכים, ואפשר להעניק  
 ום על הפודיום )לשיקול המנכ"ל(.פרסים שונים בהתאם למיק

 

  



 1/4/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 נוכחים 
 )שיחת ועידה( 

יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד 
 שביב

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 ועדת ביקורת   –שאול ויסמן, קבי מצגר 

 ורבין )נכח חלקית( אורחים: עודד 
 נשיא   -צביקה דודלזק  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)רביעי(, בשעות  22/4/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 .20:00-במידה ולא תותר פגישה פרונטלית, הישיבה תתקיים שוב כשיחת ועידה, ותחל ב
 חילופי מנכ"ל 

 נועם, רן, זף 
 מבין מועמדי האיגוד שרואיינו לתפקיד, עודד ורבין נבחר כמועמד המועדף.  ●
(,  alljobsקורות חיים של פונים חיצוניים )לאחר פרסום המשרה באתר  250-בנוסף התקבלו כ ●

מהם הכשרה או נסיון רלוונטי בניהול ספורטיבי )אגודה, קבוצה, וכו'(. בוצעו   10%-אשר לכ
יים עם מספר מועמדים שסומנו כמתאימים. לא בוצעו ראיונות פרונטלים בשל  ראיונות טלפונ

מגבלות הקורונה. למרות הרושם החיובי שהתקבל ממספר מועמדים חיצוניים, הוחלט 
להעדיף את הסיכון הנמוך והיציבות לאורך זמן המושגים מבחירת מועמד פנימי, ובפרט כזה  

 שכישוריו נמצאו טובים מאוד ומתאימים. 
תנאי   אושרו. 1/9/2020מינויו של עודד ורבין לתפקיד מנכ"ל האיגוד, החל מתאריך  אושר ●

 ההעסקה שהוצגו ונדונו בישיבה.
תוכנית החפיפה בין עודד לזיו תסוכם עם שניהם בהקדם האפשרי, ותצא לפועל לאחר מכן   ●

 (. 15/6, עד נועם –)אחריות 
השפעת משבר  

הקורונה על 
 האיגוד

 נועם 

נה הביא להשבתה מוחלטת של כל פעילויות הניווט. השבתה זו צפויה להימשך  משבר הקורו  ●
לפחות עד לסוף אפריל )לא מעשי להיערך לשום פעילות קודם לכן(, ולאחר מכן, בהינתן  

 הקלות בסגר, תתאפשר חזרה הדרגתית לפעילות אימונים/תחרויות תחת מגבלות. 
הניווט הרגלי ואת ליגת הניווט הרכוב    כעיקרון, בכוונת האיגוד להמשיך/להשלים את ליגת ●

לכשהדבר יתאפשר, ע"י דחיית והארכת לוח האירועים ככל שניתן לתוך תקופת הקיץ )עד 
אוגוסט(, והתאמתו לעונה החמה )יותר ניווטי מאוץ, פחות ניווטי שטח(. תוכנית הפעילות  

תן יהיה לקבל הוודאות, וני-(, בציפיה שעד אז תפחת רמת אי22/4תידון בישיבה הבאה )
 החלטות מושכלות יותר. 

שכירי האיגוד )זיו ואנריקו( יעסקו במהלך אפריל במיפוי ובעבודה משרדית )בהתאמה(, וכן   ●
 בהיערכות לחידוש הפעילות )בהנחה שיתאפשר(. 

הנבחרות תמשכנה לתפקד "בשלט רחוק", עם תוכנית אימונים אישית לכל אחד   ●
הנסיעות שתוכננו לחו"ל למחנות אימונים ותחרויות )ממילא  מהספורטאים. מבוטלות כל  

נדחו או בוטלו כל תחרויות הניווט הבינלאומיות(. בחודשים הבאים, לאחר שתתברר 
 היתכנות הנסיעות לחו"ל, תגובש תוכנית עבודה מעודכנת לנבחרות. 

 כן. מחנה סילבה נדחה לאוגוסט, אבל גם זה בעירבון מוגבל מאוד. נמשיך לעקוב ולעד ●
ההשפעה התקציבית של משבר הקורונה על האיגוד מצומצמת יחסית, בשלב זה. אובדן   ●

ההכנסות הוודאי, כתוצאה מביטול אירועי ניווט שהאיגוד היה אמור לארגן עבור גופים 
אש"ח. ההשלכות התקציביות ייבחנו מחדש במידה וההשבתה    50-חיצוניים, מסתכם בכ

 . תימשך לזמן ארוך ממה שמוערך כרגע
סיכום ישיבת  

רכזים  -הנהלה
(4/3/2020 ) 
 

 : 4/3-להלן נקודות עיקריות מתוך ישיבת ההנהלה והרכזים, שהתקיימה ב ●
o  )אין קונצנזוס בנושא בקרב   –עידוד קיום ניווטים במקביל )שני אירועים בשבת אחת

הרכזים. יתכן שסיכום מראש על הפרדה גיאוגרפית מינימלית בין ניווטים מקבילים  
 ק"מ( תאפשר "פריצת המחסום". 100מעל   )למשל,

o  הרכזים סבורים שלא נדרשים צעדים מעבר למה שהוחלט בישיבה   –אכיפת שעת גג
הקודמת. מצפים מהמארגנים להתחיל לאסוף תחנות מיד עם הגעת שעת הגג )לא לפני!(,  

 לקפל ראשונה, בכדי להבטיח פסילה של כל המאחרים.  100ואת תחנה 
o    תפים חיצוניים )חווים קושי להירשם לניווטים ולאיגוד דרך  משת -הרשמה באתר

האתר, עקב ריבוי מסכים ונתונים שמתבקשים להזין, דבר הגורם להם לבלבול ולרתיעה.  



 נדרש לפשט את תהליך ההרשמה, ולרכזו במסך אחד.
o  הרכזים מעוניינים בגמישות רבה יותר בהגדרת שמות   –הגדרות מסלולים למארגנים

לוקה לקטגוריות בתחרויות מועדוניות. בנוסף, מבקשים יכולת להגדיר  מסלולים וח 
 תמחור שונה למסלול הקצרצר.

o  עלתה בקשה להוסיף לניווט השליחים מקצה ילדים )ברמת קצרצר(, אשר   –שליחים
 יאפשר גם לצעירים לקחת חלק בתחרות. מקצה זה לא ישפיע על הניקוד המועדוני. 

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  בות מדיניות פרסים בתחרויות חשו
 

 
 17/2/20סיכום ישיבת הנהלה 

 פירוט  נושא 
 יו"ר, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן שביב –נועם רביד  נוכחים 

 נשיא   -צביקה דודלזק 
 מנכ"ל  –זיו נוימן 

 אורחים: עמי גנצ'רסקי, איתי שחורי 
 אביטל עפר  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
-20:00)רביעי(, בשעות  4/3/2020מועד ישיבה מיוחדת, בהשתתפות כל רכזי המועדונים:  ●

 , במסעדת "ברוניתא" בזכרון יעקב. 22:00
 , במשרד האיגוד.19:00-21:30)רביעי(, בשעות  1/4/2020מועד הישיבה הרגילה הבאה:  ●

ישיבת  
 רכזים-הנהלה

 נועם 

 להלן מספר נושאים שיועלו לשיחה מצד ההנהלה:  ●
o  עידוד קיום ניווטים במקביל 
o  "תמיכה ב"מקדמי ניווט מקומי 
o  שימוש בתקני הארגון 
o  בקרה על מסלולי ילדים בתחרויות ליגה 
o  אכיפת שעת גג 
o  "כינוס דיגיטלי" 

תוכנית מיפוי  
ניווט   – 2020

 אופנים
 רן, זיו 

, בהתבסס על מפות ניווט  2020המתוכננים למיפוי בתקן ניווט אופניים במהלך להלן השטחים  ●
 רגלי שעוברות המרה והתאמה:

o ( דודאים.  2חירות, כרמי יוסף, פלוגות, בית קשת, כפר החורש, חצרים ,)מפות 
o   מפות(  3הרי מנשה )מפת הרוגיין החדשה, ממנה ניתן להפיק 

 והדרכה טכנית.   OCADר יקבל רשיון התאמת המפות תיעשה ע"י נווט אופניים, אש ●
,  זיו –ברשימת מפות האופניים באתר חסרות מפות רבות. נדרש לעדכן את הרשימה )אחריות  ●

 .(30/3עד 
 חילופי מנכ"ל 

 נועם 
 בוצעו ראיונות אישיים עם שני המועמדים חברי האיגוד.  ●
 , אותן נתחיל לסנן ולמיין בקרוב.alljobsפניות בעקבות הפרסום באתר    200התקבלו מעל   ●
 . 31/3  –תאריך היעד לסיום תהליך בחירת המנכ"ל הבא  ●

אסיפה כללית  
 IOF-של ה
 נועם 

תתקיים בתחילת יולי בדנמרק, במקביל לאליפות העולם. היא נערכת אחת   האסיפה ●
, ומתקבלות החלטות הנוגעות לספורט הניווט  IOF-לשנתיים, ובה נבחרים חברי הנהלת ה

מוזמנת להשתתף באסיפה, ולכל מדינה קול אחד   IOF-ברמה העולמית. כל מדינה החברה ב
 בהצבעה. 

שם מקרוב מהמגמות והנושאים בניווט הבינלאומי,  השתתפות באסיפה חשובה על מנת להתר ●
ליצור קשרים עם בעלי תפקידים ומקבילים במדינות אחרות, וגם כדי לייצג את ישראל כחלק  

 ממשפחת הניווט העולמית. 
 נועם.  –נציג האיגוד באסיפה  אושר  ●
 IOF-במידה ויהיו נושאים שנרצה להעלות לדיון/להחלטה באסיפה, עלינו לשלוח אותם ל  ●

 תחילת מרץ. ב



אכיפת שעת גג  
 בניווטים

 נועם 

מזה זמן ניכרת התרופפות בחשיבות שמייחסים חלק מהנווטים לעמידה בשעת הגג, והדבר   ●
בא לידי ביטוי בולט בתחרות המסלולים הארוכים בדרך בורמה. לחריגה משעת הגג השלכות  

בשטח(, והן בהיבט הארגוני  לא רצויות הן בהיבט הבטיחותי )סיכון הנווטים השוהים זמן רב 
 )עיכוב המארגנים, צורך לחפש ולאתר את המאחרים(.

האחריות לעמוד בשעת הגג )לרבות דיווח למארגנים על הגעה לסיום( היא בראש ובראשונה   ●
של המשתתפים בניווט )חברי איגוד ואורחים כאחד(. נווטים איטיים/מתחילים מצופים לזנק  

הכוונת המארגנים, במידת הצורך(, בשעה מוקדמת, ורצוי  למסלול המתאים ליכולותיהם )ב
 עם שעון וטלפון. 

המארגנים מתבקשים להדגיש את שעת הגג ומשמעותה למזנקים, ע"י הוספת שלט בזינוק   ●
בעמדת הזינוק )חלק מהנווטים לא מודעים או   בעל פה המציין בבירור את שעת הגג, והסבר 

 .לא מתייחסים לנתון שעת הגג, ולחשיבותו(
 במקרה של חריגת משתתף משעת הגג:   ●

o .)פסילה אוטומטית ללא זכות ערעור )אין יוצא מן הכלל 
o .על מנהל התחרות לברר עם המשתתף את סיבת האיחור, ולהסביר לו את חומרת הדבר 
o   ,אם מנהל התחרות נתקל בזלזול מצד הנווט, או בתופעה חוזרת של איחור לשעת הגג

 להנהלת האיגוד. עליו לדווח על כך 
תוכנית מיתוג  
 ושיווק האיגוד

 רן

איתי שחורי הציג שוב את המצגת שהוכנה ע"י צוות מיתוג ופרסום במסגרת העבודה על   ●
שנתית בשנה שעברה, גם לטובת חברי ההנהלה החדשים, וגם כרענון לחברי  -התוכנית הרב 

 ההנהלה שכבר ראו אותה. 
מר גלם בשל לתחילת עבודה ע"י משרד פרסום, חו  –המצגת מכילה "בריף" פרסומי לאיגוד  ●

 במטרה לייצר תוכנית פרסום מקצועית. 
( בהתאם לתקציב  RFPהשלבים הבאים: פניה למספר משרדי פרסום בבקשה להצעת מחיר ) ●

שיוקצה לכך, ניהול משא ומתן ובחירת משרד זוכה, הפקת תוכנית מיתוג ושיווק ע"י המשרד  
 בהתאם לשיקול ההנהלה )בתקציב נפרד(. מימוש התוכנית  –הנבחר. בהמשך 

₪, על בסיסו תתבצע הפניה למשרדי  30,000להקצות לשלב הראשון תקציב של  אושר  ●
 הפרסום. 

 קידום התוכנית בהתאם לשלבים שפורטו לעיל יהיה בהובלת רן, בסיוע אבי ואיתי שחורי.  ●
 לישיבה הבאה. לא התכנס ללו"ז. יעבור   מדיניות פרסים בתחרויות חשובות 

 

 

 20/1/20סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, ענת מאיר, זף סגל, רן שביב  –נועם רביד  נוכחים 
 נשיא   -צביקה דודלזק 

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 נציגי ועדת ביקורת: קבי מצגר, שאול ויסמן 

 אבנר הלחמי, אבי מינסקי  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שני(, בשעות  17/2/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

ביקורת רשם  
 העמותות

 נועם 

התקבלה טיוטת סיכום הביקורת שנערכה ע"י רשם העמותות. הסיכום מעיד על ניהול    14/1-ב ●
רשם העמותות בימים  והתנהלות תקינה של האיגוד. התייחסות ההנהלה לטיוטה תועבר ל

 הקרובים. הדו"ח הסופי יתקבל במהלך פברואר, ויפורסם באתר.
 ההחלטה הבאה: אושרהבהתאם להמלצת הביקורת,   ●

כל העסקה בשכר ע"י האיגוד, של קרוב משפחה של בעל תפקיד רשמי באיגוד )כל מי שנבחר  
 באסיפה הכללית + מנכ"ל(, מחוייבת ומותנית באישור ההנהלה. 

פורמלית העסקתה של נעה נוימן    מאושרתור קו בין הקיים לבין ההחלטה לעיל, לצורך ייש ●
)בתו של מנכ"ל האיגוד( כעוזרת בארגון ליגת בתיה"ס )העסקה מזדמנת(, וכן כאחת  

 המדריכות בנבחרת הצעירה בשנת תש"ף )כבר אושר בעבר(.



ספורטאי 
מצטיין לשנת  

2019 
 נועם 

 יין, על בסיס הישגים ספורטיביים ותרומה לענף.כבכל שנה, בוחר האיגוד ספורטאי מצט ●
מתן עברי נבחר כספורטאי המצטיין של  לאחר דיון והתלבטות בין שני מועמדים מצויינים,  ●

 .2019האיגוד לשנת  
,  H18A-באליפות אירופה לנוער )מקצה המאוץ(, מקום ראשון ב  6נימוקים תומכים: מקום   ●

השקעה ורצינות, גישה חיובית ודוגמה לבני  ארצי באליפות בתיה"ס בריצת שדה,  3מקום 
 נוער נוספים. 

-מתן יקבל את אות ההצטיינות בטקס שיערך ע"י "אילת", במעמד שרת התרבות והספורט, ב ●
 ברמת אביב.  12/2

תגמול 
-למדריכים

 מלווים
 עפר 

המליצו לאשר תגמול כספי למדריכי המחנה )בנסיעות עתידיות(,   2019 מדריכי מחנה סילבה ●
בנימוק שאף על פי שהדבר מתבצע בהתנדבות, הליווי כרוך בהרבה עבודה ואחריות, וזמן  

הנסיעה עצמו )ימי חופשה( הוא על חשבון המדריך המלווה. בהסתכלות רחבה יותר על 
ת לאליפויות ראויים להכרה על הזמן שהם  מתנדבים בנסיעות נבחר-הנימוק הנ"ל, גם מלווים

 תורמים. 
מלווים, הן למחנה סילבה הבא והן לנסיעות רשמיות -"מלגת עידוד" למדריכים אושרה ●

 עתידיות של נבחרות לאליפויות.
גובה המלגה )תשלום חד פעמי, שאינו שכר עבודה( ייקבע מראש לקראת כל נסיעה, בהתאם   ●

במלגה משום פיצוי כספי על הימים המושקעים בנסיעה,   לאורכה ולמורכבותה. מובהר כי אין
 אך יש בה הוקרה סמלית על המאמץ ההתנדבותי החשוב והראוי להערכה. 

מחנה סילבה  
2020 
 עפר 

 בוצע תיאום ראשוני עם ברקו, לשריון מקומות לקבוצה הישראלית.  ●
יש לפרסם קול קורא למשתתפים במחנה, וקול קורא נוסף למדריכים. המדריכים ייבחרו   ●

 .(25/1, עד עפר –בישיבה הבאה, ויובילו מאותו שלב את הטיפול בהיערכות לנסיעה )אחריות 
תוכנית מיפוי  

2020 
 זיו 

 , בהסתמך על ממפים ישראלים: 2020להלן השטחים המתוכננים למיפוי במהלך  ●
o יער: בית קשת )הרחבה(, אלון הגליל )מיפוי מחדש(,  -מפות מרכזיות לתחרויות ליגה

הזורע )הרחבה(, מאגרי מנשה דרום )מיפוי מחדש(, תל צרעה )הרחבה(, יער יד מרדכי, 
יער חצרים )מזרחית לפארק סיירת שקד(, יער דודאים )צפונית לשכ' רמות בב"ש(, יער 

 צוריאל )ליד מעלות(. 
o  יות מקומיות/מאוץ: צפת, יער אלוני יצחק, יער חדרה, יער נאעורה, יער  מפות לתחרו

יחיעם, קמפוס הר הצופים, רמת השופט )הרחבה ליער(, מורן, נען, שער העמקים, גן  
 שמואל, רחובות, טירת צבי. 

o  .)מפות אופניים ורוגיין: יערות מנשה, חרות )הרחבה 
 חילופי מנכ"ל 

 נועם 
שני חברי האיגוד שהגישו מועמדותם, ומבלי להביע עמדה במקביל לתחילת ראיונות עם  ●

ביקורתית על התאמתם ויכולותיהם, הוחלט לפרסם את התפקיד גם בערוצים חיצוניים )אתר 
alljobs  התאחדות "אילת"(, בכדי להגדיל את מרחב הבחירה, ולאפשר כניסה של מועמד ,
 .(31/1, עד זיו –מקצועי להתמודדות )אחריות -חיצוני

 שנה לאיגוד  40
 נועם 

 הוצגו הצעות צוות העבודה שהתכנס בנושא )ביוזמת דורון קינר(.  ●
בכדי לאפשר היערכות הולמת, וגם בכדי למנוע עומס גדול מדי על אליפות ישראל )שבה  ●

" לאיגוד(, יפוזרו היוזמות השונות החל מאליפות ישראל  40חשבנו במקור לחגוג "יום הולדת 
 לאיגוד".  40-ה, תחת הכותרת "שנת הועד לתחרות סגירת העונ

 הצעות שמתקדמות לשלב הביצוע:  ●
o   זיו  -שנה לאיגוד )פברואר(  40הכנת לוגו 
o  )דורון, נועם, זיו   –תערוכת מפות, תמונות ו"ניווטונים" )אליפות ישראל 
o  נועם, דורון   –שנה לאיגוד )אפריל(  40הפקת חוברת 
o   זיו  -פעמית לחברי האיגוד )מאי( -חדהזמנת חולצת ניווט מיוחדת במכירה 
o  )ענת  –דפי הנצחה באתר לחברי איגוד שהלכו לעולמם )מרץ 
o   )דורון  -חידון טריוויה )מרץ 

תיקוף ורענון 
-התוכנית הרב

 שנתית 
 נועם 

 התקדמות איטית מהרצוי בחודש ינואר. כמה דברים שכן בוצעו: ●
o וח השלב הראשון של  סוכם עקרונית עם יורם שחורי על התנעה פורמלית של פית

אפליקציית "הכינוס הדיגיטלי" החל מאמצע חודש פברואר, תמורת שכר הוגן, ובתכולה  
ולוח זמנים שיסוכמו מראש. באופן לא פורמלי כבר ניכרת התקדמות משמעותית עם  

אפריל נוכל להתחיל הרצה שלה בתחרויות  -גרסת הבטא, וצפוי כי במהלך מרץ



 מועדוניות. 
o תוני השתתפות בתחרויות הליגה מעונת תשע"ט, לצורך קביעת יעדים  נאספו )ידנית( נ

 ריאליים לגידול. 
o   עלה רעיון לאיוש "סוכנים" של האיגוד לפיתוח מקומי של ספורט הניווט בבתי ספר

ובקהילה. הכוונה היא לשייך כל "סוכן" לעיר אחת )או אפילו לשכונה אחת בעיר גדולה(, 
וכים גיאוגרפית, ובהם לקדם את הניווט "מלמטה",  או לקבוצת יישובים קהילתיים סמ

במסגרת משרה חלקית )עד יום בשבוע(. בקרוב תבוצע פניה לרכזים לאיתור מועמדים 
 מתאימים. 

 היעדים הבאים לגידול )לבחינה מחדש בסוף השנה(: אושרו ●
o  במספר המזנקים התחרותיים הכללי.  5%אחוז גידול שנתי של 

זינוקים תחרותיים )המספר מוערך עקב פערים בהזנת   11000-בעונת תשע"ט היו כ
זינוקים ומעלה בתש"ף )או בתשפ"א, כי חלק  11550-תוצאות באתר(, ולכן היעד הוא ל

 מהצעדים לגידול יבואו לידי ביטוי רק בעונה הבאה(. 
o  מכלל הזינוקים )לפחות(.  33% –( 18השתתפות נוער )בנים/בנות עד 
o  )מכלל הזינוקים )לפחות(.  30% –השתתפות נשים )כל גיל 

נדרש לשפר את תיעוד ההשתתפות בניווטים )ע"י הזנה נכונה של תוצאות באתר(, על מנת   ●
 לאפשר מדידה נוחה ומהימנה של הנתונים בסוף השנה.

 נושאים להמשך שיח והבשלה בישיבה הבאה:  ●
o מספר מינימלי של תחרויות בשנה(.יעד משלים למספר חברי איגוד פעילים )השתתפות ב 
o  .)מימוש תוכנית שיווק )רן 
o .)שיפור ברמת הניווט הכללית )זף 
o  .)הניווט העממי ומקומו כמנוף גידול )גנית 
o  .)עידוד הישגיות )אבי 

 חלק מהנושאים והרעיונות ממתינים למוביל.  ●
 

 
 30/12/19סיכום ישיבת הנהלה 

 פירוט  נושא 
 יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, רן שביב –נועם רביד  נוכחים 

 נשיא   -צביקה דודלזק 
 מנכ"ל  –זיו נוימן 

 נציגי ועדת ביקורת: קבי מצגר, גיורא מצפון 
 זף סגל  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שני(, בשעות  20/1/2020מועד הישיבה הבאה:  ●

 אליפות החורף 
 נועם 

 אפשרויות שנדונו בעקבות דחיית הניווט ביער פלוגות )היום השני של אליפות החורף(: ●
o .ביטול אליפות החורף. לא יוענקו פרסים כלל. התחרות בהזורע היא תחרות ליגה רגילה 
o קו פרסים בתחרות הליגה הקרובה.צמצום אליפות החורף לתחרות בהזורע בלבד. יוענ 
o  .מנצחי אליפות החורף ייקבעו בתחרות ליגה נוספת, שתוצאותיה יחוברו לתוצאות הזורע 
o יומית אחרת, בהמשך העונה. קונקרטית: העברת  -דחיית אליפות החורף לתחרות דו

 , יום לפני תחרות הליגה בתל צרעה. 24/1-ניווט פלוגות ל
. במקרה של אילוץ ארגוני  24-25/1/2020-אליפות החורף ל  החלופה הרביעית: דחיית אושרה ●

שימנע קיום אחד הניווטים האלה )למשל, עקב מזג אוויר(, הניווט ביער הזורע יחשב בדיעבד  
 כאליפות החורף. 

התנהלות  
 כספית

 רן

בהמלצת ועדת הביקורת הקודמת, נכתב נוהל עבודה ל"בנק אוצר הנווט", המהווה מערכת   ●
ממוחשבת לניהול אשראי ניווטים לחברי האיגוד ולמועדונים. הנוהל מפרט באילו מקרים 

 ניתן לזכות או לחייב חשבון אשראי אישי וחשבון אשראי מועדוני. 
לבקשת רואה החשבון, וללא קשר ל"בנק אוצר הנווט", נוסף לנוהל פרק על רישום תקבולים   ●



החוק בנושא זה, לשימוש בעלי התפקידים   )הוצאת קבלות, בלשון העם(, המרכז את הנחיות
 הרלוונטיים באיגוד. 

 הנוהל בכללותו הועבר לעיון רואה החשבון של האיגוד, וקיבל את אישורו.  ●
 מאושר  -הנוהל יכנס לתוקף באופן מיידי, ויהיה זמין לעיון באתר   ●

תקנון ועדת 
 ערעורים

 אבי 

 . התקנון יוכנס לאתר. קישור -הנוסח העדכני והמתוקן של תקנון הערעורים   אושר ●
  6.3כחברי ועדה מורחבת במקרה של דיון בפסילת מסלול )סעיף  אושרוחברי ההנהלה אשר  ●

 אבי מינסקי, זף סגל, עפר אביטל.  –בנוהל( 
הצהרת  

הסתכנות 
 מרצון

 גנית, רן 

לנוכח המלצת "אילת" בעקבות תביעת "חץ הצפון" בענף האופניים, וכאמצעי התגוננות מפני   ●
ות מרצון" המובא לחתימת  תביעות פוטנציאליות, עודכן ורוענן נוסח "הצהרת הסתכנ

 מאושר  -אורחים כתנאי להשתתפותם בניווטים )ברישום מקוון או בשטח( 
נוסח הצהרה דומה, בהתאמות מינימליות, יובא לחתימת מצטרפים חדשים לאיגוד בעת   ●

 מאושר  -הרשמתם, ולחברי איגוד בעת חידוש חברות  
התעוררה סוגייה טכנית לגבי קטינים הנרשמים לאיגוד ונדרשים לאישור הורה )גם להצהרה   ●

 (.15/1, עד  זיו –הנ"ל(, אשר תיבדק בזמן הקרוב )אחריות 
 חילופי מנכ"ל 

 נועם 
התקבלו פניות למועמדות משני חברי איגוד מנוסים וראויים. תתבצע פניה נוספת בפורום   ●

ים )אם יש(. לאחר מכן יוחל בהליך של תיאום ציפיות בשיתוף  ובמייל, לזירוז מועמדים נוספ
המועמדים, בדיקת התאמתם למרכיבי התפקיד, וקביעת התמהיל המדויק של תכולות 

 .(20/1, עד נועםהעבודה )אחראי:  
 .  1/9/2020  –תאריך מתוכנן לכניסת המנכ"ל הבא  ●

תנאי סף  
לאישור מענקי  

 ארגון
 נועם 

אישרה ההנהלה חלוקת מענקים כספיים למועדונים על ארגון מוצלח של  לפני תחילת העונה  ●
תחרויות בתקן "ארצית" ובתקן "אופניים", אך לא הוגדרו הליך וקריטריונים ברורים 

 לאישור המענק.
, המתבטא בחוויית משתתף חיובית, ולא רק על  איכותי בפועלמודגש כי המענק הינו על ארגון  ●

 ב כשלעצמו(. עצם השימוש בתקן )דבר חשו
 הכל או כלום. אישור המענק בסמכות יו"ר האיגוד, או נציג מטעמו.   –לא ינתן מענק חלקי  ●
בעיות בטיחות   0תחנות במקום,   100%לזכאות למענק:  תנאים הכרחיים ומספיקיםלהלן   ●

מהותיות )אין כוונה "לחפש בקטנות", אלא למנוע תגמול במקרה של אוזלת יד ארגונית 
הבטיחות(, נראות סטנדרטית )דגל "ניווט"+זינוק+סיום(, עבודה עם רשימת  מובהקת בתחום 

 מאושר –התיוג של האיגוד )שוב, אין כוונה "לחפש בקטנות"( 
ההנהלה מעודדת מועדונים לארגן תחרויות בתקן "ארצית" )לכן המענק(, ומזכירה כי יש   ●

יצפה בהם לחוויה   לפרסמם ולמתגם ככאלה בצורה ברורה, מתוך כוונה שציבור הנווטים
 איכותית ו"יצביע ברגליים". 

פרסום אירועי 
ניווט פרטיים 
 באתר האיגוד 

 נועם, רן 

הכנסת אירועי ניווט פרטיים )שמאורגנים למטרת רווח( ללוח האירועים, מתוך הבנה   אושרה ●
שאירועים אלה תורמים לחשיפה חיובית ומקדמים את הניווט בארץ, מגדילים את אפשרויות  

 הבחירה לקהל הרחב ומעודדים שיפור איכות הניווטים. 
 תנאים לפרסום אירוע ניווט פרטי בלוח האירועים:  ●

o ג בלוח האירועים באופן שונה מניווטים של האיגוד והמועדונים: רקע בצבע האירוע יוצ
 מיוחד + תיאור: "אירוע בארגון פרטי". 

o  .רישום לאירוע יעשה רק דרך אתר חיצוני )באחריות המארגן(, ולא באתר האיגוד 
o   מארגן האירוע יציין בבירור באתר שלו כי "האירוע הינו בארגון פרטי ע"י ..., ואינו

 יות איגוד הניווט". באחר
o  הפרסום בלוח האירועים יהיה בתשלום )תמחור לשיקול המנכ"ל(. פרסום בדף הראשי–  

 בתוספת תשלום. 
o  .)ספק לשיקול דעת האיגוד )לא חייבים לפרסם כל אחד 

מכיוון שאפשר )ומותר( להודיע על אירועי ניווט פרטיים גם בפורום, תתווסף ההערה הבאה   ●
סיר אחריות של האיגוד משירותים ומוצרים המתפרסמים בדף הפורום, שמטרתה לה

 בפורום: 
"הפורום פתוח לציבור הרחב בכפוף לכללי השימוש המוגדרים. פרסום פרטי של אירועי ניווט  
ומוצרים הוא באחריות בלעדית של המפרסם, ללא פיקוח של איגוד הניווט, וללא אחריות של  

 האיגוד על תכולת ואיכות האירוע/מוצר." 

https://docs.google.com/document/d/1J59SyiId0Y__zTl4xn0eMZ1RSggVQ5vW8t12RyhwGMA/edit?usp=sharing


יקוף ורענון ת
-התוכנית הרב

 שנתית 

במהלך דצמבר התכנס צוות מצומצם )אבנר, רן, זף, נועם( לגיבוש הצעה לסט של יעדים  ●
 , במטרה להשיג עמידה ביעדים. 2020כמותיים, ולצידם צעדים אופרטיביים לשנת 

מתייחסים למספר המזנקים )להבדיל ממספר החברים(,  תחום הגידולהיעדים המוצעים ב ●
  3-בכדי להדגיש את חשיבות פעילות הניווט כמדד רלוונטי. ישנם יעדים קונקרטיים ל

)החלון בו בוחרים  28-35, נשים )בכל גיל(, בני/בנות  10-18אוכלוסיות במיקוד: בני/בנות 
אחוז  המזנקים הכללי, ול במספר אחוז גידול שנתי קבועספורט לחיים(. השאיפה היא ל

של מזנקים מבין האוכלוסיות במיקוד. בנוסף, יעד משלים )ומשני בחשיבותו(   מינימלי קבוע
 של מספר חברי איגוד פעילים )השתתפות במספר מינימלי של תחרויות בשנה(. 

קביעת יעדים מספריים מדוייקים בתחום הזינוקים מצריכה איסוף נתונים משנים קודמות.   ●
צוא דרכים טכניות נוחות לבצע זאת לאחור, וכן למדוד זאת בקלות בעתיד )אחריות  נדרש למ

 (.15/1, בעזרת יורם, עד נועם –
הוצגו מספר נושאים לטיפול, בהסתמך על הבנתנו את הגורמים   תחום חוויית המשתתףב ●

  מפות עדכניות, מסלולים ברמת קושי נאותה, ארגון איכותי, –שמשפרים את חוויית הניווט 
ניווטים קל"ב, אפשרות רישום ביום התחרות, התאמת האתר לנייד, הדרכה ואימונים, 

אירועים מיוחדים, אטרקטיביות לכל המשפחה. את שביעות הרצון ניתן יהיה למדוד בצורה  
 אפקטיבית רק ע"י קבלת משובים באפליקציה מבוססת טלפון נייד )לכשתפותח(.

סעיפים לביצוע )רשימה לא מלאה ולא מחייבת, בשלב זה(: פיתוח "כינוס דיגיטלי", העסקת   ●
אחראי פיתוח ניווט בבתי הספר, מימוש תוכנית שיווק, חיזוק הפעילות במוסדות אקדמיים,  

עידוד קיום ניווטים במקביל )בהפרדה גיאוגרפית(, חדירה לדרום מישור החוף )דרומית  
 למארגנים. OCADלנשים, השתלמות  1+1ם נטישת חברים, לת"א(, יוזמות לצמצו

שיפור הדרגתי ברמת הניווט הכללית )לא רמת  –נושא משלים שמצריך חשיבה ועיבוד  ●
הארגון!(, כמתחייב מהיותנו גוף ספורטיבי בעל אוריינטציה הישגית, להבדיל מגוף עסקי  

 קלאסי. 
,  נועם –ההנהלה הבאה )אחריות   המשך העבודה בנושא, במהלך חודש ינואר ולקראת ישיבת ●

 בשיתוף כלל חברי ההנהלה(:
o  איסוף נתוני עבר רלוונטיים, ובעזרתם גיבוש יעדים כמותיים בתחום הגידול 
o  מיון ותיעדוף סעיפי תוכנית הפעולה לעמידה ביעדים, הגדרת מוביל לכל סעיף 
o  חידוד תחום שיפור רמת הניווט/הישגיות 

 א התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. ל תגמול למדריכים במחנה סילבה 
 

 

 24/11/19סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 יו"ר, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן שביב –נועם רביד  נוכחים 
 מנכ"ל  –זיו נוימן 

 נציג ועדת ביקורת: קבי מצגר
 אורח: דורון קינר 

 נשיא  –עפר אביטל, צביקה דודלזק   חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שני(, בשעות   30/12/19מועד הישיבה הבאה:  ●

עדכונים 
 שוטפים
 נועם, זיו 

התקיימה במשרד האיגוד ביקורת של רשם העמותות, בהשתתפות יו"ר, גזבר   31/10-ב ●
 האיגוד. טיוטת סיכום הביקורת צפויה להישלח להתייחסותנו במהלך דצמבר. ומנכ"ל 

בוצע תחקיר ראשוני. נראה כי טיפול המארגנים במקרה   –פציעת עודד ורבין בניווט בתרום  ●
היה יעיל ונכון. זוהה פער בנוכחות מע"ר בכינוס. נשיאת טלפון נייד במהלך ניווט )רגלי( אינה  

במיוחד למבוגרים, בכדי לצמצם את זמן התגובה במקרה של  ,מומלץחובה, אך זהו צעד  
 פציעה בשטח. 

(, עד לתשלום החוב של  8הוקפאה זמנית פעילות האיגוד בצה"ל )ארגון בחני כושר עבור בה"ד  ●
 משרד הביטחון בגין פעילויות ניווט שבוצעו בהזמנת הצבא בשנה האחרונה. 

חבה תקנון ערעורים משודרג. בעקבות הערות ותוספות שעלו בישיבה, אבי  הוצג ונדון בהר ●עדכון תקנון  



 ועדת ערעורים
 אבי 

 .(20/12, עד  אבייכין נוסח עדכני שיוגש לאישור סופי בישיבה הבאה )אחראי: 

החזר הוצאות  
 נסיעה

 רן

 הכללים הבאים להחזר הוצאות נסיעה מטעם האיגוד: אושרו ●
o  עבור נסיעות שבוצעו לצרכי האיגוד,  ניתן להגיש לאיגוד בקשה להחזר הוצאות נסיעה רק

 ולא במסגרת מועדונית. 
o   לקילומטר. לא תוחזר   1ההחזר יהיה חלקי ביחס לעלותו הריאלית, לפי מפתח של ₪

 עלות שימוש בכבישי אגרה. 
o  .ניתן לבקש החזר רק כאשר ההוצאה היא מכיסו של המבקש באופן ישיר ובלעדי 
o אחרי מועד האסיפה הכללית בה   24/6/2019-ניתן לבקש החזר רטרואקטיבי החל מ(

 אושר הנושא באופן עקרוני(. 
o  .הבקשות להחזרים יוגשו ויטופלו במרוכז פעמיים בשנה, בסוף יוני ובסוף דצמבר 
o  :מקרים פרטניים 

החזר הוצאות נסיעה לכל   –חברי הנהלה, חברי ועדת הביקורת, נשיא האיגוד  ▪
ההנהלה הרשמיות, וכן לנסיעות מתוקף תפקידם הקבוע בהנהלה או לצורך    ישיבות

 הוק. -מילוי תפקיד אד
לדוגמה: פגישת גזבר עם רו"ח, פגישת רכז נבחרות עם הנבחרת, פגישת חבר הנהלה  

עם גורם חיצוני רלוונטי כנציג האיגוד, וכו'. כאשר יש ספק, ההחלטה תהיה עפ"י  
 שיקול דעתו של היו"ר. 

החזר הוצאות רק על נסיעה    –מתנדבים במחנות אימון של הנבחרת )בארץ( נהגים   ▪
במסגרת המחנה )לא על הגעה למחנה או חזרה ממנו(. אם הנהג המתנדב מגיע  

 מביתו במיוחד, ההחזר יכלול גם מרחק נסיעה זה )הלוך וחזור(. 
ככלל, ארגון תחרות הוא באחריות   –נסיעת מתנדבים לצורך ארגון תחרות ליגה  ▪

מלאה של המועדון המארגן, ללא זכאות להחזר הוצאות נסיעה מטעם האיגוד.  
 אישור החזר בסמכות מנכ"ל האיגוד.  –במקרה חריג 

נסיעת מתנדבים לצורך ארגון אירוע ניווט של האיגוד )ליגת בתיה"ס, צה"ל,   ▪
 החלטה על החזר הוצאות נסיעה בסמכות מנכ"ל האיגוד.   –רשויות, וכו'( 

מאושר החזר הוצאות נסיעה לתחרויות ליגה בלבד )רגלי   –די זורע( צלם מתנדב )גי ▪
 מעסיק(.-ורכוב(, אף שפעילות הצילום הינה התנדבותית )לא במסגרת יחסי עובד 

 שנים להיווסדו של האיגוד.  40ימלאו  2020בתחילת   ● שנה לאיגוד  40
הוצע לציין את המאורע החגיגי במסגרת אליפות ישראל )פברואר(, ולמנות את דורון קינר   ●

 מאושר  –כפרוייקטור לנושא 
החלפת מנכ"ל  

 האיגוד
 נועם 

הוצג מסמך המפרט את עיקרי עיסוקיו של מנכ"ל האיגוד, כבסיס לקול קורא לאיתור מחליף   ●
בי ותפעולי של האיגוד, ייצוג האיגוד  לזיו. תפקידי המנכ"ל המרכזיים: ניהול אדמיניסטרטי

 מול רשויות וגופים חיצוניים לקידום הענף. 
יוכן תיאור תמציתי של מרכיבי ודרישות התפקיד, לפרסום באתר האיגוד ובערוצי פרסום   ●

 .(20/12, עד  נועםחיצוניים )אחראי: 
תיקוף ורענון 
-התוכנית הרב

 שנתית 

 ודש דצמבר. יידון בישיבה ייעודית לנושא זה, במהלך ח ●

  תנאי סף לאישור מענקי ארגון 
 פרסום אירועי ניווט פרטיים באתר האיגוד  לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 תגמול למדריכים במחנה סילבה 
 

  



 22/10/19סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן שביב –נועם רביד  נוכחים 
 נשיא  –צביקה דודלזק 

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 נציגי ועדת ביקורת: קבי מצגר, גיורא מצפון 

 אבנר הלחמי  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)ראשון(, בשעות   24/11/19מועד הישיבה הבאה:  ●
 . 19:30-21:00, בשעות  2/12/19שנתית: -מועד טנטטיבי לישיבה בנושא תוכנית רב ●

ביקורת רשם  
 העמותות

 נועם 

 בתחילת ספטמבר הודיע רשם העמותות לאיגוד על קיום ביקורת שוטפת.  ●
 . (26/9כל החומר שהתבקשנו להכין במסגרת הביקורת הועבר במועד ) ●
במשרד האיגוד, בהשתתפות יו"ר, גזבר ומנכ"ל   31/10-פגישה עם נציג הביקורת נקבעה ל ●

 האיגוד. סיכום הפגישה יישלח לחברי ההנהלה ולוועדת הביקורת.  
כללי שימוש  

 "אוצר הנווט" 
 רן

בהמשך לישיבה הקודמת, נוסחו כללי שימוש ב"בנק אוצר הנווט": באילו מקרים ניתן לזכות   ●
 "חשבון" של חבר איגוד ובאילו מקרים ניתן לחייבו, וכנ"ל לגבי מועדון. 

התקיים דיון בנושא תנאי העברת אשראי ניווטים כהטבה מהאיגוד לחברי איגוד, בהמשך  ●
להתייעצות עם הרו"ח. יש להשלים את הניסוח ולהעביר לחוות דעת סופית של ההנהלה  

 .(28/10, עד רןוהרו"ח )אחראי: 
י רענון יעד

-התוכנית הרב
 שנתית 

 נועם 

שנתית מקיפה, אשר נבנתה בהשקעה רבה בשנים האחרונות. חלקים -קיימת תוכנית רב ●
ניכרים ממנה נותרו על הנייר, הן בשל היעדר דחיפה מספקת מצד הנהלת האיגוד, והן בשל 

 חוסר מיקוד. 
שמעות  התקיים דיון רחב ומעמיק בנוגע למטרות שצריכה להציב לעצמה ההנהלה )מה המ ●

ייעודו של האיגוד(. הוסכם על שני   –המעשית של "טיפוח וקידום ספורט הניווט בישראל" 
 נושאים מרכזיים, אליהם צריך האיגוד לשאוף באופן מתמיד:

 א. שיפור איכות הניווטים וחוויית ה"משתמש" 
 ב. הגדלת היקף ההשתתפות בניווטים 

ת הפעולה הקיימת בנושאים המרכזיים  בישיבה הבאה יוקדש חלק ניכר מהזמן לרענון תוכני ●
הנ"ל, הגדרת יעדים עדכניים ומדידים, ומינוי אחראים לכל נושא מטעם ההנהלה. אם הזמן  

,  2/12-שיוקצה לכך בישיבה הבאה לא יספיק, תתקיים ישיבה מיוחדת, ייעודית לנושא זה, ב 
 במטרה להשלים את שלב התכנון ולהגיע לשלב הביצוע.

קבוצות נוער 
 עדכון  - 16עד 
 זף

בעקבות תחקיר פעילות קבוצות הנוער הצעיר באיגוד בעונה שעברה, בהובלת בר זריהן וניצן   ●
 יסעור, הוצג מתווה מפורט למסגרת אימון דומה לנוער בעונת תש"ף. 

בשל ריבוי המשתתפים והשונות בינהם, ובכדי לאפשר תשומת לב רבה יותר לכל משתתף,  ●
ומטה(, נערים )בני   14קבוצות מקבילות: צעירים )בני/בנות  3-מומלץ לפצל את המשתתפים ל

 (. 15-16(, נערות )בנות 15-16
מדריכים )אחד/אחת לכל קבוצה(, במסגרת תקציבית   3מתווה הפעילות כולל העסקה של  ●

 .אושרהש"ח. המסגרת  15,000שנתית כוללת של 
ת להתחיל בקרוב נדרש לפרסם בהקדם קול קורא למדריכים, מכיוון שהפעילות מתוכננ ●

 .(30/10, עד  זף)אחראי: 
ועדת ערעורים 

 גמזו )רכוב(  –
 אבי 

בתחרות גמזו )אופניים( הוגשה בקשה לפסילת המסלול הארוך, עקב תחנה לא במקום. ועדת   ●
הערעורים )אבי מינסקי, צביקה דודלזק, אלי סרגה( החליטה על ביטול הלגים אל התחנה  

 תקנון הערעורים הקיים מצריכה אישור מגבה של ההנהלה. החלטה שעל פי   –השגויה וממנה 
את החלטת הוועדה )היו"ר נמנע בהצבעה עקב השתתפותו בניווט הנ"ל(,   לא אישרה ההנהלה  ●

 , האוסרת השמטת לגים בודדים מהתוצאות.IOF-מכיוון שזו סותרת הנחיה מפורשת של ה 
מתחנותיו היו בעייתיות   10%מכיוון שתקנון הערעורים מאפשר לפסול מסלול רק אם מעל  ●

 )תנאי שלא התקיים בגמזו(, תוצאות התחרות ישארו ללא שינוי, כפי שפורסמו. 
מוסכם שתקנון הערעורים לא ברור דיו, לא מאפשר חופש פעולה מספק לוועדות הערעורים   ●

מחד גיסא, ונעדר הנחיות לטיפול בתקדימים מוכרים שייתרו את הצורך בערעור, מאידך 



, עד אביהצעה מפורטת לתיקון תקנון הערעורים בישיבה הבאה )אחראי:  גיסא. תעלה
20/11). 

 מחנה סילבה 
 נועם 

בקיץ. עלתה המלצה לשכר סמלי למדריכים  הוצג בקצרה סיכום הנסיעה למחנה סילבה ●
המובילים את הנסיעה, בתמורה לזמן הרב שהם משקיעים בנסיעה ובהכנות אליה. עפר וענת,  

, עד  עפרלהם נסיון בהדרכה במחנה סילבה, יעלו הצעה לתגמול הוגן בישיבה הבאה )אחראי: 
20/11). 

מנכ"ל האיגוד  
 עדכון -

 נועם 

 שנים בהן מילא תפקיד זה. 25, לאחר 2020את תפקידו בקיץ   זיו הודיע על כוונתו לסיים ●
עבודתו של זיו באיגוד כוללת מרכיבים רבים שהם מעבר לעיסוק האדמיניסטרטיבי/מנכ"לי   ●

 גרידא: מרכיבים המצריכים הבנה מעמיקה בניווט, מיומנות מקצועית גבוהה וכושר ביצוע.
ם )או מספר מחליפים(, לרבות תקופת  הנהלת האיגוד תיערך לאיתור והשמה של מחליף מתאי ●

 .(20/11, עד נועםחפיפה משמעותית. ניסוח הדרישות לתפקיד יוצג בישיבה הבאה )אחראי:  
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  החזרי הוצאות 

 פרסום אירועי ניווט פרטיים באתר האיגוד 
 

 

 סיכום אסיפה כללית יוצאת מן הכלל
 
 

נערכה במכון וינגייט אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד לספורט   13/9/2019בתאריך 

הניווט בישראל. האסיפה כונסה ביוזמת הנהלת האיגוד, לצורך אישור נוסח עדכני של תקנון  

 האיגוד. 

 

 חברי איגוד נוכחים באסיפה: 

ה, פבל לויצקי, צח נהרי, אלי  עומר גרדי, צביקה דודלזק, דן וולשטיין, שאול ויסמן, קטרינה יופ

פלס, אלכסנדר קוזלוב, דורון קינר, נועם רביד, שלמה רז, גיל  -סרגה, איתן עמיעז, ג'ים פריש

 רינת, רן שביב. 

 יו"ר האסיפה )נבחר ע"י חברי האסיפה(: רן שביב.

 

יו"ר האיגוד הציג את נוסח התקנון החדש, בדגש על השינויים המהותיים ביחס לתקנון הקודם  

וההסברים להם. התקיים דיון על מספר סעיפים, ולבקשת האסיפה הוכנסו בטיוטת התקנון  

 שבעה שינויים קטנים. 

 

התקנון המוצע, בתוספת השינויים שהוכנסו במהלך האסיפה )מצורף להלן(, אושר פה אחד ע"י  

 האסיפה הכללית. 

 

  



 3/9/19סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

יו"ר, עפר אביטל, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן   –נועם רביד  נוכחים 
 שביב

 נשיא   -צביקה דודלזק 
 נציג ועדת ביקורת: קבי מצגר

 אורח: אנריקו זזינסקי 
 מנכ"ל  –זיו נוימן  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  ●
 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שלישי(, בשעות  22/10/19מועד הישיבה הבאה:  ●

תקנון למניעת  
 הטרדה מינית 

 גנית 

הוצג תקנון למניעת הטרדות מיניות, אשר נכתב ע"י גנית )הממונה על מניעת הטרדות מיניות   ●
 כלשונו, בתיקון קל.  אושרבאיגוד(, בהתבסס על תקנון מקביל של "אילת". התקנון המוצע 

ויהיה נגיש לעיון באתר האיגוד. בנוסף, הוא יישלח במייל לחברי איגוד    התקנון יפורסם ●
 .(20/9/19, עד  גניתהעוסקים בהדרכה ובארגון אירועי ניווט, להגברת המודעות )אחראית: 

 הדרכה פרונטלית להגברת המודעות בקרב מאמנים ועובדים באיגוד תתקיים עד סוף נובמבר.  ●
י" בנושא הטרדות על רקע מיני, וכי מטרת התקנון יודגש כי לאיגוד ולחבריו "עבר נק ●

 והפעילות הנלווית היא לשמור על הישג זה. 
תיקוף טבלת  

 הקטגוריות
 זף

 חלוקת קטגוריות חדשה במסלול הבינוני:  אושרהכהשלמה לדיון בישיבה הקודמת,  ●
o  )מסלול בינוני א'/צעירים )שם לא סופי– D18A, D21B, D35, H21C, H35B, H45 
o  )מסלול בינוני ב'/ותיקים )שם לא סופי– H50A, H55 

השיקולים בחלוקה הנ"ל: איזון עומס משתתפים בין המסלולים, שכבות גילאים דומות   ●
 )במידת האפשר(. 

 חריגי גיל 
 נועם 

 חברי הוועדה לאישור חריגי גיל: זף סגל, אבי מינסקי, ענת מאיר.  אושרו ●
ים בצבע ירוק בטבלת קטגוריות הליגה( יתקבלו  בקשות להשתתפות בקטגוריה חריגת גיל )תא ●

. הוועדה תדון בכל הבקשות ותשלח את תשובותיה לפונים עד 13/9/2019בכתב עד לתאריך 
 . בקשות שיוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל יידחו על הסף. 20/9/2019לתאריך 

תעריפי חברות  
 באיגוד

 זיו/נועם 

 : 2020לשנת  אושרו בתעריפי דמי החברות באיגוד ש שינוייםלהלן  ●
o   ( ₪21, ועד גיל   70 -₪ )קודם  50  -( 25צעירים )עד גיל 
o ( 26-74בוגרים  )- ( ₪22, ומגיל  160 -₪ )קודם  100 
o ( 75ותיקים )+-  חינם(  -₪ )קודם   50 
o  ( 90 -₪ )קודם  70 -בוגר שלישי ומעלה במשפחה₪ 
o  ( 70 -₪ )קודם  50  -רכוב בלבד₪ 

הצטרפות חברים חדשים לאיגוד, העדפת הכנסות מבוססות  הנמכת רף  -הרציונל להוזלה  ●
פעילות ניווט )השתתפות בתחרויות( על פני הכנסות שאינן מעידות על פעילות. ראו גם סעיף  

 פרסים ומענקים להלן. 
פרסים 

ומענקים 
 כספיים
 זיו/נועם 

,  כל הפרסים והמענקים הכספיים האישיים והמועדוניים מטעם האיגוד רוכזו בטבלה אחת ●
 אשר תתוקף לפני תחילת כל עונה ע"י ההנהלה, ותהיה נגישה לעיון באתר האיגוד. 

 לשנה הקרובה:  אושרובפרסים ובמענקים, ש שינוייםלהלן  ●
 פרסים אישיים על הישגים ספורטיביים בינלאומיים:

o  מעלות   50%  -₪ )קודם  1500 -באליפות העולם לבוגרים, בהתאם לקריטריונים מוגדרים
 ה( כרטיס הטיס

o  (  500 -₪ )קודם  1000  -באליפות העולם לנוער, בהתאם לקריטריונים מוגדרים₪ 
o   (  500 -₪ )קודם  750 -באליפות אירופה לנוער, בהתאם לקריטריונים מוגדרים₪ 
o  1500 -פרס חדש: פודיום באליפות העולם לנוער או באליפות אירופה לנוער  ₪ 

בתקני הארגון, במטרה לשפר את איכות  מענקים מועדוניים לעידוד הטמעת השימוש 
 התחרויות ואת "חוויית המשתמש":

o  ( 500 -₪ )קודם  1000 -ארגון תחרות בהתאם לתקן ארצית₪ 
o  (  300 -₪ )קודם   600 -ארגון תחרות בהתאם לתקן רכוב₪ 
o   ( 300  -₪ )קודם  400 -ארגון תחרות בהתאם לתקן מקומית₪ 



 ריהם בניווטים:תגמול כמותי למועדונים על השתתפות חב
o  ( 1 -₪ )קודם  3  - 18זינוק תחרותי כלשהו של אישה או של נער/ה עד גיל₪ 

 מענקים והטבות מיוחדות:
o  חינם(.  -הנחה מתעריף בוגרים )עד כה  50% -+ 75דמי חברות באיגוד ומנוי ליגה לבני

 ההערכה לנווטים הוותיקים תובע בדרכים אחרות, לא כספיות. 
o   (, והעברה לסעיף הבא  500השתתפות בקורס מדריכים )ביטול סבסוד₪ 
o  (  1000 -₪ )קודם   1500 -הדרכה בפועל במשך שנה לאחר סיום קורס מדריכים₪ 

 מבנה הליגה 
 נועם 

הועלו אפשרויות מגוונות לשינוי/שימור מבנה הליגה )גם ע"י הרכזים(, המצריכות דיון   ●
מעמיק והתחשבות ביעדים ארוכי הטווח של האיגוד. עקב הסמיכות למועד תחילת הליגה  

הוחלט להשאיר את  )בעוד כחודש(, והרצון להימנע מזעזועים לא הכרחיים בלוח האירועים, 
צבור תובנות נוספות מהמבנה הקיים )אשר נכנס לתוקף בעונה  , ולמבנה הליגה ללא שינוי

 הקודמת(. ההצעות לשינויים במבנה הליגה יידונו טרם קביעת לוח האירועים לשנה הבאה.
המלצות ועדת 

ביקורת 
 הקודמת

 נועם 

להלן התייחסות ההנהלה להמלצות ועדת ביקורת הקודמת, אשר נכללו בדו"ח הסיכום  ●
 הקודמת:שהוצג באסיפה הכללית 

o   המלצה: הרחבת פעילות ניווט הנכים לבעלי מוגבלויות נוספות, בהתאם לאחת ממטרות
 האיגוד המופיעות בתקנון האיגוד. 

( 13/9-תגובה: ההמלצה נדחית. תקנון האיגוד יעודכן )בכפוף לאישור האסיפה הכללית ב
ילות ניווט לביטול ההתייחסות המפורשת לניווט נכים )כמו גם ליתר סוגי הניווט(. פע

 שנתית. -לנכים תישקל במסגרת תיקוף ועדכון יעדי התוכנית הרב 
o   המלצה: שימוש ביתרות האיגוד )הקצאתן לקידום מטרות האיגוד + הגדרת מרווח

 בטחון(. 
שנתית המעודכנת ובתקציב -תגובה: ההמלצה מתקבלת. תבוא לידי ביטוי בתוכנית הרב

 . 2020לשנת 
o ים ל"בנק אוצר הנווט" ושיפור הבקרה עליו )בדגש על  המלצה: הגדרת כללי שימוש כתוב

 זיכויים(, רישום מתנדבים באירועים.
תגובה: ההמלצה מתקבלת. הצעה לכללי שימוש תובא לאישור בישיבה הבאה, לאחר 

, עד  רןתיאום בין רן וזיו, בצירוף חוות דעת מקצועית של רואה החשבון )אחראי: 
16/10/2019). 

ליגת בתי  
 עדכון -הספר 

 נועם 

להלן עדכונים במתכונת הליגה )ביחס למה שפורסם בסיכום הישיבה הקודמת(, בעקבות   ●
 תיאום עם התאחדות בתי הספר:

o  (, עקב  5מחוזות תתרחש רק בשני המחזורים הראשונים )מתוך  -תת 4-חלוקת הליגה ל
אילוצי כ"א של התאחדות בתי הספר. שני המחזורים הבאים יהיו במתכונת מחוזית  

 צפון/דרום(, והמחזור החמישי יהיה גמר ארצי. )
o 'חמשת מחזורי הליגה יסתיימו במרץ ולא באפריל, בגלל אילוצי חגים באפריל. שכבת י-

 י"ב תשתתף בכולם. 
o 'ט' בלבד, במתכונת של אליפות  -האיגוד יארגן בחודש מאי מחזור שישי, לשכבת ז

לשמור על "מתח אימונים" לכל אורך שליחים מחוזית )צפון/דרום(. הדבר יסייע למורים 
 שנת הלימודים.

ביטוח תאונות  
 אישיות 

 רן

ע"י התאחדות "אילת" ליידע את חבריו על הרפורמה והסטטוס של   איגוד הניווט התבקש ●
 ביטוח תאונות אישיות, ולאפשר לכל חבר לבצע הערכת סיכונים אישית בהתאם. 

ברי האיגוד )בעזרת הרכזים(, וכן יופיע  , אשר יובא לידיעת כל חמאושרלהלן נוסח הודעה  ●
 בבירור בטופס תשלום דמי החברות לאיגוד: 

o  בוטלה בחוק חובת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים. בהתאם לכך,  2018החל משנת
 האיגוד אינו מבטח את חבריו בביטוח תאונות אישיות, ואינו גובה על כך תשלום. 

o רגנים מטעמו, אך לא את המשתתפים  האיגוד מבטח את כל בעלי התפקידים והמא
 בניווטים. 

o  .תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות באמצעות משרד החינוך 
o   התאחדות "אילת" ממליצה שכל ספורטאי ירכוש ביטוח תאונות אישיות באופן פרטי

 ובאחריותו. 
קורס מדריכים 

 עדכון -
 עפר 

נווטים צעירים )מתחת לגיל    9הסתיים בהצלחה קורס המדריכים שנערך בקיץ, בהשתתפות  ●
 על הובלת הקורס.  תודה והערכה רבה לשי רם(. 18



סילבוס קורס המדריכים בתהליך עדכון ורידוד, אך לא צפוי קיצוץ דרמטי בהיקפו. קורס   ●
 המדריכים הבא )לכשיתקיים( יהיה עם סילבוס עדכני, שיאושר ע"י ההנהלה. 

קבוצת נוער עד 
 עדכון  - 16
 זף

", בהובלת בר זריהן וניצן יסעור. 16בקצרה סיכום של פעילות קבוצת "נוער עד גיל  הוצג  ●
מטרת הקבוצה לחזק את הזיקה של משתתפים צעירים ומתמידים לספורט הניווט, הן ע"י  

 שיפור מיומנויות והן ע"י גיבוש ויצירת מסגרת חברתית תומכת. 
בחינת המשתתפים והן מבחינת  פעילות הקבוצה בעונה הקודמת היתה מוצלחת מאוד, הן מ ●

 המדריכים, וראוי להמשיך פעילות זו גם בעונות הבאות. 
המלצות צוות המדריכים כוללות בקשות לתמיכה תקציבית, אשר יידונו בהרחבה בישיבה   ●

 (.2020הבאה )כחלק מהדיון הרחב יותר על תקציב שנת 
 הבאה. לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה  סיכום והמלצות –מחנה סילבה 

 שנתית -רענון יעדי התוכנית הרב 
 

 

 1/8/19סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 יו"ר, גנית אשכנזי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן שביב  –נועם רביד  נוכחים 
 נשיא   -צביקה דודלזק 

 מנכ"ל  –זיו נוימן 
 נציגי ועדת ביקורת: קבי מצגר, גיורא מצפון 

 אורחים: אנריקו זזינסקי 
 עפר אביטל, אבנר הלחמי   חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר   –מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת  ●
 מועדי הישיבות הבאות:  ●

 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שלישי(, בשעות   3/9/19
 , במשרד האיגוד.19:00-21:30)שלישי(, בשעות  22/10/19

עדכון תקנון  
 האיגוד

 נועם 

בחודשיים האחרונים עבר תקנון האיגוד עדכון מקיף )מעבר למה שאושר באסיפה הכללית   ●
האחרונה(. התהליך החל בתקופת ההנהלה הקודמת ונמשך ע"י ההנהלה הנוכחית. מטרות  

 העדכון:
o   הכנסת תיקונים נדרשים, בהתאם להמלצות עו"ד מומחה לאיגודי ספורט, הן בנושאי

 יפים נוספים שיפוי וביטוח, והן בסע
o הוספת התייחסות למקרים שונים שלא כוסו בתקנון המקורי, ביטול סעיפים מיותרים 
o  שיפורי ניסוח, עיצוב ותיקוני הגהה רבים 

טיוטת התקנון החדש תובא לדיון ואישור בפני אסיפה כללית יוצאת מן הכלל, אשר נקבעה   ●
, עד  זיוהאיגוד )אחראי: . הזמנה ופרטים יתפרסמו באתר 13/9/2019ע"י ההנהלה בתאריך 

13/8/19). 
טיוטת התקנון החדש )כולל כל השינויים ביחס לתקנון הקיים( תפורסם באתר לעיון חברי   ●

 .(13/8/19, עד  זיוהאיגוד לקראת האסיפה הנ"ל )אחראי: 
לאחר אישור התקנון ע"י האסיפה הכללית )לרבות שינויים, במידה ויוחלט עליהם באסיפה(,   ●

 .(30/9/19, עד נועםור רשם העמותות )אחראי: הוא יישלח לאיש 
נוהל למניעת  

 הטרדה מינית 
 גנית 

 על פי דרישת החוק, על האיגוד לאשר נוהל פנימי למניעת הטרדה מינית.  ●
, עד גנית נוהל כזה יישלח לעיון ההנהלה, ויוגש לאישור פורמלי בישיבה הבאה )אחראית:  ●

20/8/19). 
פעמית בנוגע לנוהל הנ"ל, לבעלי תפקיד, למאמנים ולמדריכים -הוצע לקיים הדרכה חד  ●

,  גנית)אחראי:  מאושר –באיגוד, בכדי להבהיר את דרישות החוק ולמנוע חריגות שלא מדעת 
 (30/11/19עד 

תיקוף טבלת  
 הקטגוריות

 טבלת הקטגוריות תתוקף ע"י ההנהלה לקראת כל עונה.  ●
 לעונת תש"ף:  אושרולהלן שינויים ש ●

o   פיצול קטגורייתH/D14  לרמהA  מסלול קצר( ורמה(B   במטרה לאפשר ,)מסלול קצרצר(



לילדים חדשים, במיוחד כאלה המגיעים לניווט מליגת בתיה"ס, להשתלב בצורה  
 לחת )המסלול הקצר קשה מדי לרבים מהם(.הדרגתית ומוצ

o  ביטול מסלול בינוניBבינוני מינוס(, המיועד לקטגוריות   -. במקומו יתווסף מסלול בינוני(
H/D16A ו-H18Bק"מ(, וקל יותר  4-5יהיה קצר יותר בהשוואה לבינוני )  -. מסלול בינוני

(. גם כאן, הרצון הוא  מבחינת רמת הניווט הנדרשת )בתחילת עונה יותר מאשר בסוף עונה
ליצור עליה הדרגתית יותר בסולם הקושי לנווטים צעירים, ולספק להם חוויית הצלחה 

 במטרה לשמר אותם בענף לאורך זמן. 
o  תבוצע חלוקה מחדש של יתר קטגוריות הבינוני בין שני המסלולים הנותרים, בהתאם

לשיקולים של איזון מספר המשתתפים ועידוד התחרותיות, ותובא לאישור ההנהלה  
 .(25/8/19, עד זףבישיבה הבאה )אחראי: 

o  הוספת קטגוריהD18A מסלול בינוני א' או ב'( ו(-D18B   שר (, במטרה לאפ -)מסלול בינוני
 לנערות עליה הדרגתית יותר ברמת הקושי.

o  אפשרות מותנית לחריגת גיל בקטגוריותH/D14A, H/D16A  ו-H/D18A עבור בני נוער ,
, בהתאמה(. ההנהלה תסמיך  H/D16A-ו  H/D12, H/D14Aבשנתון אחד צעיר יותר )

(, לדיון בכל הבקשות החריגות )כולל 3/9/19, עד נועםועדה מיוחדת מטעמה )אחראי: 
שבועות לפני מועד תחילת הליגה.   3בקטגוריות הוותיקים( שיוגשו אליה בכתב עד  

 בקשות לחריגת גיל שיוגשו לאחר מועד זה יידחו על הסף. 
ניקוד 

 מועדונים רכוב
 נועם 

(, נדרשת התאמה של 14/5/19-דכון קטגוריות הניווט הרכוב )החלטת הנהלה מבהמשך לע ●
 שיטת ניקוד ליגת המועדונים בניווט הרכוב. 

הרציונל לחישוב המוצע: הקבלה לשיטת ניקוד המועדונים בניווט הרגלי, בהתאם לחטיבות   ●
 גיל ומין מוגדרות. 

)ניקוד לפי מיקום, כמו   ת שתי התוצאות הטובולניקוד המועדוני הרכוב יילקחו בחשבון  ●
 : בכל אחת מהחטיבות הבאותברגלי( של חברי המועדון 

 מאושר  –+(, נשים 45(, גברים ותיקים )קטגוריות 44גברים צעירים )קטגוריות עד 
מבנה ליגת בתי  

 הספר
 זיו 

לקראת שנת הלימודים הבאה יוזם האיגוד שינויים במבנה ליגת בתי הספר, המיועדים ליצור   ●
ט'. זאת מתוך הבנה  -חשיפה חיובית וחוויית הצלחה בקרב אוכלוסיית היעד של שכבת ז'

 י"ב.-שמשתתפי שכבה זו הם בעלי סיכוי טוב יותר להשתלב באיגוד בהשוואה לשכבת י'
 :(זיו, ויועלו להמשך תיאום עם התאחדות בתי הספר )אחראי: אושרולהלן השינויים ש ●

o  (. הקטנת עומס המשתתפים בכל תחרות, קיצור 2ום מחוזות )במק-תת 4-חלוקת הליגה ל
זמן ומרחק נסיעה לתחרות, צמצום משך התחרות, ייעול השליטה והניהול בתחרויות, 

 שיפור התמיכה והקשב למורים.
o  ,שימוש במפות פארקים בלבד )לא יער(. מדרגת כניסה נמוכה להבטחת חוויית הצלחה

ולא מסוגלים להביא את תלמידיהם לרמה הגינות כלפי בתי"ס שאין להם נגישות ליער 
המתאימה לכך, שיפור הבטיחות והשליטה, פישוט התיאום הארגוני והתאמה לדרישות 

 משרד החינוך. 
o  תחרויות הליגה מנובמבר עד סוף אפריל )במקום עד סוף מרץ(. זמן היערכות    5פריסת

הלימודים, גמישות  הולם לבתי הספר, שימור מתח אימונים לפרק זמן ארוך יותר בשנת 
 לשינויים עקב אילוצי מזג אוויר. 

o 'התחרויות הראשונות  4-י"ב תשתלב בליגה כפי שהוצגה לעיל, אך תשתתף ב-שכבת י
 בלבד )חייבים לסיים מוקדם יותר בגלל בגרויות(. 

קשר עם 
התאחדות  

 "אילת" 
 נועם 

ומנהל היחידה מעדכן לגבי פגישה שקיימתי עם יו"ר התאחדות "אילת", מר אריק קפלן,   ●
לספורט תחרותי ב"אילת", מר איציק בן מלך. התאחדות "אילת" תשמח להדק את שיתוף  
הפעולה והתמיכה המקצועית באיגוד הניווט, בהקשרי חתירה להישגיות ספורטיבית בזירה  

הבינ"ל. מצפים ליוזמה ודחיפה של האיגוד. ההנהלה תעסוק בכך בהרחבה בדיון על עדכון  
 תית, באחת משתי הישיבות הבאות.שנ-התוכנית הרב 

, ואיגודי הספורט הוזמנו להעביר בו פרק של  26/9/19-כנס מקצועי בארגון "אילת" מתוכנן ל ●
השתלמות ענפית )כל איגוד לעצמו(. מציע שהנושא שלנו יהיה תמיכה מקצועית במורים 

ים או  לחינוך גופני של התאחדות בתי הספר )לא כאלה שהם כבר חברי איגוד(, המשתתפ
 .מאושר –שוקלים להשתתף בליגת בתי הספר, וחיזוק הקשר המקצועי של האיגוד עימם 

 .זיו ונועםע"י  –המשך גיבוש הנושאים וההיערכות לכנס )מול "אילת" והתאחדות בתיה"ס(  ●
  המלצות ועדת ביקורת הקודמת

 כספיים זכאות לפרסים ולמענקים  



 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  ביטוח תאונות אישיות 
 קורס מדריכים 
 16קבוצת נוער עד  

 

 

 28/6/19סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט  נושא 

 יו"ר, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ענת מאיר, אבי מינסקי, זף סגל, רן שביב –נועם רביד  נוכחים 
 נציג ועדת ביקורת: קבי מצגר

 , איציק נוסבוים אורחים: אנריקו זזינסקי
 מנכ"ל  –נשיא, עפר אביטל, זיו נוימן  –צביקה דודלזק  חסרים 

 היכרות אישית 
 כולם 

 בוצע סבב היכרות אישית בין כל חברי ההנהלה.  ●

התנהלות  
 ההנהלה 

 נועם 

קביעת סדר יום: לצורך יעילות ואפקטיביות של ההנהלה בישיבותיה, נדרש מינון נכון בין   ●
תגובתיים.  ההנהלה  -דחופים-יזומים לבין נושאים שוטפים-חשובים-נושאים אסטרטגיים

תשתדל להקדיש לפחות מחצית מזמנה של כל ישיבה לנושא "גדול", אשר ייבחר ויפורסם 
מת. נושאים למיקוד לישיבות הקרובות: רענון מטרות מראש, ואשר יצריך הכנה מוקד

 שנתית, עדכון תקנון האיגוד, תקציב, מיחשוב, היערכות לעונת הניווטים, וכו'. -התוכנית הרב 
לטובת הבשלת וגיבוש הצעות החלטה בנושאים שונים תאמץ ההנהלה   –היערכות לישיבות  ●

סיכום קצר במייל עבור מי שלא   את הדרכים הבאות: דיונים מקדימים בשיחות ועידה )כולל
משתתף(, מסמך משותף שבו אפשר להתדיין בהתכתבות )בדומה לפורום(, שימוש במייל 

 להפצת מידע בלבד )לא לדיון(.
ההנהלה רואה חשיבות רבה בשמיעת עמדת הרכזים בתהליך ההכנה   –שיתוף רכזים  ●

. יבוצעו פניות יזומות  וההיערכות לדיונים בנושאים חשובים, ולעיתים גם בישיבות עצמן
 לרכזים במקרים רלוונטיים. 

נציגי ועדת ביקורת יהיו נוכחים בישיבות ההנהלה הפורמליות, אך לא יקחו    –ועדת ביקורת  ●
חלק בדיון המקדים )שיחות ועידה, מייל(, בכדי לאפשר להם ביקורת אובייקטיבית. ההנהלה  

 ף השנה.מצפה לביקורת "בזמן אמת", במידת הצורך, ולא רק בסו
הוועדה ממליצה להגדיר אחראי ביצוע ותאריך יעד לכל החלטה או מטלה שמתקבלת 

בישיבות ההנהלה. הוועדה תנהל מעקב אחר החלטות/מטלות אלה, ותציג להנהלה דו"ח 
 רבעוני של סטטוס היישום. ההנהלה אימצה בחום את המלצת הוועדה. 

, לצורך לימוד התנהלות האיגוד חברי הוועדה ביקשו לקיים פגישה עם היו"ר והמנכ"ל
 (. 1/8/19, עד  נועם)אחראי: 

 .(נועםהמלצות ועדת ביקורת הקודמת יעלו לדיון בישיבה הבאה )אחראי:  
יופצו להתייחסות פורום הנהלה וביקורת, ויישלחו לפרסום באתר כעבור   –סיכומי ישיבה  ●

 שלושה ימים )אי תגובה בפרק זמן זה תתפרש כאישור(. 
ההנהלה מצפה להתנהגות אתית מכל חברי האיגוד, ובייחוד מחברי ההנהלה עצמם.    –אתיקה  ●

 פורמליים, וגם בשטח... -יש להקפיד על כך בעת השתתפות בדיונים פורמליים וא 
 לדיון המשך )עקב היעדרות המנכ"ל(. –מנכ"ל -ממשק הנהלה ●

הגדרת מטרות 
 ויעדים

 נועם 

שנתית, תתקף/תעדכן את היעדים במידת הצורך, -ההנהלה תבחן מחדש את התוכנית הרב ●
ותמקד את תוכנית הפעולה לעמידה ביעדים אלה. זהו נושא גדול ומורכב, שיצריך הכנה  

 וטיפול ממושכים. 
גזבר, ממלא  
מקום יו"ר 

 ומורשי חתימה 
 נועם 

מבקש למנות את רן שביב כגזבר האיגוד, וכן כממלא מקום יו"ר האיגוד )במקרה של נבצרות   ●
 מאושר  –היו"ר( 

בהתאם לתקנון האיגוד, היו"ר )נועם רביד( והגזבר )רן שביב( מוגדרים כמורשי חתימה של   ●
 מאושר  –האיגוד 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר  –מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת  ●
 ת הבאות: מועדי הישיבו ●

 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)חמישי(, בשעות  1/8/19



 , במשרד האיגוד. 19:00-21:30)שלישי(, בשעות   3/9/19
 

 


