
 18/4/2023ישיבת הנהלה סיכום 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין  רן שביבגנית אשכנזי, דודי גורין, , )זום( רותי אלושעפר אביטל, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
, יואב שטיין    קבי מצגר )ועדת הביקורת(יוני יעקבי )ועדת הביקורת(, )אחראי תפעול ורכז מקצועי(, 

 )יועץ לענייני כספים( 
 יוליה לוי  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

. עודד ישלח זימון ויתאם  19:00-22:00, בשעות 14/5ישיבת הנהלה+רכזים תתקיים ביום א',  •
 מקום מפגש מתאים. 

  .19:00-21:00-, ב21/5', אישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק, ביום   •
 . 12/6הישיבה שאחריה תתקיים ביום ב', 

אסיפה 
כללית  
 שנתית 

 נועם 

. עודד יתאם מקום מפגש  , בשעות אחה"צ23/6האסיפה הכללית השנתית תיערך ביום שישי,   •
 מתאים. 

אסיפה כללית מקוונת )בזום(, הועדף בכל זאת לקיים אסיפה  למרות הנוחות והגמישות בקיום  •
- אל-פרונטלית, שבה נפגשים, מקיימים דיון, מצביעים וגם בוחרים בעלי תפקידים חדשים פנים

  פנים. כאמצעי עידוד להשתתפות חברי האיגוד באסיפה, תיבדק האפשרות לקיים ניווט מאוץ
 . האסיפה()השתתפות חינם לבאי  לאחר האסיפה  באותו מקום

השנה היא שנת בחירות למוסדות האיגוד. חברי איגוד המעוניינים בכך מוזמנים להגיש  •
. חברי איגוד מוזמנים להעלות נושאים (16/6)עד לתאריך  תקנון האיגודמועמדות בהתאם ל 

. עודד יפרסם הזמנה לאסיפה באתר (23/5)עד לתאריך  לסדר היום, גם כן בהתאם לתקנון 
 . 15/5-האיגוד, לא יאוחר מ

 נבחרות
  איתי מנור

 )זום(

תוכנית פעילות שנתית לנבחרות, כולל אומדן תקציבי מאוזן, בעקבות הערות   אושרהו  הוצגה •
 הישיבה הקודמת. 

התקיימה פגישה של נועם, איתי ויואב עם רותם אגמי ויניב אשכנזי מ"אילת", שבה  2/4-ב •
וד הוצגו תוכניות הפעילות השנתיות של נבחרות האיגוד, ונדון שיתוף הפעולה בין האיג 

ל"אילת" במטרה לשפר את ההישגים הספורטיביים בענף, תוך הצבת יעד שאפתני של 
 . נקודות שעלו מצד "אילת" בפגישה:2029-השתתפות במשחקי העולם ב

o  להעביר אליה  האיגוד מצופה  . )כבר מתקיים( עם רותםשל איתי חשיבות לקשר רציף
ות בחו"ל )משתתפים, יעדים, רשימה של כל תחרויות המטרה; לעדכן לפני ואחרי כל תחר

 הישגים, לקחים(. 
o  חשיבות מעקב פיזיולוגי רציף אחר ספורטאים המכוונים למשחקי העולם: סט מבדקים

 ₪ מתוך תמיכת "אילת" לצורך כך.  5000לאורך השנה, סקירה אורתופדית, הקצאת  
o .מומלץ להתמקד במספר קטן של ספורטאים בעלי פוטנציאל, ולהשקיע בעיקר בהם 

תוכנית 
  –אסטרטגית 

ליגת  
 בתיה"ס

 יואב / נועם

 , התקיימה פגישה של נועם ויואב עם יניב נוימן מהתאחדות הספורט לבתיה"ס  30/3-ב •
המארגנת את ליגת בתיה"ס לניווט בשיתוף פעולה עם האיגוד, לצורך גיבוש תוכנית אסטרטגית  

שנתית שמטרתה להגדיל את מספר הספורטאים )כלומר חברי איגוד( מבין משתתפי ליגת  -רב
 בתיה"ס. 

לאיגוד יש אינטרס מובהק לקדם תוכנית כזו, שכן היא צפויה להוסיף ספורטאים צעירים  •
שישתלבו בהדרגה בפעילות התחרותית השוטפת, וגם להגדיל את התמיכה התקציבית   , לאיגוד

 באיגוד, מה שיאפשר הרחבת הפעילות בכל התחומים, וחוזר חלילה. 
יישום תוכנית שכזו כרוך באתגרים ידועים, עימם מתמודד האיגוד כבר שנים: מיעוט מדריכים,   •

בקליטת   ה רפואית, תמיכה מועדונית קושי למשוך תלמידים ולהשפיע עליהם, צורך בבדיק 
 , ניהול מרכזי ע"י האיגוד. הצעירים

התוכנית באופן עקרוני, כאשר היעד  אושרהמתוך הכרה בחשיבות הנושא לעתיד הענף,  •
ממשתתפי הליגה באיגוד במהלך עונת הניווטים הבאה, וגידול   20%ההתחלתי הוא רישום של 

 הדרגתי לאחר מכן. 
: 1/9-מחר את היערכות האיגוד לתוכנית הנ"ל לקראת פתיחת שנת הלימודים ביש לת •

ה חלקית. עלויות התוכנית  ארגון/סבסוד בדיקה רפואית לתלמידים, עלות רכז ייעודי במשר
נחשבות השקעה אסטרטגית )מחוץ לתקציב השוטף(, ובמידה והתוכנית תצליח, הן יכוסו  

 . 31/5באחריות יואב ובתיאום עם עודד ורן, עד   בהמשך ע"י תקצוב מהמדינה.

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


יאפשר לתלמידים להשתתף שאת תקנון ליגת בתיה"ס, כך  עדכןכנושא משני, עלה הצורך ל •
. יש לפנות להתאחדות  גדולה ספרית-סיס אישי, ולא רק במסגרת קבוצה ביתבתחרויות על ב

 . 31/5בתיה"ס בבקשה לעדכן את התקנון במהלך חופשת הקיץ. באחריות נועם, עד 
 תקציב

 רן
אש"ח בגין חוב של האיגוד על פעילות מיפוי שהאיגוד טרם   46תירשם הפרשה של  2022במאזן  •

עד לסגירת פער תשלום זה תוקפא פעילות המיפוי,   .מהממפה לתשלוםקיבל עבורן חשבוניות  
 ₪.  3000הנוכחית, בהיקף של עד  בעונה הליגהלמעט מיפוי הכרחי לסגירה מוצלחת של  

במקביל, יואב פועל להגשת התיעוד הנדרש למינהל הספורט בעבור פעילויות מיפוי שהושלמו,   •
. עקב ניהול  2021-ע"י משרד הספורט ב  לצורך קבלת תקציבי התמיכה אשר אושרו לאיגוד

שלא נצליח לקבל את מלוא   צפויותיעוד חלקיים של הוצאות הפעילויות בשנתיים האחרונות, 
 ממנה בלבד. 3/4-התמיכה, אלא כ

תקנות עזרה  
 ראשונה 

 נועם 

ח  ולעניין כ פעילויות שאינן תחרויות מבדילות בין תחרויות ל שאושרו לפני כחצי שנה התקנות  •
האדם הרפואי הנדרש להימצא בשטח, אולם לא מגדירות במדויק מהי תחרות. האיגוד יגדיר  

, ובהתאם יוכלו המועדונים לבחור איזה  (אימוןתחרות )לעומת מהם המאפיינים המחייבים של 
יות: נועם ועודד, עד  סוג אירוע ברצונם לקיים. הנושא יעלה לדיון בפגישה עם הרכזים. באחר 

10/5 . 
טיפול 

האיגוד 
בתשלומי  
 מועדונים

 רן

לבקשת חלק גדול מהמועדונים, האיגוד מעניק להם שירותי תשלום לספקים שונים, כנגד החזר   •
הקלה על    –של המועדון לאיגוד מתוך זכאות "אוצר הנווט" המועדוני. הסיבות לכך מגוונות 

מצום ביורוקרטיה מול עמותת המועדון, או כסיוע  עומס העבודה של הרכזים )מתנדבים(, צ
 למועדונים שאין להם חשבון בנק עצמאי.

לגבות עבורו דמי טיפול סמליים   אושרמוסיף לעומס העבודה של משרד האיגוד, ולכן  שירות זה   •
לתשלום בארץ, ותעריף מוגדל לתשלום בחו"ל.    בסיסתעריף  -קבועים על כל פעולת תשלום 

 התעריפים יוצגו לרכזים בפגישה הקרובה עם ההנהלה. 
נוהל עבודה לטיפול האיגוד בתשלומי מועדונים, אשר יועבר להתייחסות הרכזים, ולאחר    הוכן •

 . 12/5י. באחריות רן, עד מכן יאושר באופן סופ
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  הרשמה לאירועים דרך אתר האיגוד

 תעריפי פניות לוועדת הערעורים
 

 20/3/2023סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )אחראי  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, גנית אשכנזי, דודי גורין, , (יו"ר) נועם רביד )זום(  נוכחים
יואב שטיין )יועץ  תפעול ורכז מקצועי(, יוני יעקבי )ועדת הביקורת(, קבי מצגר )ועדת הביקורת(,  

 איתי מנור )רכז הנבחרות(. לענייני כספים(, 
 יוליה לוי  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 .19:00-21:00-, ב18/4הירוק, ביום ג', ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר  •

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

תחרות השליחים )אליפות המועדונים( תידחה לחודש יוני, עקב עומס אירועי שיא בחודש מרץ.   •
 ההחלטה בתקבלה בתיאום ובהסכמת רכזי המועדונים. 

 זים. עודד יתחקר את תהליך הפינוי ויפיץ להנהלה ולרכ  –פציעה בתחרות בית קשת  •
 גמר מחוז צפון בליגת בתיה"ס נערך בבית שערים, והיה מוצלח מאוד.  •

 אנשים )ההרשמה נסגרה(. 23נרשמו   –מחנה אימון בלטביה  •

 בישיבה הבאה. –סיכום, מסקנות והמלצות  –אליפות ישראל  •
 תקציב

 רן
שטרם הוברר  אש"ח, ועוד סכום  30-עומד על גירעון של כ 2022המאזן השנתי הכמעט סופי של  •

 סופית, הנובע מחוב בתחום המיפוי, אשר עומד על מספר עשרות אלפי ש"ח. 

)בהתאם להחלטת הנהלה קודמת בנושא זה(, יקוצצו  2023-בכדי להימנע מגירעון שוטף ב •
 מקורות הוצאה בשליטה ישירה של האיגוד: 

o  ימופו אך ורק שטחים שמגובים בתמיכה מאושרת של מינהל הספורט.  –פעילות מיפוי
 זאת לצד מיצוי מהיר של בקשות התמיכה הפתוחות ביחס למיפויי העבר, ככל שניתן. 

o  פירוט בסעיף נבחרות להלן.  – נבחרות 



 ניהול כספים
 רן

להסמיך את רן ונועם )יחד( לבצע, במידת הצורך, פעולות השקעה שוטפות של כספי   אושר •
להסמיך את רן   אושרהאיגוד בקרן שקלית / פק"מ בהתאם למדיניות ההשקעה שאושרה בעבר.  
 אש"ח.  30-לשחרר כספים מהשקעה במידה ויתרת העו"ש של האיגוד יורדת מתחת ל 

 נבחרות
 איתי מנור 

ת שנתית לנבחרות, כולל אומדן תקציבי. התוכנית מצומצמת בהיקפה  תוכנית פעילו הוצגה •
אש"ח(, אולם עדיין   100 – ביחס למימוש בפועל בשנה שעברה )תמיכה ישירה של האיגוד השנה 

צריכה להתכנס להיקף התמיכה המינימלית המובטחת מ"אילת", וללא חריגה תקציבית בעת  
 בהתאם לקראת הישיבה הבאה.  היציאה לדרך. איתי מתבקש לעדכן את התוכנית 

במידה ויהיה צורך להקטין עוד יותר את מסגרת הפעילות, הדבר ייושם במחצית השניה של   •
השנה. במידה ויתאפשר להגדיל את מקורות התקציב )למשל ע"י תמיכה מוגדלת של "אילת"(, 

 הפעילות תתרחב בהתאם.
 יעבור לישיבה הבאה. לא התכנס ללו"ז.  הרשמה לאירועים דרך אתר האיגוד

 תעריפי פניות לוועדת הערעורים
 

 19/2/2023סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )אחראי תפעול ורכז מקצועי(,  רן שביברותי אלוש, יוליה לוי )זום(, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 קבי מצגר )ועדת הביקורת(, אנריקו זזינסקי )מזכיר( 

משתתפים  
 מרחוק )זום( 

 עפר אביטל, גנית אשכנזי, דודי גורין, יוני יעקבי )ועדת הביקורת( 

 יוליה לוי, יואב שטיין )יועץ לענייני כספים( חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 . 19:00-21:00-ב, 20/3ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק, ביום ב',  •

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

 הסתיימו ההכנות.  –אליפות ישראל  •
 ליגת בתיה"ס נכנסת לשלב הגמר.  •
 משתתפים רשומים.   24 –מחנה סילבה  •

תקציב  
 וכספים

 רן

 . 2022יוצג לאישור בישיבה הבאה, בהינתן תמונת התקציב הסופית לשנת   2023תכנון תקציב  •

ח'   6מיד בסיום עבודת המיפוי, או בתיאום מראש עם הממפה עד חשבוניות מיפוי יתקבלו   •
דחיה בתוך שנה קלנדרית. עודד ינהל מעקב שוטף אחר המפות שנמצאות בעבודה וסטטוס  

 התשלום על המפות שהושלמו.

₪ בניהולו של אנריקו, להוצאות שוטפות קטנות שלא מעשי   500"קופה קטנה" בגובה  אושרה •
אית או בכרטיס האשראי של האיגוד. הקופה חייבת להיות מאוזנת  לשלם עליהן בהעברה בנק

₪(. אישור החשבוניות ע"י עודד או יואב. עודד יכתוב   500בכל עת )חשבוניות מאושרות+יתרה=
 נוהל קצר לתיעוד אופן השימוש בקופה הקטנה, ויעביר לאישור רן. 

מורחבת, אשר יהיה ע"ש רן,  כרטיס אשראי נוסף לאיגוד, במסגרת אשראי הזמנת  אושרה •
לצורך תשלומים גדולים ומיוחדים, החורגים ממסגרת האשראי בכרטיס ע"ש עודד לצרכים 

שוטפים. מסגרת הכרטיס תחושב ע"י עודד, על פי היכרותו עם ההוצאות הרלוונטיות בשנתיים  
 .האחרונות )בעיקר הזמנת טיסות/מלונות בחו"ל(. יואב יברר את תהליך הנפקת הכרטיס

 נבחרות
 נועם 

מינוי איתי מנור כרכז הנבחרות, במקביל להמשך תפקידו כמאמן נבחרת הבוגרים.  אושר •
חודשים  10אושרה תוספת שכר כתגמול על תפקיד זה. הרכז והמאמנים יעבדו לכל היותר 

 בשנה )חודשיים פגרה(. 

אש"ח   100-האיגוד בכ. הנבחרות תתוקצב ע"י 2023הוצגה טיוטה של תקציב הנבחרות לשנת  •
גירעון  -)לא סופי(. הסכום יותאם למסגרת התקציב השנתית, בכפוף להחלטת ההנהלה על אי

. מקורות הכנסה נוספים לנבחרות: תמיכה של "אילת", הכנסות מפעילויות בארגון  2023בשנת 
 הנבחרת )יחשבו חשבונאית כ"מועדון" נפרד(, השתתפות עצמית של הספורטאים. 

 בעזרת יואב תקציב שנתי מעודכן, בפורמט שביקש רן, ויציגו בישיבה הבאה.איתי יכין  •
אספקת 

שירותי ארגון 
בחני ניווט  

 לצה"ל 

 האיגוד לא זכה במכרז )ההצעה הזוכה היתה נמוכה מהרף שנקבע ככלכלי עבור האיגוד(. •



 רן
יתרות "אוצר 

 הנווט" 
 רן

"חשבונות אוצר הנווט" רדומים של חברי איגוד שלא חידשו חברות בשנים האחרונות.   קיימים  •
 ₪(. ₪100(, וברובם יתרה חיובית קטנה )עד  50בחלקם הקטן יתרה שלילית קטנה )עד  

 לצורך הסדרה חשבונאית, וכן כהזדמנות לחידוש קשר, אושרו הפעולות הבאות:  •
o (. 1400ו )הפסד מצטבר של יתרות החובה יאופסו, וחשבונות אלה ייסגר₪ 
o   לגבי יתרות הזכות תתבצע פניה אישית במייל לבעלי החשבונות )חברי איגוד לשעבר(, והם

. לאחר מכן ייסגרו  2023יוזמנו לנצל את יתרתם ע"י השתתפות בניווטים עד לסוף שנת 
 החשבונות, והיתרה תיחשב כהכנסה לאיגוד. נועם ינסח מייל פניה לנווטים הנ"ל. 

הפקדה לחשבון "אוצר הנווט", יש להציג הערה כי השימוש בחשבון הינו בכפוף לנהלים   בעת •
 המופיעים באתר.

מלווים 
למחנה  
 סילבה 

 עודד 

ים הגישו מועמדותם לליווי המחנה: גאיה אילן, אסף אבנר, יגאל ויינר, דביר שכטר. מדריכ 4 •
 כולם עומדים בתנאי הסף, ומתאימים למילוי התפקיד. 

כי כל הארבעה יצטרפו כמלווים, מתוך כוונה לשפר את השירות והקשב המוענקים לכל   אושר •
בשנה שעברה( מוערכת   3משתתף. תוספת העלות למשתתף בשל צירוף מדריך רביעי )לעומת 

 ₪(, והתועלת ההדרכתית מצדיקה זאת.  150-כנמוכה )כ 
 ה הבאה. לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיב הרשמה לאירועים דרך אתר האיגוד

 תעריפי פניות לוועדת הערעורים

 
 24/1/2023סיכום ישיבת הנהלה 

 פירוט נושא 
,  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש )זום(, גנית אשכנזי, דודי גורין, יוליה לוי )זום(, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 

 עודד ורבין )אחראי תפעול ורכז מקצועי(, צביקה דודלזק )נשיא האיגוד( 
 קבי מצגר, יוני יעקבי  -ועדת הביקורת 

 יואב שטיין )יועץ לענייני כספים(  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 . 19:00-21:00-, ב19/2ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק, ביום א',  •

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

היום הראשון של האליפות יערך בגלבוע, על מפה חדשה שמכין זיו. לוח   –אליפות ישראל  •
הזמנים הארגונים מעט לחוץ עכב ההמתנה למפה. להבא, מיפוי של מפה חדשה לתחרות ליגה  

שבועות לפני התחרות, על מנת לאפשר    10יתוכנן מראש כך שהמפה תסופק למארגנים לפחות  
 התארגנות רגועה ומסודרת. 

עמית ויינר התמנה למנהל   –בפסח )בארגון מועדוני חבל מודיעין ואס"א ת"א( תחרות בינ"ל  •
התחרות. במידה ומספר האורחים מחו"ל יהיה "מכובד", מצופה כי תינתן התייחסות מיוחדת  

 של האיגוד כלפי אותם אורחים )יוחלט בהמשך(. 

 . ממתין לפניה מהם, בהמשך לפגישה שהתקיימה -שת"פ עם החברה להגנת הטבע  •
אספקת 

שירותי ארגון 
בחני ניווט  

 לצה"ל 
 רן

 נדונו תנאי המכרז ואופן התמודדות האיגוד, והוגדרו קווים מנחים.   •

תקציב  
 וכספים

 רן

יוצג לאישור בישיבה הבאה, לאחר שתתקבל תמונת התקציב המעודכנת    2023תכנון תקציב  •
 . 2022לשנת 

 נבחרות
 נועם 

איתי מנור )בנוסף על תפקידו כמאמן נבחרת   –מועמד מוביל ומתאים לתפקיד רכז הנבחרות  •
 הבוגרים(. איתי הביע נכונות למלא תפקיד זה. 

בישיבה הבאה יובאו לאישור ההנהלה מינויו של איתי לתפקיד, תוכנית פעילות הנבחרות לשנת   •
אמנים, לרבות שכרו של איתי  , הכולל בתוכו את שכר המ2023, ותקציב הנבחרות לשנת 2023

 כמאמן ורכז. 
 ( 15/2, עד תאריך נועםגיבוש כלל הנושאים הנ"ל יתבצע בתיאום עם איתי )באחריות 



תכנית שיווק  
2023 
 דודי 

 התקיימה )בזום( ישיבת הנהלה ייעודית לנושא השיווק, בהובלת דודי.  15/1-ב •

 מטרות תוכנית השיווק:  •
o  האיגוד לענף )כך שישתתפו ביותר אירועים(. לחזק את הקשר של חברי 
o  .לעניין אנשים שאינם חברי איגוד, מתוך כוונה שיצטרפו לאיגוד כנווטים פעילים 

נסקרו מספר ערוצים ופלטפורמות לקיום קשר אינפורמטיבי ושיווקי עם חברי האיגוד  •
 ומתעניינים חיצוניים, על יתרונותיהם ומגבלותיהם:

o  מיושן, לא פונה לקהל רחב/צעיר/חיצוני. לא נכון להשקיע בו בשלב זה.  –פורום 
o  כבר הוחלט להקים רשימת תפוצה של כלל חברי האיגוד, לצורך העברת הודעות    –מייל

בעלות חשיבות כללית, או חומר שיווקי "עדין" )דוגמת ניוזלטר(. יש לממש החלטה זו  
 (.25/2, עד תאריך עודד ואנריקו)באחריות 

o רק צריך  –קיימות אפליקציות המאפשרות לעצב ניוזלטר בקלות ובמהירות  –וזלטר ני
להכין תוכן. זהו אמצעי שיש לו פוטנציאל לסייע במימוש המטרות השיווקיות, ובלבד  

פעמים בשנה( ובאיכות טובה )תכנים מגוונים ומעניינים(.  6-8שיופק בתדירות מספקת ) 
להתקדם עם יוזמה זו, כאשר הפיילוט    אושר₪ בשנה(.  1000-3000העלות הכספית נמוכה ) 

 יהיה בהובלת דודי. 
o  אפ בתחרויות ליגה לשיווק אירועי ניווט מיוחדים בעתיד - הצבת רול –פרסום מודפס

להתקדם עם יוזמה זו,   אושר₪.  1500בשנה, בעלות כוללת של עד  4-5הקרוב. ניתן להכין 
 מול גרפיקאית שהאיגוד כבר עובד איתה. 

o  הניווט   פלטפורמה שאינה מנוצלת דיה, בעלת פוטנציאל משמעותי לשווק את  –פייסבוק
הספורטיבי בקרב קהלים חדשים. מצריך אחראי לתחזוקה של דף האיגוד, אשר תפקידו  

להתקדם   אושר₪.  5000עד  –יהיה להעלות תכנים מתאימים באופן שוטף. עלות שנתית 
 עם יוזמה זו. 

o פלטפורמות פופולריות מאוד בקרב צעירים. מצריכות "אחראי   –טוק -אינסטגרם/טיק
ים מתאימים בשוטף. לצורך מיקוד המאמץ, הפעילות בערוצים אלה  תוכן" להעלאת תכנ 

 תמתין לשלב השני, לאחר התבססות ערוצי השיווק הקודמים.
ניווטי הנצחה  

ותיאום עם 
 נבחרות

 נועם 

( התקיים  , בנובמברניווט ההנצחה לזכר חללי מלחמת העצמאות )ביער המגיניםל  במקביל •
, מבלי שהדבר תואם מראש בין שני הצדדים, ולתחושת  אימון של נבחרת הנוער בצפון

המארגנים פגע באחת ממטרות ההנצחה, ויצר חוסר נעימות מול עמותת הפלמ"ח אשר היתה  
   :, פנה אפק גול להנהלת האיגוד, וביקשזאת. בעקבות שותפה לאירוע

o   לליגה, למסד סטטוס של ניווטי הנצחה ערכיים, שיקבלו בלוח התחרויות מעמד מתחת
 .אבל דומה לליגה מבחינת ההגנה מאירועים ופעילויות מקבילות

. הנהלת האיגוד מתנגדת לשריון תאריכים כלשהו בלוח האירועים, ולא נדחתההבקשה 
מעוניינת להגדיר קריטריונים ל"ניווטי הנצחה ערכיים". תיאום האירועים ימשיך להתנהל  

 כרגיל ע"י רכזי המועדונים. 
o נבחרות, מאמני הנבחרות, וכל מי שמארגן פעילות שאינה מופיעה בלוח  הנחות את רכז הל

התחרויות, אבל מקבילה לתחרויות בלוח, ליידע את הרכזים הרלוונטיים בקיום הפעילות,  
 .מיד עם קבלת ההחלטה על קיום האירוע ומועדו

 . אושרההבקשה 
מלווים 
למחנה  
 סילבה 

 עודד 

 כי שלו פלדמן ישמש כאחראי הנסיעה )כמו בשנה שעברה(. אושר •
 הופץ קול קורא למדריכים מלווים למחנה. המועמדים ייקבעו בישיבה הבאה.  •

  טיפול ביתרות בנק "אוצר הנווט" 
 הנפקת כרטיס אשראי נוסף  לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 נהלים אחידים לבחירת מלווים
 

 26/12/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד  רן שביבעפר אביטל )זום(, רותי אלוש, גנית אשכנזי, דודי גורין, יוליה לוי, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 ורבין )אחראי תפעול ורכז מקצועי(, יואב שטיין )יועץ בענייני כספים( 

 קבי מצגר, יוני יעקבי )זום( -ועדת הביקורת 



 פבל לויצקי   -אורח 
 - חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 .19:00-21:00-, ב24/1ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק, ביום ג',  •

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

 תחרויות הליגה הבאות מתואמות וללא בעיות כרגע.  •
 בתיה"ס מחוז צפון, עקב חוסר במדריכי ניווט פעילים. ניכרת ירידה במספר המשתתפים בליגת  •

התקיימה פגישה עם החברה להגנת הטבע, להתנעת שת"פ באירועים, בתי"ס שדה וחוגי סיור.   •
 כעת צריך להכין "מוצר" שמתאים לקהל היעד. ההפעלה תהיה ע"י עוזרים בשכר.

מבחני  
 תמיכה 

 יואב 

נהל הספורט, תיאר יואב את הכללים בעקבות השתתפותו בכנס מבחני תמיכה שארגן מי •
להקצאת תקציב ממשלתי לאיגוד ולמועדונים, בהתאם למבחני התמיכה המוגדרים. מבחני  

התמיכה מחולקים לקטגוריות נפרדות, אשר לכל אחת מהן כללים לקבלת ניקוד המקנה  
ה  תקציב תמיכה. הערך הכספי בפועל של כל נקודת תמיכה שונה בהתאם למידת התחרות באות

 קטגוריה מצד ענפים אחרים. 

מזוהה פוטנציאל לגידול משמעותי בניקוד שמקבל האיגוד, וכתוצאה מכך, לתקציב שיוקצה   •
לענף. הדבר אפשרי בחלק מן הקטגוריות, בהן המאמץ להגדלת הניקוד לא מצריך מהאיגוד  

 מאמץ רב מחד גיסא, והערך הצפוי של כל נקודה הינו גדול מאידך גיסא. 
, כך 2023בשבועות הקרובים תגובש הצעה להתאמת פעילות האיגוד ליישום מיידי בשנת  •

שניקודנו יגדל, וזאת מבלי לשנות בצורה מהותית את התנהלותנו השוטפת. נדרשת התאמת  
 ניקוד של סעיפי הוצאות והכנסות. - הכרטיסיות החשבונאיות לתיעוד מוכוון

רט העממי, יהיה צריך להוסיף מטרה כזו  לצורך אפשרות לקבלת תמיכה גם בתחום הספו •
 לתקנון האיגוד. 

תקציב  
 וכספים

 רן

. תמונה סופית תתקבל בחודש מרץ, לאחר סגירה 2022חזוי גירעון שנתי מצטבר לשנת  •
 . 2022חשבונאית של שנת 

 יוצג לאישור בישיבה הבאה.   2023תכנון תקציב  •
 נבחרות

 נועם 
מענקים כספיים לחברי נבחרת אשר  אושרובהתאם לקריטריונים שנקבעו בתחילת העונה,  •

 הגיעו להישגים ספורטיבים גבוהים בתחרויות בינלאומיות:
o מהמקום השלישי במקצה  ₪24%, על תוצאה בפער של  750זכאית למענק של  – עומר סט

 המרחק הארוך באליפות אירופה. 
o מהמקום השלישי   ₪6%, על תוצאה בפער של  1000זכאי למענק של   – מתן עברי

 במוקדמות מקצה המאוץ באליפות אירופה. 
o ק הבינוני באליפות  ₪, על עליה לגמר במוקדמות המרח 1500זכאי למענק של  - ניצן יסעור

 העולם. 
o  מהמקום השלישי במקצה  ₪10%, על תוצאה בפער של  1000זכאי למענק של   -פלג מצפון

 המרחק הבינוני באליפות העולם לנוער. 
o  מהמקום השלישי במקצה  ₪19%, על תוצאה בפער של  1000זכאי למענק של   -פלג מצפון

 המרחק הארוך באליפות העולם לנוער. 
 שיווק

 דודי 
 הושלמה הכנת שאלון "זיהוי צרכים" לחברי האיגוד. יישלח בקרוב.  •

, תתקיים ישיבת 2023לצורך הגדרת ייעדי השיווק והתוכנית השיווקית של האיגוד בשנת   •
 . מצע יוכן ע"י דודי. 20:30בשעה  15/1-הנהלה ייעודית בזום, ב 

תזכורת לצורך בהקמת רשימת תפוצה במייל לכל חברי האיגוד, לצורך שליחת הודעות מטעם   •
 (. 31/1/23, תאריך: עודדהאיגוד )אחריות: 

 ניווט בכיף
 גנית 

לנוכח עומס במסלול "ניווט בכיף", אשר פוגע בחוויה הניווטית )כפי שגם עולה מסקר   •
להגביל את מספר הכרטיסים   אושרכינוס, משתתפים שערכנו(, ויוצר קשיים ארגוניים בחניה וב

 המשפחתיים הזמינים למכירה לכל אירוע, בהתאם לאופן היערכות המועדון המארגן:
o "מפות מודפסות(.  200כרטיסים ) 65  – מסלול מעגלי "סטנדרטי 
o  ניווט בחירה חופשית )סקור( שמכיל בתוכו מסלול "מומלץ", או שני מסלולים מעגליים עם

 מפות מודפסות(. 340כרטיסים ) 110  –שונות מספקת בינהם מבחינת תחנות משותפות 
ההרשמה באתר "ניווט בכיף" תיסגר עם גמר מלאי הכרטיסים. התרעה על "כרטיסים  •

 כרטיסים למכירה.  10-פחות מאחרונים" תתפרסם באתר כאשר נותרים 



תתקיים פגישת זום עם הרכזים, לעדכונם לגבי החלטה זו, וכן לצורך התייעצות עימם על   •
האופן שבו יש למנף את ההשתתפות ב"ניווט בכיף ספורטיבי" )קצרצר( למשיכה הדרגתית של  

 המתאימים לכיוון הניווט הספורטיבי. 
תקנון 

 ערעורים
 רן

וגש ערעור ע"י נווט, על פסילתו עקב חוסר בניקוב. המערער טען  בתחרות הליגה במגידו ה  •
שהתחנה לא מוקמה בצמוד לסרט )אליו הגיע(, ולכן לא ניקב אותה. טענה זו נבדקה ואומתה  

 ע"י מנהל התחרות בשטח. 
כי המקרה    אושר( מחייב הקמת ועדת ערעורים במקרה כזה.  4.3תקנון הערעורים הקיים )סעיף  •

, אשר הטיפול בו הינו באחריות ובסמכות מנהל האירוע  3.2יועבר לסעיף  4.3המתואר בסעיף  
 )ללא צורך בוועדת ערעורים(. תקנון הערעורים יעודכן בהתאם.

על הערעור ממגידו, כך שהערעור מתקבל בהסתמך על חוות   בדיעבדלהחיל החלטה זו  אושר •
 דעתו של מנהל האירוע. 

  טיפול ביתרות בנק "אוצר הנווט" 
 הנפקת כרטיס אשראי נוסף  התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. לא 

 נהלים אחידים לבחירת מלווים
 

 20/11/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, גנית אשכנזי, דודי גורין, יוליה לוי )זום(, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 ורבין )אחראי תפעול ורכז מקצועי(, קבי מצגר )ועדת הביקורת(, אנריקו זזינסקי )מזכיר(

 - חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 . 19:00-21:00- , ב26/12הירוק, ביום ב', ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר  •

 תפעול וניהול
 נועם 

להעסיק את יואב שטיין כ"יועץ  בענייני    אושרבהמשך לעיסוק בנושא זה בישיבה הקודמת,  •
כספים" במשרד האיגוד, ולהעביר אליו תכולות עבודה אדמיניסטרטיביות אשר היו עד כה  

 באחריותו של עודד: 
o  ניהול ענייני הכספים השוטפים של האיגוד, פיקוח על תשלומים, קשר עם הנה"ח 
o ספורט טיפול שוטף בבקשות התמיכה הפתוחות במרכב"ה ומול מינהל ה 
o  ,טיפול במימוש שוטף של תמיכת "אילת" בנבחרות, בקרה על הוצאות נבחרות ומיפוי

 בהתאם לסעיפי תקציביהם המוגדרים
o   בהמשך, לאחר "השתלטות" על הסעיפים הקודמים, קידום "פיתוח עסקי" באיגוד

תמיכות,  באמצעות מיצוי הפוטנציאל מול התאחדות בתיה"ס, ניהול פעילות מוכוונת 
 מענה לקולות קוראים רלוונטיים, תמיכה כספית במדריכים, וכו'. 

יואב יעבוד בשלב הראשון בהיקף משרה שעתי של יום בשבוע. ההיקף יתעדכן על פי צורך, כפי   •
 שיזוהה ויוצע ע"י יואב ובכפוף לאישור ההנהלה. 

 עודד ממשיך להיות אחראי על כל ההיבטים התפעוליים של האיגוד.  •

 תנאי ההעסקה החדשים לעודד וליואב )סוכמו עם כל אחד מהם בכתב(.אושרו  •
תקציב  
 וכספים

 רן

לאור קבלת נתח תמיכה נוסף, והכנסות מרכישת מנויים ומפות בחודשיים האחרונים, צפי   •
אש"ח )המצב הסופי ייוודע רק במרץ, לאחר סגירה חשבונאית   30-40- הגירעון השנתי התעדכן ל

 ברמת סמך גבוהה(.ההכנסות הנוכחי באיגוד אינו מאפשר תחזית  מבנה רישום - 2022של 

  4/12-, ב2023נקבעה ישיבה מיוחדת של ההנהלה+יואב+עודד+אנריקו, לצורך תכנון תקציב  •
 )בזום(. רן ישלח לאנריקו ולרו"ח בקשות לאיסוף נתונים מקדים. 20:00בשעה 

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

סוף סוף לפועל. בעיות בתיאום עם קק"ל נפתרו ברגע האחרון. עפר  הניווט ביער פלוגות יצא   •
 ינסה לקבל חוו"ד משפטית בלתי תלויה לגבי סמכויות היערן בשטח. 

 נבחרות
 נועם 

המועמד המוביל להחלפת זף בתפקיד רכז הנבחרות הודיע לבסוף כי אינו מעוניין בתפקיד   •
 בשלב זה. נועם יפנה למועמד מתאים נוסף. 

ארגון רוגיין 
 האביב 

 רן, דודי 

ניווט הרוגיין הוא הזדמנות משמעותית לחשיפה של ספורט הניווט לקהלים חדשים. בשנים   •
האחרונות הפוטנציאל השיווקי היה רחוק ממיצוי. אושר כי בעונת תשפ"ד, רוגיין האביב  



להגיע לקהלים  יאורגן ע"י האיגוד, ויכלול השקעה מיוחדת בפרסום ושיווק האירוע במטרה 
 חדשים.

  טיפול ביתרות בנק "אוצר הנווט" 
 הנפקת כרטיס אשראי נוסף  לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 נהלים אחידים לבחירת מלווים
 

 18/10/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )מנהל תפעול  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, דודי גורין, יוליה לוי, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 ורכז מקצועי(, יוני יעקבי וקבי מצגר )ועדת הביקורת(, אנריקו זזינסקי )מזכיר(

 אורחים: פבל לויצקי, יניב ריינהרץ, זף סגל, פנינה שלו 
 גנית אשכנזי  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 . 19:00-21:00- , ב20/11ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק, ביום א',  •
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

 נסגרו תאריכי ומיקומי ליגת אס"א.  •

 ליגת המאוץ יצאה לדרך בצרעה ומגידו.  •

תקציב  
 וכספים

 רן

החשבונאיות של האיגוד נמצא בעיצומו. בשנה הבאה יהיה לנו יותר  תהליך סידור הכרטיסיות  •
קל לשייך הכנסות והוצאות לפעילויות קונקרטיות )אך לא ניתן יהיה לבצע השוואה לשנים  

 קודמות(. 

יתבצע בתהליך יסודי, אשר יקח בחשבון את הנושאים  2023תכנון תקציב האיגוד לשנת  •
, עונתיות, מספר אירועים בארגון האיגוד הבאים: מספר החברים, השתתפות ממוצעת

)ליגה/משפחות/חיצוני(, היקף ניווט בכיף )מועדונים ואיגוד(, צפי לשינוי תעריפים בעונה הבאה,  
 עלות כ"א, תמיכות, תקציב נבחרות, תקציב מיפוי, שיווק ופרסום. 

לכיסוי    יתרות האיגוד ישמשו אך ורק לטובת פעילויות שיוגדרו כהשקעה לטווח ארוך )ולא
 גירעון(. 

 הביצוע ביחס לתכנון ייבדק בתדירות רבעונית, ויבוצעו עדכוני תכנון במידת הצורך. 
)כלומר עם יותר הכנסות  שוטף  ללא גירעון 2023הוא שהאיגוד יסיים את שנת   יעד ההנהלה •

צפויות, התקציב יתוכנן מראש -כדי להבטיח זאת גם במקרה של הוצאות בלתי מהוצאות(.
 אש"ח.  50ליתרה שנתית של 

 תפעול וניהול
 נועם 

עודד מבקש מההנהלה לפצל את תפקידו לחלק תפעולי )אותו ימשיך לבצע(, ולחלק ניהולי/   •
תכולה זו  אדמיניסטרטיבי, שאותו ימלא במשרה חלקית אדם שנסיונו וכישוריו מתאימים ל

 )בשונה מעודד(. 
לפיצול כזה יש יתרונות תפעוליים וגם פוטנציאל לשפר את מצבו הכלכלי של האיגוד בטווח   •

הבינוני/ארוך, אך בטווח הזמן הקצר הוא צפוי לגרום להגדלה של הוצאת האיגוד על שכר, אשר  
 (. 2023-ב  תצטרך להתאזן ע"י הקטנת הוצאה בסעיף אחר )בהתאם למחוייבות לאיזון תקציבי 

ההנהלה הסמיכה את נועם ורן לפעול לאיתור מועמד מתאים, ולגבש תנאי העסקה הולמים   •
 לעודד ולבעל התפקיד החדש, תוך התחשבות באילוצי התקציב של האיגוד. 

 נבחרות
 זף

 )ספורטיבית וכספית( נסקרה ע"י רכז הנבחרות )זף סגל(. 2022פעילות הנבחרות בשנת   •

רת התעוררות בפעילות הנבחרות )בדגש על נבחרת הנוער ונבחרת בשנתיים האחרונות ניכ •
הילדים(, כאשר המטרה היא לא רק לקדם מקצועית את הנוער )באימונים ובתחקורים, למשל(, 

אלא ליצור מסגרת חברתית תומכת ומגבשת לבני הנוער, ולדרבן אותם להתמיד ולהשתפר  
 מודלי חיקוי מהשכבה הבוגרת יותר. כספורטאים באמצעות תחרות פנימית בונה, וחשיפה ל 

. התוכנית הסופית תיקבע ע"י הרכז שיחליף את זף 2023-הוצג שלד פעילות הנבחרות ב •
 . 2023-בתפקיד, ותהיה כפופה לתכנון התקציב המאוזן ב 

יש לפעול לאיתור רכז נבחרות מתאים במקומו של זף, לסכם איתו את מסגרת פעילותו,   •
 (. 20/11, עד נועםריות ולהביא לאישור ההנהלה )באח

ההנהלה מודה לזף על עשור שבו ריכז בהתנדבות מלאה את תחום הנבחרות, וקידם אותו   •
 באופן משמעותי. 



קידום יח"צ  
 וחסות

 נועם 

(,  Public Affairsפנינה שלו, בעלת משרד המתמחה בקידום נושאים בעלי משמעות ציבורית ) •
 באיגוד, הציעה לסייע לאיגוד בהתנדבות בשני מישורים:וגם אם של שני נווטים פעילים 

o .קידום ענייני האיגוד מול משרד הספורט וגופים ממשלתיים רלוונטיים נוספים 
o  .גיוס חסות מסחרית לאיגוד, המבוססת על הכרה בערכיו החיוביים של הענף 

 דודי יהיה איש הקשר לנושא, ויסייע לפנינה ככל שיידרש.  •
  "אוצר הנווט" טיפול ביתרות בנק 

 הנפקת כרטיס אשראי נוסף  לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 
 נהלים אחידים לבחירת מלווים

 2023ארגון רוגיין 
 

 20/9/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, צביקה דודלזק )נשיא(,  רן שביבעפר אביטל, גנית אשכנזי, דודי גורין, יוליה לוי, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז מקצועי(, יוני יעקבי וקבי מצגר )ועדת הביקורת(

 רותי אלוש  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 . 19:00-21:30- , ב18/10הירוק, ביום ג', ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר  •

עדכון 
תעריפים   

 תשפ"ג
 נועם, עודד 

 :5/9-בישיבת זום ייעודית ב אושרולהלן שינויים בתעריפי האיגוד, ש •
o  (.  ₪60 )היה  70  –רישום לתחרות ליגה למשתתף חיצוני₪ 
o  (. תעריפי רישום עם  ₪80 )היה  90  –רישום ל"ניווט בכיף" בהרשמה מאוחרת/בשטח₪

₪,   ₪40 /  60קופון הנחה להרשמה מראש וקופון הנחה לחברי איגוד נותרים ללא שינוי )
 בהתאמה(. 

 מההכנסות.  1/6 –דמי טיפול לאיגוד בעבור שיווק ופרסום של אירועי "ניווט בכיף" 
o ( למבוגר   6תחרויות יער+   8מנוי שנתי לליגה )(.  ₪490 )היה  525 –תחרויות מאוץ₪ 

 לעומת תשלום לכל תחרות בנפרד.   25%המנוי מגלם הנחה של  
o  (. המנוי מגלם  ₪280 )היה  350 –, כולל( 14-18מנוי שנתי לליגה לבני נוער )בני/בנות₪

 לעומת תשלום לכל תחרות בנפרד.  50%הנחה של 
o  (. המנוי מגלם  ₪210 )היה  280 – 25נתי לליגה לבן משפחה שלישי ומעלה עד גיל מנוי ש₪

 לעומת תשלום לכל תחרות בנפרד.  60%הנחה של 
o  הנחה  25% –₪ לתחרות  ₪15. העלות היא לפי  210 –חדש: מנוי שנתי למסלול קצרצר

 ₪.  20ממחיר מלא בהרשמה לתחרות בודדת, העומד על  
o  ( 26-74חברות שנתית באיגוד )– (.  ₪120 )היה   150₪ 
o  (. ₪50 )היה  60 –( 25חברות שנתית באיגוד )עד₪ 
o  )(.  ₪50 )היה  60 –חברות שנתית באיגוד )ניווט רכוב בלבד₪ 
o  (. ₪270 )היה   300  –( 25חברות שנתית באיגוד )משפחה עם זוג מבוגרים + ילדים עד גיל₪ 
o  (. ₪120 )היה  130 –כתובת(  + באותה 26חברות שנתית באיגוד )בן משפחה נוסף בן₪ 
o  :שתי מדרגות לדמי טיפול שגובה האיגוד עבור אירוע מועדוני 

 ₪ לנרשם.  6 –שימוש במפת איגוד  .א
 ₪ לנרשם שאינו חבר המועדון המארגן.  4  –ב. שימוש במפה מועדונית 

  הנהלת האיגוד מעוניינת לפנות מזמנו של עודד לטובת טיפול בנושאים רוחביים, המקדמים
לצורך כך, תופחת משמעותית התמיכה הטכנית   .את האיגוד ספורטיבית וכלכלית

)לא תחרויות ליגה יער+מאוץ(.   מועדונייםוהלוגיסטית השוטפת של עודד באירועים 
מקוריים יישלחו לנאמני   OCADהמועדונים מצופים לפעול בעצמאות כמעט מלאה: קבצי 

ידם, התבססות על -המיפוי לצורך הכנת המאסטרים, הדפסה באחריות המועדונים ועל 
ציוד מועדוני במידת האפשר. עודד ימשיך לספק בקרה מקצועית על מסלולי קצרצר וניווט  

בכיף, בקרת בטיחות, פרסום פרומואים בדף הראשי, וכן סיוע ארגוני נקודתי במידת  
 וד מהאיגוד יושכר למועדונים בעלות שתכסה את הבלאי.הצורך. צי

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

תחרות בינ"ל מתוכננת בתחילת אפריל )חופשת פסח/פסחא(, בארגון מועדוני חבל מודיעין   •
ואס"א ת"א. תיק בטיחות לתחרות יוגש לאישור ההנהלה חודש לפני האירוע. בנוסף, ההנהלה  

 המיועד לפרסום באתרים בחו"ל יעבור אישור מקדים של ההנהלה. מבקשת כי מידע 



 האיגוד השתלב במערכת גפ"ן, המאפשרת אספקת מגוון שירותי הדרכה למערכת החינוך.  •
 כספים

רן, יוליה,  
 נועם 

 אש"ח במאזן השוטף.  80נכון למאזן בוחן אוגוסט, עדיין צפוי גירעון שנתי של מעל  •

 ( אושרה ותיכנס לחשבון האיגוד בקרוב.90%-ל 40%- מתמיכה של משרד הספורט )השלמה  •
אש"ח מטעם "אילת", המיועדת לנבחרות. כל פעילות הנבחרות עד לסוף   55אושרה תמיכה של   •

, בהתאם לתוכנית המקצועית שהוגשה ע"י האיגוד ואושרה ע"י "אילת", תכוסה  2022שנת 
בחרות והכנסות של הנבחרות  כספית ע"י מענק זה, בתוספת מעט השתתפות עצמית של חברי הנ

 מארגון אירועים, ללא צורך בהשקעה כספית מצד האיגוד.

השקעה של יתרות כספי האיגוד בקרן כספית שקלית סולידית ונזילה, העומדת בכללים   אושרה •
 המקובלים לעמותות, ועברה בקרה של רואה החשבון. 

 נבחרות
 נועם 

)ספורטיבית וכספית( תוצג ע"י רכז הנבחרות   2022סקירה מפורטת של פעילות הנבחרות בשנת   •
 )זף סגל( בישיבה הבאה. 

יים את תפקידו כרכז הנבחרות לאחר שנים ארוכות בתפקיד זה. עודד  זף הודיע על רצונו לס •
 פועל לאתר מחליף מתאים. 

סיכום מחנה  
 סילבה 

 עפר 

בני נוער )סגל המדריכים: שלו  20הוצג סיכום של מחנה סילבה שהתקיים בקיץ בהשתתפות  •
בהצלחה רבה, והתקבלו  פלדמן, גאיה אילן, אסף אבנר, יגאל ויינר, עפר אביטל(. המחנה עבר 

 משובים טובים מאוד מצד החניכים. המלצות שאושרו: 
o  .מימון של האיגוד לניוד סלולרי + ביטוח אישי עבור המדריכים 
o   יש להכין נוהל מפורט של ההכנות לנסיעה, בדגש על לוח זמנים ותיאומים נדרשים ע"י/מול

 (. 15/12, עד  עודד)באחריות האיגוד 
שאלון אפיון 

 צרכים
 דודי 

דודי הציג שאלון שחיבר במטרה לאסוף מחברי האיגוד מידע לצורך שיפור "חוויית   •
המשתתפים". נוסח השאלון המעודכן )לאחר שילוב הערות חברי ההנהלה( יופץ לחברי האיגוד  

 במהלך חודש אוקטובר. 
ועדה 

 מקצועית
 עודד 

דלזק, עמית ויינר, איתן  החברים הבאים: צביקה דו אושרו לוועדה המקצועית של האיגוד •
 גור, זף סגל, דניאל גריף, בר זריהן, איתי מנור, ניצן יסעור.-עמיעז, אלי סרגה, תמר מייר 

הנוגעים לפעילות האיגוד )לדוגמה,   מקצועייםתפקיד הוועדה לייעץ להנהלה ולעודד בנושאים  •
תחרויות, מפות, נבחרות, קטגוריות, וכו'(. נושאים/שאלות לדיון יכולים לעלות הן ביוזמת  

 ההנהלה/עודד, והן ביוזמת הוועדה המקצועית עצמה. 

 חברי הוועדה יתבקשו לכתוב תקנון פנימי לפעילות הוועדה, ולהגישו לאישור ההנהלה. •
תקנון טיפול 

 רפואי
 נועם 

התקנה החדשה, המחייבת נוכחות "חובש רפואת חירום" בתחרויות תיכנס לתוקף בתחילת   •
. הנושא יידון בהרחבה בישיבה הבאה. לקראתה, יש לחדד את ההגדרה לתחרות, ולבחון  2023

 השלכות על תפעול תחרויות מועדוניות.  
  טיפול ביתרות בנק "אוצר הנווט" 

 הנפקת כרטיס אשראי נוסף  ישיבה הבאה. לא התכנס ללו"ז. יעבור ל
 נהלים אחידים לבחירת מלווים

 2023ארגון רוגיין 
 

 21/8/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, צביקה  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, גנית אשכנזי, דודי גורין, יוליה לוי, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 דודלזק )נשיא(, עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז מקצועי(, יוני יעקבי וקבי מצגר )ועדת הביקורת( 

 אורח: פבל לויצקי )ההנהלה תשמח שרכזי מועדונים נוספים ישתתפו בישיבות הבאות(.
 אין )!(  חסרים 

 ות מנהל
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 .19:00-21:30-, ב20/9ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק, ביום ג',  •
משימות  

 במיקוד
 דודי, יוליה 

 חברי ההנהלה החדשים הציגו מספר נושאים שבהם יתמקדו בשנה הקרובה: •
o  שיפור הקשר עם החברים )שאלון, ניתוח והפקת תובנות(, קידום ופיתוח   –דודי

 פלטפורמות התקשורת של האיגוד, נסיעות ניווט לחו"ל כשירות ממותג של האיגוד. 



o  התנהלות שוטפת של האיגוד )בדגש על כלכלית(, השקעה בשיווק וקידום יוזמות   –יוליה
, קורס  2023דריכים(, סיוע בהכנת תקציב כדי ליצור הכנסות רווחיות )מיקוד בצעירים ובמ

 ניווט דיגיטלי. 
תעריפי   

 תשפ"ג
 נועם 

 (, לאחר שעודד ישלים את הכנת המצע.21:00) 5/9- יידון בישיבת זום ייעודית ב •

פניה לחברי  
 איגוד לשעבר 

 נועם 

שלא  לחברי איגוד האיגוד יפנה ביוזמתומספר החברים הפעילים,   מתוך כוונה להגדיל את  •
 .ציע להם לחדש קשר לקראת פתיחת העונה החדשהיחידשו חברותם בשנים האחרונות, ו

הפניה תנוסח ע"י עודד בהתייעצות עם ההנהלה. הזמנה לאירוע "השקה" ו/או הטבות כתמריץ  
 לשיקול עודד.  –

המייל יישלח במהלך חודש ספטמבר בעזרת הרכזים, ולא באופן מרכזי ע"י האיגוד )לכל חבר  
לשעבר היתה היכרות אישית עם הרכז הרלוונטי, ולכן פניה מהרכז מוערכת כבעלת סיכויי  

 יישלח בהמשך, כתזכורת )פעם אחת(.  follow-upהצלחה גבוהים יותר(. מייל 
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

 . ס"לת תכנון משותף עם התאחדות הספורט לבתיהתחי -ליגת בתיה"ס תשפ"ג   •
 השתלמויות קיץ: תכנון מסלולים, הסמכת מארגנים בכירים, מיפוי למתחילים.  •

 תוכנה חדשה לניהול תחרויות ליגה נמצאת בבחינה.  •
 פגישה עם הנהלת מועדון עמק חפר בתהליך תיאום.  •

קטגוריות 
ליגת הניווט  

 תשפ"ג
 נועם 

ההצעה שהוצגה בישיבה הקודמת הועברה להתייחסות   – קטגוריות ליגת הניווט הרגלי )מאוץ(  •
 הרכזים, אך לא התקבלו הערות מהותיות בעד או נגד. 

סט קטגוריות חדש לליגת המאוץ, השונה מסט הקטגוריות לליגת היער, בהתאם  אושר •
 לעקרונות ולהסברים הבאים:

o  אותן שורות כמו בטבלת הקטגוריות של ליגת היער(: כל שנתוני הקטגוריות ללא שינוי(
 )לנשים(.  65שנים מגיל  10, כל 35שנים מגיל  5, כל 18עד גיל  11שנתיים מגיל  

o  כל הקטגוריות בליגת המאוץ יקבלו סיומתS  לציון(Sprint זאת מפני שהמערכת לא .)
 מאפשרת קיום קטגוריות נפרדות עם שם זהה.

o מת  כל הקטגוריות עם סיוA/B/C בהתאם לשנתוניהן )דוגמאות:   יאוחדו
H14A+H14B=H14S ,H60A+H60B=H60S ,D21A+D21B+D21C=D21S  זאת מפני .)

שבניווטי מאוץ אין סיבה ספורטיבית או בטיחותית לקיום מגוון מסלולים באורכים שונים  
 וברמות קושי שונות לאותה שכבת גיל. 

o  (,  16-18(, מסלול נוער )קטגוריות  12-14 ליגת המאוץ תכלול מסלול ילדים )קטגוריות
מסלולי בוגרים )כל יתר הקטגוריות(, בחלוקה   2-3-+( ו60מסלול ותיקים )קטגוריות 

 הגיונית של קטגוריות שתבטיח גם עומס משתתפים אחיד בין המסלולים. 
o  קטגוריה של  – לנווטים יתאפשר לבחור מראש קטגוריה מאתגרת יותר לגילם )לצעירים

בין קטגוריות )מרגילה   מעברקטגוריה של צעירים יותר(.  –יותר, למבוגרים בוגרים  
 התחרות השלישית. לפנילמאתגרת( במהלך ליגת המאוץ יתאפשר עד  

o  רק לאחר הגשת בקשה בכתב, ובאישור ועדת חריגי   –שינויי קטגוריה מעבר למותר בטבלה
 הקטגוריה. 

"ניווט בכיף" 
סיכום שנתי  

 והמלצות
 גנית 

 גנית הציגה סיכום שנתי ראשון של הפעלת "ניווט בכיף": •
o  הקמת אתר ייעודי נגיש ונוח, מיתוג בסיסי, סטנדרטים 2021תחילת פעילות בנובמבר .

 אחידים לארגון ותפעול. 
o  עים לאורך העונה. שיתוף פעולה יפה של כל המועדונים. אירו 35התקיימו 
o רשומים בקבוצת הוואטספ הייעודית.  600לקוחות שונים. מעל   1200-קרוב ל 
o  .יש מסד נתונים המאפשר ניתוח הפעילות והפקת תובנות תפעוליות 
o .כמחצית מהנרשמים נרשמים עד יום חמישי, והיתר בשישי/שבת 
o  מושכים קהל )למעט כאשר מתבצע תיאום מראש עם  לא – ניווטי משפחות ביום שישי

 מזמין מקומי(. 
o  מזג האוויר. בשבת שמשית בחורף )עם תחזית  –הגורם המשפיע ביותר על השתתפות

 בהתאם(, הביקוש תמיד עולה על ההיצע. 
להלן המלצות צוות ההיגוי בעקבות תובנות השנה הקודמת, ולאחר ניתוח ממצאי סקר שביעות   •

 ן המשתתפים הרשומים בקבוצת הווטסאפ:רצון שנערך בי



o  להקלת עומסים במסלולים והוספת גיוון, יש להציע בנוסף למסלול המובנה ניווט בחירה
 חופשית, המבוסס על אותן תחנות ועוד קצת. 

o  הוספת מסלול קצרצר כאפשרות קבועה בכל האירועים.   –החדרת ניווט ספורטיבי
יתאפשר להשתתף ביחידים או בזוגות )לא כמשפחה גדולה(, עם זינוק, מדידת זמנים  

 וצ'יפים. תוצאות באתר האיגוד הרגיל. 
o  )משפחה תוכל להירשם באתר "ניווט בכיף" לניווט משפחות ו/או ניווט ספורטיבי )קצרצר

 בעלות זהה. 
o  שיווק מבוסס "גידול טבעי" )כפי שהיה עד כה(, ללא פעילות ממומנת בערוצים חיצוניים

)יכולת הארגון שלנו לא מאפשרת גידול חד במספר המשתתפים(. האיגוד מעודד מאוד 
 של מועדונים, שמוכיחה עצמה כיעילה מאוד.  מקומיתפעילות שיווק 

 מומלץ להפיק סרטון תדמית שיווקי. 
יים פגישת זום עם הרכזים, להחלטה משותפת על מאפייני הפעילות לעונה  צוות ההיגוי יק •

 (. 15/9, עד נועם הקרובה, בהמשך להמלצות שהוצגו לעיל )באחריות 
השקעת  

 יתרות
 רן

הנושא "נגרר" זמן רב, וכעת מקבל משנה תוקף לנוכח עליית האינפלציה. רן ויוליה יגבשו  •
איגוד )ערוץ השקעה, סכום(, יעבירו לאישור  הצעה להשקעה סולידית ופשוטה של יתרות ה

 .22/9, עד רן –רואה החשבון, ויעלו לאישור ההנהלה. אחריות 
ועדה 

 מקצועית
 נועם 

- ייעץ להנהלה )ולעודד( בנושאים ספורטיבייםעקרונית הקמת ועדה, אשר תפקידה ל  אושרה •
מסלולים, תקנון ערעורים, קריטריוני  תקני מיפוי, קטגוריות, מאפייני  -קצועיים )לדוגמה מ

זאת במטרה לקיים דיון מקצועי מעמיק בנושאים שבהם אין להנהלה יתרון יחסי   ייצוג, וכו'(.
 או זמן לדון בכך, וגם בכדי לפנות את זמנה המוגבל של ההנהלה לנושאים ניהוליים גרידא.

 המלצות הוועדה יובאו תמיד לאישור ההנהלה.  •
ים, המייצגים מגוון רחב של חברי איגוד בעלי ידע ונסיון רלוונטי 5-7-תאוייש ב הוועדה  •

אוכלוסיות ונקודות מבט מקצועיות. לאחר איתור חברים מתאימים )וקבלת הסכמתם 
להשתתפות בוועדה(, משימתם הראשונה תהיה לנסח טיוטה לתקנון פעילותה של הוועדה,  

 ורשימת נושאים אפשריים לעיסוקה. 
  טיפול רפואי תקנון

 
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 טיפול ביתרות בנק "אוצר הנווט" 
 הנפקת כרטיס אשראי נוסף 

 נהלים אחידים לבחירת מלווים
 2023ארגון רוגיין 

 

 17/7/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז  רן שביבגנית אשכנזי, דודי גורין, יוליה לוי, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 מקצועי(, יוני יעקבי וקבי מצגר )ועדת הביקורת( 

 אורח: רון פלוטקין 
 עפר אביטל, רותי אלוש  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 . 19:00-21:30-, ב14/8הירוק, ביום א', ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר  •

הנהלה  
  –חדשה 

היכרות 
 והתנהלות

 נועם 

נערך סבב היכרות בין כל החברים.   –דודי ויוליה   – לרגל הצטרפות שני חברים חדשים להנהלה  •
כמו כן, הוסברו בקצרה תהליכי העבודה של ההנהלה. כל הצעה/יוזמה שעולה להחלטת 

רלוונטיות לקידום הענף; יכולת יישום במשאבי   –ההנהלה צריכה להיבחן בשני היבטים 
 האיגוד המוגבלים )בדגש על כ"א התנדבותי(. 

  ממועדון מודיעין 3חברים, מתוכם    7לת האיגוד מונה הנה באסיפה הכללית לאחר הבחירות •
, שנגרם עקב פרישה בלתי  . האסיפה הכללית לא הביעה התנגדות למצב זה)רותי, רן ויוליה(

יימשך עד לבחירות הכלליות למוסדות  ו  צפויה של מספר חברי הנהלה לפני תום הקדנציה,
, בכדי  מים מאז חודש אפרילהמיושמנגנוני פיקוח ובקרה . ההנהלה תנקוט בהאיגוד בעוד שנה

 . למנוע הטיה וניגוד עניינים
 ועדת חריגי קטגוריה  •

רן שביב ורותי אלוש ממשיכים בתפקידם בוועדה. לנוכח פרישתו של אבי מינסקי מההנהלה,  



נדרש לצרף לוועדה חבר נוסף )או חברה(. ההנהלה תפעל לאתר נציג מתאים מבין חברי האיגוד,  
 .12/8והבנה בתחום זה. באחריות נועם, עד בעל רקע מתאים 

 ועדת ערעורים מורחבת  •
בהתאם לתקנון הערעורים, ההנהלה נדרשת למנות שני חברים באופן קבוע למשך כל העונה,  

 אשר ייצגו את ההנהלה במקרה שבו נדרשת ועדת ערעורים מורחבת )המלצה לפסילת מסלול(. 
 י. לוועדה המורחבת: רן שביב וגנית אשכנז אושרו

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

ועדוניות. לוח מ התחרויות השיבוץ תכנון ארגון תחרויות הליגה ותקיים מפגש רכזים לה •
 האירועים החדש פורסם באתר.

התקיימו מספר פגישות מוצלחות לקידום הענף וחיזוק השת"פ עם מספר רשויות וגופים  •
 נוספים.

 נסיעות הנבחרות לאליפויות השונות. עיסוק רב בתיאומים ותשלומים סביב   •
אימוני קיץ מתוכננים לרוב השבתות ביולי/אוגוסט )בכפוף לזמינות מארגנים(. לא הצלחנו   •

 לארגן "ניווט בכיף" בשעות הערב, עקב קשיי תיאום עם רשויות רלוונטיות. 
סטטוס  
 2022תקציב 

 רן

עומד לקבל תשלום   אש"ח, אך 65נכון לסוף חודש מאי, האיגוד ב"מינוס" שוטף של   •
אש"ח, כך שבפועל המצב די מאוזן. יחד עם זאת, לאור הציפיות   61מהתאחדות בתיה"ס ע"ס 

ליתרה משמעותית יותר בתקופה זו, ולנוכח ירידת ההכנסות העונתית בחודשי הקיץ, יש לנקוט  
 בצעדים כדי להימנע מגירעון שנתי. 

אות הנבחרות, עליהן יש לנו שליטה מלאה,  נועם ורן ישוחחו עם זף, רכז הנבחרות, לצמצום הוצ •
במינימום פגיעה בהכנות הספורטאים לתחרויות המטרה. בנוסף, נפעל לקבל החזר הוצאות  

יזימת פעילויות בארגון    –לפעילות נבחרת הבוגרים שהובטח לאיגוד ע"י "אילת". מרכיב אחרון 
 הנבחרת, אשר הרווחים מהן יממנו את פעילותה. 

, וכן לחשוב על דרכים מעשיות להגדיל את  2023נתונים ותכנון תקציב לשנת  יש להתחיל איסוף  •
 הכנסות האיגוד. 

קטגוריות 
ליגת הניווט  

 תשפ"ג
 נועם 

 ללא שינוי מהעונה שעברה )קידום טבעי של שנה אחת(.   –קטגוריות ליגת הניווט הרגלי )יער(  •
במצב הקיים יש מספר קטגוריות גברים, ורק קטגוריית נשים   –קטגוריות ליגת הניווט הרכוב  •

יהיו   במסלול הקצר כי קטגוריות הליגה לגברים ולנשים  אושראחת. בשם השוויון המגדרי,  
  3זהות. יחד עם זאת, במידה ומספר המשתתפים או המשתתפות בקטגוריה מסויימת יהיה 

וריה צמודה לה, בעלת מספר  ומטה )בדירוג הליגה השנתי(, הקטגוריה תאוחד עם קטג
 משתתפים/ות גדול יותר. 

במסלול הארוך לא מזוהה בשלב זה ביקוש לקטגוריית נשים )נשים רשאיות להגיש בקשה 
 לוועדת חריגי קטגוריה בכדי להתחרות בקטגוריית גברים במסלול זה(. 

מאוץ, שבו  הוצגה הצעה לסט קטגוריות נפרד לליגת ה – קטגוריות ליגת הניווט הרגלי )מאוץ(  •
פחות מסלולים וקטגוריות בהשוואה לליגת היער. לאחר דיון בנושא הוחלט להעביר את 

 ההצעה להתייחסות הרכזים, ולקבוע סופית את המתכונת בישיבה הבאה. 
  סיכום שנתי –"ניווט בכיף" 

 
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 תקנון טיפול רפואי
 נוסף הנפקת כרטיס אשראי 

 נהלים אחידים לבחירת מלווים
 סקירת שוק
 2023ארגון רוגיין 

 

 12/6/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז  רן שביברותי אלוש, אבי מינסקי, , (יו"ר) נועם רבידבמשרד:  נוכחים 
 מקצועי(, יוני יעקבי וקבי מצגר )ועדת הביקורת( 

 עפר אביטל )חלקי( בזום: 
 אורחים מוזמנים )בזום(: שלום כהן )רו"ח(, אפק גול )יו"ר ועדת האתיקה(

 גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, אנריקו זזינסקי )מזכיר(  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •



 מועד הישיבה הבאה יתואם לאחר האסיפה הכללית.  •
אבנר צור  

וגדעון ברטל 
 ז"ל

מותו בתאונת  , על ראשל"צ והשפלהולמועדון    צורהנהלת האיגוד שולחת תנחומיה למשפחת  •
יהי   .שנה 30דרכים של חברנו אבנר צור, מוותיקי האיגוד ונווט מתמיד ופעיל במועדונו מעל 

 זכרו ברוך. 
פטירתו של חברנו גדעון  , על  יזרעאלולמועדון  ברטלהנהלת האיגוד שולחת תנחומיה למשפחת  •

 יהי זכרו ברוך.  ., חבר איגוד ותיק, ומהמבוגרים בחברי האיגודברטל
היערכות 
לאסיפה  
 הכללית 

 נועם 

.  19:00 –)יום רביעי( בשעות הערב, בזום. שעת התחלה רשמית   6/7-כזכור, האסיפה תתקיים ב  •
 .20:00 –מחברי האיגוד(  2/3)בהנחה שבשעה הרשמית לא יתחברו  בפועלשעת התחלה 

הנהלת האיגוד מעוניינת לשנות את תקנון האיגוד, כך שבעתיד לא יהיה צורך בהמתנה  •
"מנהלתית" של שעה בין שעת ההתחלה הרשמית לשעת ההתחלה בפועל. בנוסף, רצוי להיצמד  

ללשון החוק לגבי מספר המשתתפים המינימלי המאפשר פתיחת אסיפה במועדה. בהתאם לכך,  
 בתקנון האיגוד:  5.1.5שינוי בסעיף  לליתלהביא לאישור האסיפה הכ אושר

o מבעלי זכות   (1/4רבע )(2/3)  יםשני שליש האסיפה כללית תהיה חוקית אם נוכחים ב
באותו יום  דקות 15-ב ה אחתעבש דחה האסיפה יעדר מספר זה ת י . בהיגודההצבעה בא 

 ואז תהיה חוקית בכל מספר נוכחים.  ,ובאותו מקום

ועדת הביקורת מתבקשת לשלוח להנהלה בהקדם דו"ח ביקורת שנתי )אשר יוצג באסיפה   •
הכללית(. במידה ויהיו שאלות או הערות בנוגע לדו"ח, תקיים ההנהלה פגישת זום ייעודית עם  

 ועדת הביקורת. 
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

 , והחלה פגרת הקיץ. 2021/22בהצלחה, ועימה נסגרה עונת הניווטים תחרות השליחים עברה  •

תכנון ארגון  בעוד כשבועיים יתקיים מפגש רכזים )זום( ל .לוח אירועים לרכזיםשלד  הופץ •
 ועדוניות. מהתחרויות השיבוץ  תחרויות הליגה ו

 תיאומים רבים סביב נסיעות הנבחרת לאליפויות הקרובות בקיץ.  •
 מתקדמות כמתוכנן.  ההכנות למחנה סילבה •
עיסוקים מרכזיים ליולי/אוגוסט: ארגון נסיעות מטעם האיגוד לניווטי חו"ל, אימונים בארץ,   •

 רענון ציוד. 
 עדכוני היו"ר

 נועם 
 התקיים בבת חפר מפגש הנהלה ורכזים. להלן נקודות מרכזיות שעלו במפגש:   29/5-ב •

o  :קידום ניווט לילדיםרכזים 
ליגת בתיה"ס זוכה להצלחה, אך קיים פער בהגעת תלמידים לניווטים בסופ"ש. עלו  

פתיחת שטחי אימונים מול    –רעיונות מגוונים לעידוד כניסת והישארות צעירים בענף 
משרד החינוך, יותר ניווטי מאוץ, פישוט הרישום באתר, אוהל ילדים בליגה )+הדרכה?(, 

 טוק, אינסטגרם(, ועוד.-ות חברתיות לצעירים )טיקניווט עם לינה, שיווק ברשת- סופ"ש
הוצע להקים פורום חשיבה משותף לרכזים, מדריכים והנהלה, לגיבוש צעדים מעשיים 

 בתחום זה. 
o  :העלאת רמת המסלולים בתחרויות ליגה רכזים 

לתחרויות הדגל של האיגוד )אליפויות( נדרשת הכנה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. על 
האיגוד להקפיד על כך, ולא לאפשר למועדונים להתפשר על איכות מתכנני המסלולים 

 והבקרים. מומלץ לשקול הקמת "פול" מתכננים איכותיים, לשימוש האיגוד בעת הצורך.
o  :התנהלות שוטפת עודד 

לצד העצמאות התפעולית המבורכת שמתפתחת במועדונים, יש מקום לשיפור בתיאום 
וד, כדי להבטיח אירוע המאורגן במקצועיות ובבטיחות, בעיקר כאשר המועדונים מול האיג 

המועדון מכין בעצמו את המפה להדפסה. חשוב שמפות מועדוניות יופיעו ברשימת המפות  
 של האיגוד באתר, ושדוגמית מפה תוצג בדפי האירוע הרלוונטיים. 

o  :ניווט בכיף" גנית" 
וניות של סקר משתתפים )יוצג גם  הוצג סיכום שנתי של הפעילות, כולל תוצאות ראש

באסיפה הכללית(. היוזמה התפתחה ונקלטה היטב במהלך השנה, הביאה קהל חדש  
לאירועי האיגוד ושיפרה הכנסות )לאיגוד ולמועדונים(. שיווק ישיר, רישום נוח, סטנדרט 

כל אלה תרמו   –אחיד ומוקפד הממוקד בחוויית המשתתפים, שיתוף פעולה מצד הרכזים 
 חה. להצל

השלבים הבאים )לשנה הבאה(: השקעה בשיווק ממומן, משיכת משתתפים מתאימים 
 לכיוון הניווט התחרותי ע"י הצעת מסלול ספורטיבי למתחילים באתר ניווט בכיף. 



o  :מיתוג מחדש באיגוד רן 
שנתית מלפני מספר שנים, וכחלק ממהלך לשיפור הנראות  -בהמשך ליוזמת התוכנית הרב

וד לצרכים שיווקיים, הוחל בתהליך מיתוג מחדש באיגוד בהובלת צוות  החיצונית של האיג
ייעודי של בעלי רקע מקצועי בנושא. תוצר ראשון הוא הלוגו החדש, שכבר נחשף. כעת  

מתגבשות הנחיות עיצוביות רחבות יותר, להגברת האחידות הויזואלית בתוצרי האיגוד  
 השונים. 

 ויים, לצורך בידול בין מועדונים. הרכזים מעוניינים לשמר חופש עיצובי מס
התקיימה פגישה של עודד, נועם ויואב שטיין עם מעוז טל מ"אילת", במטרה להבין    30/5-ב •

לעומק את קריטריוני מבחני התמיכה של משרד הספורט, וכיצד האיגוד יכול לשפר את מצבו  
ר פגישה נוספת  בעזרת דיווח מלא ונכון יותר. תובנות נוספות וצעדים מעשיים יתקבלו לאח

)פנימית(, למיקוד המאמץ בפעילויות המשתלמות ביותר לאיגוד מבחינת השקעה ותועלת.  
 נקודות עיקריות שעלו בפגישה:

o   כל ניקוד של ספורטאי מזכה גם את מועדונו )באמצעות הדיווח השנתי של האיגוד למינהל
עבירו לאיגוד באופן  הספורט(, והתקציב מועבר ישירות למועדון. לכן חשוב שהמועדונים י

 שוטף מידע על כל פעילות שמזכה בניקוד )הנחיות קונקרטיות יישלחו בהמשך(.
o ענפיים, במסגרת רשויות מקומיות או אגודות. - ישנה מגמה של הקמת מועדוני ספורט רב

ענפי ספורט שונים )כלשהם( זכאי לתמיכה תקציבית מוגדלת    4מועדון שמאגד לפחות 
 ניהול מרכזי שמאפשר לכל ענף בו להתמקד בפן המקצועי. מהמדינה, וגם נהנה מ 

o  לא נדרשים לבצע בדיקה רפואית כלל לצורך השתתפות בתחרות.  15חברי איגוד עד גיל 
קשר של  

האיגוד עם  
 מתגייסים 

 אבי 

לתת  מציע שהאיגוד יפעל בצורה יזומה על מנת לשמור על קשר עם חבריו המתגייסים לצה"ל, ו •
ולהגדיל את לצמצם את הנתק  . זאת במטרהתחושת שייכות ואכפתיות מצד האיגוד להם

 . בספורט זה בעתיד הקרוב והרחוק כומשיי יםצעיר  יםנווט הסיכוי ש

 :אושרולהלן פעולות ש  •
o  העלאת כל מסיימי י"ב לבמה בטקס סיום העונה, והענקת שי סמלי מטעם האיגוד לקראת

 הגיוס. 
o  כולל לחבריהם החיילים של נווטים חיילים, כדי  , בשירות חובהניווטי ליגה חינם לחיילים

שיתנסו גם הם )הרשמה לתחרות בהתאם לנהלי האיגוד הרגילים(. הנהלת האיגוד קוראת 
 למועדונים להעניק הטבה דומה גם באירועים מועדוניים. 

דו"ח כספי 
2021 
 שלום

)יוצג גם  2021הדו"ח הכספי לשנת רו"ח האיגוד, מר שלום כהן, הציג בפני ההנהלה את  •
 באסיפה הכללית(. לא היו להנהלה הערות מהותיות בנוגע לדו"ח. 

אליפות  
העולם בניווט 

 רכוב
 רן

חבר איגוד   ,שנים. צח נהרי 10מעל בניווט רכוב  אליפות בינ"ל לא שלח נציג ישראלי להאיגוד  •
  )יולי(, הקרובההעולם יפות אל בשבדיה במועד , שנמצא מנשה-ממועדון לב השרון ותיק ופעיל

רק איגודים לאומיים רשאים לרשום ) כנציג ישראלתחרות להירשם ל  פנה לאיגוד בבקשה
 .נו )של צח(כל עלויות ההשתתפות יהיו על חשבו  , כאשר(משתתפים באליפות העולם

  ומתוך ציפיה שההשתתפות תסייע  בשל לוח הזמנים הקצר להרשמה, לבקשת רכז האופניים •
בהיבטים מקצועיים וארגוניים )לא צפוי הישג ספורטיבי(,   לקידום הניווט הרכוב בישראל

 להלן:  להיענות לבקשה ולרשום את צח לאליפות, בהתאם למפורטהוחלט 
o  כולל מסלולים ותאורים ,את רשמיו מהתחרות  רסם בצורה מסודרתפמתבקש לצח . 
o  המיפוי המאולתר בחלק   נוכח)במיוחד לאופניים נושא מיפוי בנות בתולקבל האיגוד מבקש

  להשתתפות נציג ישראלי )בלתי מחייבת( אפשרותמידע לקראת , וכן  מהמפות שלנו(
 . בארץ לארגון תחרות דומהאו זאת בעתיד,  כבתחרות 

o   היא פרטית  ו באליפותהשתתפותש הצהרהצח יחתום על . 
o  להשתתפות בתחרויותהרחבה    כולל , ציג ביטוח אישינדרש להצח . 

 בדיעבד.  אושרההשתתפות צח נהרי באליפות  •
לקחים  

מהערעורים 
בפקולטה 
 לחקלאות 

 רן

הדיון בערעור בפקולטה לחקלאות )מסלול זהב( לא התנהל בהתאמה מלאה לתקנון הערעורים,   •
 וכתוצאה מכך נפלו פגמים בהליך: 

o   והדיון נערך על סמך ערעור בעל פה וללא כל הפרטים ,בכתב  מסודר ערעורלא הוגש. 
o  ערעורים ולא קראה אותו בזמן אמתהועדת הערעורים לא היתה בקיאה בתקנון. 
o עודכן בדיעבד ולא היה אחד החברים שכבר נסע הביתה. חבר זה התכנסה ללא  הוועדה

 המגבה. הועדה  להפעיל את חברניתן היה  . לדיון )אף שתמך בהחלטה(שותף 
o ת, ובטרם זו התכנסה.ועדה מורחב  הנדרששלמרות  מהפורס יםערעורחלטת ועדת הה 



o  עדה מורחבתוו ו מראש חברי הנהלה ללא נקבע . 

 הצעדים הבאים לשיפור הטיפול בערעורים בעתיד: אושרו •
o  בחירת "פול" קבוע ורחב של נווטים, שרק מתוכו ייבחרו חברי ועדות הערעורים )מראש– 

 כאשר התחרות נושאת פרסים, או בדיעבד אם מוגש ערעור על תחרות ליגה(. 
o  להתנהלות הוועדה   מחייבלשימוש הוועדה, הכולל תקנון, וסדר פעולות  מודפסהכנת תיק

 א(. )נדרש לאשר כל שלב כדי להתקדם לשלב הב
o   כאשר מוגש ערעור בעל השלכות רוחביות )על מסלול שלם(, הדיון לא יתקיים בשטח )בלחץ

זמן(, אלא במועד מאוחר יותר. במידה ומוענקים פרסים בתחרות, המסלול הרלוונטי  
 לערעור לא ייכלל בהענקת הפרסים. 

ם על  התקיים דיון על תפקידה של ועדת האתיקה, בשבתה כערכאה שניה וסופית לערעורי •
 החלטות ועדת הערעורים. לא התקבלו החלטות בשלב זה.

ערוץ 
תקשורת 
ישיר עם  

 חברי האיגוד 
 רן

רצוי שלאיגוד יהיה ערוץ פעיל להעברת הודעות חשובות לכלל חברי האיגוד. קבוצת הטלגרם   •
  512שנפתחה בשעתה לא "התרוממה", ולעומת זאת, בווטסאפ מתאפשרת כעת קבוצה בת 

 משתתפים. 
לפתוח קבוצת ווטסאפ שקטה )רק המנהל, עודד, יוכל לכתוב הודעות(, ואשר אליה יוזמנו   אושר •

 אב יהיה לפחות נציג אחד בקבוצה. - חברי האיגוד להצטרף באופן וולונטרי. רצוי כי לכל בית 
הודעות שיישלחו לקבוצה )במקביל לפרסומן גם באתר(: הזמנה לתחרויות דגל של האיגוד   •

ות, שליחים, רוגיין(, קולות קוראים של האיגוד לתפקידים במסגרתו, הזמנה לאסיפה  )אליפ
 כללית, מידע רלוונטי לכלל חברי האיגוד, וכו'. 

הזמנות לאירועי ניווט שוטפים, או הודעות הנוגעות לאירוע ניווט ספציפי )וכמובן    לא יישלחו
 לא פרסומי צד ג'(. 

  סטטוס תקציב ומנועי צמיחה
 נהלים אחידים לבחירת מלווים התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. לא 

 סקירת שוק
 2023ארגון רוגיין 

 

 11/5/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

  נוכחים
)ישיבה  

 היברידית( 

, עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, , (יו"ר) נועם רבידבמשרד: 
 מקצועי(, אנריקו זזינסקי )מזכיר(, קבי מצגר )נציג ועדת הביקורת( 

 בזום: אבנר הלחמי, אבי מינסקי 
 אורחים מוזמנים )בזום(: זף סגל 

 גנית אשכנזי  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 (. 19:00-21:30) 14/6-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב •
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

 משרד האיגוד והמחסן אוחדו למיקום חדש ומשודרג בכפר הירוק, בסמוך לכניסה הראשית. •
הושלמה מול הבנק הסדרת תשלומים מטעם האיגוד באמצעות העברות בנקאיות אונליין,   •

 במקום צ'קים. נוח, יעיל ובטוח יותר. 
הועברה ממכון ויצמן לפקולטה לחקלאות, עקב קשיי    20/5-ה תיאומי ליגה: התחרות של  •

תיאום עם המכון. תחרות השליחים תתקיים במכללת "אורנים" )בכפוף לאישור סופי של  
 המכללה(. 

 גמר ליגת בתיה"ס נערך בהצלחה ביער אילנות. אילוצי תיאום רבים מול קק"ל.  •

 ילדים(.   1100-ל תלמידי שכבת ד' )כ אורגנה פעילות ניווט גדולה בשיתוף עם עיריית חדרה, לכ •
תקלות ארגוניות בניווט מועדוני )אופניים+אימון רגלי+ניווט בכיף(. ההערות הועברו למועדון   •

 והפקת לקחים תמומש לפני הניווט הבא בארגון המועדון.
ישיבת  
הנהלה  
 ורכזים

 נועם 

ם )בכפוף להשלמת  נעורי-)תאריך סופי(, כנראה בכפר הנוער הדסה 29/5-הישיבה תתקיים ב •
 תיאום ע"י עודד(. 

 נושאים שיועלו לשיח מטעם האיגוד: •



o  הקפדה על איכות הארגון, קיום הנחיות ונהלים, עבודה שוטפת עם עודד לקראת תחרויות 
o  סיכום עונה ומחשבות להמשך  –ניווט בכיף 
o  הליך המיתוג החדש לאיגוד 
o  התקציבית עזרת המועדונים בדיווח נתונים להגדלת התמיכה 

שינויי תקנון  
לקראת  

האסיפה  
 הכללית 

 נועם 

בהתייעצות עם יועמ"ש "אילת" הוברר כי אין מניעה חוקית לקיים באיגוד אסיפות כלליות   •
, או כל אפליקציה אחרת שמאפשרת  )לשון משפטית לזום  בהיוועדות חזותית וישיבות הנהלה 

כי מומלץ לעגן אפשרות זו בתקנון  (, וזמנית-לכל המשתתפים לראות ולשמוע את כל האחרים בו 
 האיגוד.

להביא לאישור האסיפה הכללית הקרובה את השינויים התקנוניים הבאים   אושרלאור זאת,   •
 )תוספות באדום(: 

o 5.1.1 - ע"י ההנהלה ובמועד ובמקום שיקבע  ,האסיפה הכללית תתכנס אחת לשנה  ,
 . יולילא יאוחר מחודש , בהיוועדות חזותית(או  ו/  ובמתכונת שתקבע ההנהלה )פרונטלית

o 6.2.5 - לפי  או בהיוועדות חזותית, ו/ פרונטלית ,  ההנהלה תתכנס לפחות אחת לחודש
 הזמנת היו"ר.

מבנה הליגה  
בעונת 

 תשפ"ג
 נועם 

 באופן זהה לתשפ"ב:  ליגות הניווט( תימשך מתכונת 2022/23כי בעונת תשפ"ג ) אושר •
o   מאי(-באפריל 3נובמבר, -באוקטובר  3מחזורים ) 6ליגת מאוץ בת 
o   אפריל(-מחזורים )נובמבר 8ליגת יער בת 
o 3  שבועות בין כל שתי תחרויות 

על סמך זאת יכין עודד שלד תחרויות, כבסיס לתחילת תכנון לוח האירועים לעונה הבאה עם  
 המועדונים. 

ות המרחק הבינוני ואליפות  אליפ –נדונה הצעה לפיצול אליפות ישראל לשתי אליפויות נפרדות  •
  -המרחק הארוך )בהתאמה למקצים אלה באליפות העולם(. הוחלט לשמר את המבנה הקיים  

עקב חוסר בשלות לאליפות במרחק ארוך,   -  אליפות של יומיים רצופים בשיא העונה
ואטרקטיביות פחותה לחלק ניכר מהמשתתפים. יחד עם זאת, אחת מתחרויות הליגה )שאינן  

 תהיה למרחק ארוך בקטגוריות המתאימות לכך. אליפות(
קטגוריות 

ואליפות 
ישראל  

 הפתוחה
 רן

הכללים הקיימים מאפשרים לחברי איגוד לעבור קטגוריה עד לתחרות הליגה החמישית.   •
באליפות ישראל הפתוחה )בניווט יער( מגבלה זו מקפחת את חברי האיגוד לעומת משתתפים  

חיצוניים רשאים להתחרות )ולזכות( בכל מסלול/קטגוריה קבילים למינם/גילם,  חיצוניים, שכן 
 וחברי האיגוד לא. 

להחריג את אליפות ישראל )ניווט יער( ממגבלת מעבר הקטגוריות )כלומר להתיר מעבר   אושר •
 קטגוריה(, בתנאים הבאים:

o לצורך   חברי איגוד יתחרו רק בקטגוריות האפשריות לבני מינם וגילם. אסור לעבור
 האליפות לקטגוריה חריגה לגיל. 

o   נווטים שהקטגוריה הרגילה שלהם )זו שבה התחרו בתחרות הליגה החמישית ואילך( היא
A  אוB  לדוגמה(H50A  ,D21B  לא רשאים לעבור לקטגוריה קלה יותר באותה קבוצת גיל )

(H50B ,D21C .)בהתאמה , 
o  חבר איגוד, המתחרה באליפות ישראל בקטגוריה שונה מהקטגוריה הרגילה שלו, יחשב

לא יקבל ניקוד אישי, לא יתרום ניקוד   –כחיצוני לצורך חישוב ניקוד אישי ומועדוני 
 מועדוני, לא ישפיע על חישוב ניקוד הליגה של נווטים אחרים בקטגוריה. 

 נבחרות
 זף

 הנבחרות[ ]בחלק זה השתתף זף סגל, רכז 

 הסגלים לשלוש אליפויות מרכזיות בקיץ: אושרוהוצג סטטוס תוכנית פעילות הנבחרות ו  •
o  )רותם יוגבמתן עברי,   –אליפות העולם לבוגרים במאוץ )דנמרק, יוני . 
o  )אליפות אירופה לנוער )הונגריה, יולי – 

 . , עומר סטעמרי נוסבוים  ,סהר אשל, יוני לוינסון, מעיין לוי: 18גילאי 
 ., גאיה מצפוןשי שפר ,יובל קלקשטיין, שחר יוגב: 16לאי גי

 מלווים: מופז שמואלי )מאמן(, עמר כחל.
o  )רתם יסעור ,מתן עברי, פלג מצפון  -אליפות העולם לנוער )פורטוגל, יולי. 

המתגוררת באופן קבוע  19נתן, ישראלית בת - אל הגברים תצטרף )על חשבונה( נטע בר
לתוצאות מרשימות, טובות יותר מכל נווטת בארץ, והיא האישה בנורבגיה, ומגיעה שם 

היחידה שיכולה לייצג את ישראל בתחרות זו. זאת בתקווה שתגיע להישגים, ותיתן בכך 
 דחיפה לצעירות נוספות בארץ.



על המשתתפים בנסיעות אלה, כמו גם בכל נסיעה אחרת לחו"ל מטעם האיגוד, להיות  •
כולל כיסוי לתחרויות ספורט(. רן ינחה לגבי הפוליסה  –מבוטחים כיאות )לספורטאים 

 המומלצת. 
ביטוח 

בנסיעות 
 לחו"ל

 רן

ביטוח צד ג' הנוכחי של האיגוד לא מכסה פעילות של האיגוד בחו"ל )תחרויות, מחנות אימונים,   •
השתתפות בכנסים, וכו'(. יש לדאוג להוסיף מרכיב זה לפוליסה )אחריות: רן ועודד, עד 

15/6/22 .) 
יש לוודא שכל משלחת שיוצאת לחו"ל מטעם האיגוד או במסגרתו תבוטח בפוליסה נאותה.   •

בישיבה הבאה יובאו לאישור ההנהלה קריטריונים להגדרת נסיעת חו"ל כנסיעה מטעם האיגוד  
)ולפיכך מחוייבת בביטוח(, לעומת נסיעה פרטית )שבה הביטוח נתון לשיקולם הבלעדי של  

 הנוסעים(. 
  החברים קשר עם 

 
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 סטטוס תקציב ומנועי צמיחה
 נהלים אחידים לבחירת מלווים

 סקירת שוק
 2023ארגון רוגיין 

 

 6/4/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

  נוכחים
)ישיבה  

 היברידית( 

, עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז  רן שביבעפר אביטל, גנית אשכנזי, , (יו"ר) נועם רבידבמשרד: 
 מקצועי(, צביקה דודלזק )נשיא האיגוד( 

 בזום: רותי אלוש, אבנר הלחמי, אבי מינסקי, אנריקו זזינסקי )מזכיר( 
 נציגי ועדת הביקורת: יוני יעקבי )זום(, קבי מצגר 

 שטיין  אורחים מוזמנים )בזום(: יעל סגל, איתי שחורי, יואב
 - חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 (.19:00-21:30) 11/5-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד החדש בכפר הירוק ב •
 (. 19:00-21:30) 14/6- הישיבה שאחריה תתקיים במשרד האיגוד החדש בכפר הירוק ב •

אסיפה 
 כללית 

 נועם 

 . 20:00-22:00)יום רביעי(, בשעות  6/7-בזום ב האסיפה הכללית השנתית תיערך  •
המועד )אמצע שבוע( והפורמט )זום( נקבעו מתוך כוונה להקל ולעודד השתתפות חברי איגוד  

באסיפה, במיוחד בשנה שאינה שנת בחירות, ואינה מצריכה לוגיסטיקה מיוחדת. הזמנה  
 רשמית תתפרסם באתר בחודש מאי. 

 . 6/6יש הצעות לסדר היום ולסעיף "שונות" עד לתאריך  בהתאם לתקנון האיגוד, ניתן להג  •
התנהלות  

הנהלה  
 "חסרה"

 נועם 

תקנון שבו בהנהלה בת  -בעקבות התפטרותו של ניר קלקשטיין מההנהלה, והיווצרות מצב סותר  •
חברי מועדון אחד פנינו ליועמ"ש "אילת", במטרה להבין מה דרך הפעולה   3חברים יש  7

היועמ"ש, החוק מתיר להנהלה להמשיך לתפקד כרגיל עד למועד הנכונה במצב כזה. לפי 
 , במקרה זה(. 2022האסיפה הכללית הרגילה הבאה )יוני  

תגלה ההנהלה רגישות יתרה לנושאים ולהחלטות   (עד לאסיפה הכללית)בתקופת הביניים  •
ר  שעשויים להתפרש כהעדפה למועדון מודיעין. בקרה ופיקוח בהקשר זה ייושמו ע"י קבי מצג

 )חבר ועדת הביקורת( וצביקה דודלזק )נשיא האיגוד(. 
שיפור המצב 

 התקציבי 
 נועם 

 ]בחלק זה השתתף יואב שטיין[ 

בהמשך לדיון בישיבה הקודמת, הציע יואב שלוש מדרגות להתקדמות. כל מדרגה מצריכה   •
 תשומה ניהולית, ברמה הולכת וגדלה של השקעת זמן )אחוז משרה( והתמקצעות: 

o  שיפור הדיווח השנתי למינהל הספורט )על פעילויות שמבוצעות בלאו הכי(, על מנת למקסם
ניתוח מצבנו ביחס לתמיכה הקיימת: עד כמה    –את התמיכה שמקבל האיגוד. כחלק מכך 

קרוב או רחוק האיגוד מניקוד שמאפשר הגדלת התמיכה מעל למינימום הנוכחי, ומה  
 אפשרויות השיפור הקלות ביותר ליישום. 

o  הגדלת היקף מחזור האיגוד באמצעות מתן מסגרת גג לפעילויות ניווט ספורטיבי בארץ
 ובחו"ל. 



o ות הרשויות השונות לתמיכה תקציבית בפרוייקטים  איתור קולות קוראים שמפרסמ
 רלוונטיים בתחום פעילות האיגוד, והגשת הצעות ישימות.

למנות את יואב כנציג מטעם הנהלת האיגוד לענייני תמיכות תקציביות, בכדי שיוכל  אושר  •
לבצע מיפוי של המצב ואפשרויות השיפור מול מינהל הספורט, "אילת" וגופים נוספים במידת  

 צורך. בשלב ראשון תבוצע הפעילות בהתנדבות. ה
לוגו  –מיתוג 
 האיגוד

 רן

 ]בחלק זה השתתפו יעל סגל ואיתי שחורי, חברי צוות ההיגוי הרלוונטי[ 
 הוצג לוגו האיגוד החדש והמשודרג. •
 לאחר סבב שיפורים קצר בעקבות הערות שעלו בדיון, יושק הלוגו באופן פומבי לקראת פסח.  •

 הצוות על עבודתם המקצועית והאיכותית עד כה.תודה לחברי   •
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

)איגוד, פרטי,   אירועי ניווט 11(. , מקומיותסיום תקופה עמוסה מאוד )אליפות ישראל, בתי ספר •
הרבה התעסקות עם שינויים וקביעות    –בתי ספר( נדחו בשל מזג אוויר ומצב בטחוני )לאחרונה( 

 ניווטי המאוץ האחרונים בעונת הניווטים.  3-לתיאומים וסגירות  השלמת מחדש. 

חלק מהמועדונים: עבודה שלא על פי   מצדלאחרונה ישנם מקרים של התנהלות לא תקינה  •
הקפדה על הנחיות, טיפול והתארגנות ברגע האחרון. יש לכך - או אי/ות ונהלים, התעלמ

וכן על   , השלכות על איכות החוויה שמקבלים חברי האיגוד והאורחים המגיעים לאירועי ניווט
 . העבודה השוטפת מול האיגוד/עודד

)עודד   22-26/5-ההנושא יעלה לשיחה בישיבת הנהלה ורכזים השנתית, אשר תיקבע בשבוע של  
 יתאם תאריך ויפרסם הודעה(.

משתתפים.ות(. האיגוד יפרסם קול קורא   20יוצא לדרך )נרשמו טנטטיבית  2022מחנה סילבה  •
- ו 26/2/18-למדריכים מלווים, בהתאם לכללים שנקבעו בעבר )סיכומי ישיבות הנהלה מ

20/1/20 .) 
 להוצאות(.  חשוב שמבחינה כספית המחנה יהיה מאוזן )הכנסות בהתאם

אסיפה 
כללית  

 IOFמיוחדת 
 נועם 

, במטרה לאשר מספר שינויי תקנון )בעיקר כהכנה לאסיפה כללית היברידית  25/3-התקיימה ב •
 נוכחות פיזית+מקוונת(, לרבות השינוי שעלה ביוזמת האיגוד )ואושר ללא התנגדות(. –

, ולתפקיד  IOF-מדינות חברות ב במהלך האסיפה התפתח דיון מעניין בנוגע לתהליך השעיית  •
 האסיפה הכללית בהקשר זה )על רקע המלחמה באוקראינה(. 

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  קשר עם החברים 
 עודד יכין סקירה מסודרת לפגישה הבאה.  סקירת שוק

 

 7/3/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )מנהל תפעול  רן שביבגנית אשכנזי, אבנר הלחמי )זום(, אבי מינסקי, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 ורכז מקצועי(, אנריקו זזינסקי )מזכיר( 

 נציגי ועדת הביקורת: יוני יעקבי )זום(, קבי מצגר 
 אורח מוזמן: יואב שטיין 

 רותי אלוש, ניר קלקשטיין  חסרים 
אהוד דפני  

 ז"ל
אהוד  של בטרם עת הנהלת האיגוד שולחת תנחומיה למשפחת דפני ולמועדון השרון, על פטירתו  •

אהוד היה פעיל כנווט, כמארגן בכיר   .שנה 20- דפני, חבר האיגוד וחבר מועדון השרון קרוב ל
 וכממפה. יהי זכרו ברוך. 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 (.19:00-21:30) 6/4-תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק בישיבת ההנהלה הבאה  •
התפטרות 

 חבר הנהלה 
 נועם 

ניר קלקשטיין הודיע )במייל( על התפטרותו מחברות בהנהלה, מסיבות אישיות. ניר ימשיך   •
לתמוך ולסייע לאיגוד "מבחוץ", בתחומי התוכנה והטכנולוגיה ובנושאים נוספים. ההנהלה  

 הלות האיגוד בחודשים האחרונים.מודה לניר על חלקו בהתנ

חברי הנהלה ממועדון מודיעין בהנהלה   3עקב ההתפטרות נוצרה חריגה תקנונית: כעת ישנם  •
 חברים המצב היה תקין(.   8חברים )כאשר מנתה ההנהלה  7בת 

תבוצע פניה ליועמ"ש "אילת", במטרה להבין מה דרך הפעולה הרצויה במצב כזה )באחריות  
 בינתיים, תגלה ההנהלה רגישות יתרה להחלטות המתקבלות. (. 15/3נועם, עד  



)לפחות(,   3-בכל מקרה, וללא קשר להתפטרות, ברצוננו להגדיל את מספר הנשים בהנהלה ל •
בכדי לעמוד בתנאי הסף שהוגדרו ע"י מינהל הספורט. נדרש להפיץ "קול קורא" למועמדות  

 (. 20/3)באחריות נועם, עד 

 כממונה הקורונה באיגוד, במקומו של ניר. עודד יוגדר כי אושר  •
שיפור המצב 

 התקציבי 
 נועם 

 ]בחלק זה השתתף יואב שטיין, חבר האיגוד ממועדון ראשל"צ והשפלה[ 

יואב הוזמן לישיבה בכדי לשתף את ההנהלה בהצעותיו לשיפור מצבו התקציבי של האיגוד,   •
 ד". בהסתמך על נסיונו העשיר בניהול עמותת "הנוער העובד והלומ

לטענת יואב, האיגוד יכול להגדיל באופן משמעותי את תקציב התמיכה הממשלתית שהוא   •
מקבל, באמצעות שינוי התנהלותו והאופן שבו הוא מוציא לפועל פעילויות ניווט ומדווח עליהן  

תשתנה כלל.   –ניווטי הסופ"ש   –במבחני התמיכה. זאת מבלי שפעילות הליבה שכולנו מכירים 
 יואב יגיש להנהלה הצעה ראשונית הממחישה את הפוטנציאל, להמשך חשיבה ודיון. 

תקציב  
  –האיגוד 

 עדכון סטטוס 
 רן

הסתיים בצורה מאוזנת. הציפיה היתה ליתרת רווח. יתכן שריבוי שבתות   2022חודש ינואר   •
 גשומות גרם להכנסות נמוכות מהמצופה. 

מכירת מפות,   -ייעקבו באופן שוטף מקורות הכנסה מרכזיים של האיגוד  החל מהישיבה הבאה  •
 ניווט בכיף, ארגון אירועים מוזמנים. איסוף הנתונים יתבצע ע"י עודד/אנריקו. 

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

כי האפשרויות הבאות,   אושרלמרות שהקורונה בדעיכה, לא נחזור לשתות ישירות מג'ריקנים.   •
 ק"מ(:  3.5ורק הן, קבילות לבחירת המארגנים בכל אירועי הניווט )למסלולים מעל 

o  פעמיות. -מארגן מוזג מים לכוסות חד -הצבת תחנת מים מאויישת לכל משך הניווט 
o  .הצבת תחנת מים לא מאויישת, על בסיס בקבוקי מים מינרליים קטנים 
o  בסיס בקבוקי שתיה אישיים שהמשתתפים מניחים הצבת תחנת מים לא מאויישת, על

 בעצמם לפני הזינוק. 
o .שימוש בברז/ברזיה ציבוריים הנמצאים בשטח 
o  .בכל מקרה, המארגנים אחראים לנקיון תחנת המים וסביבתה בסיום האירוע 

מכתב 
ממספר 

 רכזים
 נועם 

, בנוגע לארגון  20/2/22התקבל מכתב ממספר רכזים, ובו השגות על החלטת ההנהלה מתאריך   •
 אירועי "ניווט בכיף" במקביל.

 לאחר דיון נוסף, הוסכם כי ההחלטה הקודמת נותרת בעינה.  •

אסיפה 
 IOFכללית 

תתקיים בתחילת יולי, בדנמרק, בתצורה היברידית )ניתן להשתתף פרונטלית, או באופן מקוון(.   •
 נציגים מכל מדינה מורשים להשתתף באופן רשמי.  3עד 

כי האיגוד ישתתף באופן מקוון, בכדי לחסוך בהוצאות. ישתתפו נועם + עודד/חברי   אושר •
 הנהלה שירצו בכך.

עדכון כתב 
 השיפוי

 רן

האיגוד מעניק שיפוי למארגנים מטעם האיגוד, בכל אירוע המופיע בלוח האירועים באתר  •
 האיגוד ועומד בתנאים הרשומים בכתב השיפוי. 

( על מנת לכלול גם אירועים שמופיעים באתר 1.1פוי )סעיף  לעדכן את נוסח כתב השי אושר
"ניווט בכיף", השייך אף הוא לאיגוד. הנוסח המעודכן: "ניהול והשתתפות בארגון אירוע  

 " ...של אתר האיגוד או אתר 'ניווט בכיף'המופיע בלוח האירועים 
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  קשר עם החברים 

 

 20/2/2022  מיוחדת ישיבת הנהלהסיכום 
 פירוט נושא 

עפר אביטל, רותי אלוש, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, אבי מינסקי, ניר קלקשטיין,  , (יו"ר) נועם רביד )זום(  נוכחים
 , עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז מקצועי( רן שביב

 נציגי ועדת הביקורת: יוני יעקבי, קבי מצגר 
 - חסרים 
תיאום 
אירועי  

"ניווט בכיף" 
 מקבילים 

בין רכזים בנוגע לארגון מספר אירועי "ניווט   בשבוע שעבר שהתגלעהלנוכח מחלוקת רקע:  •
בכיף" במקביל, ואשר גורמת למתיחות בין הרכזים, ובינם לבין הנהלת האיגוד, קיימה ההנהלה  

מדיניות האיגוד בנוגע לארגון מקביל של אירועי   אתברור   במטרה לנסח באופןמיוחדת,  ישיבה
 "ניווט בכיף". 



ר ולעודד ריבוי אירועי ניווט למשפחות )ע"י המועדונים  לאזן בין הרצון לאפש  השתדלהההנהלה  •
 והאיגוד כאחד(, לבין הצורך לפעול בהרמוניה ובשיתוף פעולה עם המועדונים. 

 :אושרוש להלן ההחלטות  •
o   אירועי "ניווט בכיף" בארגון האיגוד במקביל לאירועים מועדוניים אחרים, יבוצעו בתיאום

ק"מ נסיעה )הקצרה  70- במרחק של פחות מם מתקיימיאם שני האירועים  עם הרכזים.
 הרכז הרלוונטי.  באישורבתיאום ו –ביותר( זה מזה 

o   הנהלת האיגוד ממליצה גם למועדונים לקבוע כללי התנהלות בינם לבין עצמם בנוגע
 לארגון אירועי "ניווט בכיף" מקבילים. 

o  לתחרות ליגה. לא נדרש אישור האיגוד כשמועדון מעוניין לארגן אירוע ניווט במקביל 
o איגוד אין סמכות להתערב בהחלטות מועדונים, שאינן בסתירה לתקנות  הנהלת הל

 והחלטות האיגוד. 
o .האיגוד יפרסם כל אירוע ניווט של מועדון, שעומד בדרישות הבטיחות ובהגדרת המוצר 

 .בפורום הרכזיםבנושא  פנימימוזמנים להמשיך שיח הרכזים  •
 

 7/2/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

, עודד ורבין )מנהל  רן שביברותי אלוש, גנית אשכנזי, אבי מינסקי, ניר קלקשטיין, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 תפעול ורכז מקצועי( 

 משתתפים בזום: עפר אביטל, אבנר הלחמי 
 נציגי ועדת הביקורת: יוני יעקבי, קבי מצגר 

 סגל )רכז הנבחרות( אורח מוזמן: זף 
 - חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 תודה לניר על אירוח הישיבה בחצר משרדו.  •

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 (.19:00-21:30) 7/3-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב •

תקציב  
  –האיגוד 

 עדכון סטטוס 
 רן

, ובשקלול הוצאות מאוחרות  2021שנת לנוכח קבלת מאזן עדכני של חודש דצמבר, הסוגר את  •
  2021המשוייכות לאותה שנה וטרם שולמו, מוערך כי המאזן הכספי השנתי הסופי לשנת 

 אש"ח )בדומה להערכות קודמות(.  80-יסתכם בגירעון מצטבר של כ 
האיגוד רושם שנה שישית ברציפות של גירעון שוטף, וממשיך לתפקד באופן תקין רק בזכות   •

,  2022בעבר. מחובתנו לעצור את המגמה, ולהשיג איזון )או רווח( כספי בשנת  הרזרבות שצבר
 כיעד ניהולי ותפעולי מרכזי. 

מבחני  
תמיכה  
חדשים  

 לאיגודים 
 נועם 

בתחילת ינואר התקיים כנס של מינהל הספורט, בו הוצגו והוסברו מבחני התמיכה התקציבית   •
החדשים לאיגודים ולאגודות. עיקרי המצגת נדונו בישיבה. הקריטריונים החדשים שמים דגש  

 על הישגיות ספורטיבית )בעיקר בזירה הבינלאומית( ומקצועיות.  

יקוד נמוך במבחני התמיכה. מצב זה אינו גזירת  האיגוד קיבל תמיד תמיכה מינימלית, עקב נ  •
ישנם היבטים רבים בפעילותנו השוטפת, שבהם ביכולתנו לצבור  –גורל בלתי ניתנת לשינוי 

ניקוד רב המיתרגם לתמיכה כספית, באמצעות אופטימיזציה של הדיווח, הן ברמת האיגוד והן  
 ברמת המועדונים. 

ניתן לקבל באמצעות זיהוי ותגובה נכונה לקולות  בנוסף, ישנם תקציבי תמיכה משמעותיים ש •
קוראים, לדוגמה בנושא רכש ציוד ופיתוח תשתית ספורטיבית )כפי שעשינו בהצלחה בתחום  

 המיפוי(. 

ההנהלה תפעל לאתר באופן מיידי, כבר במהלך חודש פברואר, יועץ )בשכר( הבקי בתחום   •
סייע להנהלת האיגוד למצות את התמיכות וגם מכיר את פעילות האיגוד "מבפנים", אשר י 

הפוטנציאל הכלכלי העצום, והבלתי מנוצל כיום, בתחום תקציבי התמיכה הממשלתיים )שוטף 
 + קולות קוראים(.

תוכנית 
פעילות 

הנבחרות  
2022 

, ותכנון תקציב הנבחרות לשנה זו. השנה מושם 2022הוצגה תוכנית פעילות הנבחרות לשנת  •
הבוגרים, אשר נהנית מסגל חסר תקדים באיכותו, ומפוטנציאל ריאלי להישגים  דגש על נבחרת 

עליון ואפילו עשיריה    1/3משמעותיים באליפויות בינלאומיות )גמר באליפות עולם לבוגרים,  
 ראשונה באליפות עולם/אירופה לנוער(. 



אש"ח   50בפגישה עם "אילת" לפני מספר חודשים סוכם על תמיכה כספית של "אילת" בגובה  • זף
בפעילות נבחרת הבוגרים )לצד תקצוב הולם של האיגוד, כמובן(, מתוך הבנה שהשקעה בסגל  

 הנוכחי עשויה להביא להישגים ספורטיביים משמעותיים.

עקב מצבו הכספי הרגיש של האיגוד, והחשיבות הרבה שרואה ההנהלה בהשגת איזון שוטף,  •
לא תעלה בשלב זה על ההוצאה  2022כי תקרת ההוצאה האיגודית על נבחרות לשנת  אושר

(. במידה ויתברר 2022-)שנלקחה בחשבון בעת גיבוש תקציב האיגוד ל 2021-המקבילה ב
עומדת בציפיות, תישקל הגדלת ההשקעה בנבחרות. במידה    2022-בהמשך כי רווחיות האיגוד ב 

פה, עד כדי חשש לגירעון, יקוצצו הוצאות הנבחרת ביחס  ויתברר כי הרווחיות נמוכה מהמצו
 לתכנון המקורי. 

תוכנית מיפוי  
2022 
 נועם 

)וגם הלאה( הוכנה ע"י רכז המיפוי )איתי מנור(. התוכנית מבוססת על   2022תוכנית מיפוי לשנת   •
רשימת המפות שאושרה להן תמיכה תקציבית )במסגרת קרן התמיכה במתקני ספורט(. כל 

 יועדות לשמש לתחרויות ליגה. המפות מ 

 : יד מרדכי, שדרות, גלבוע. 2022-מפות מתוכננות ל •
מתכנסת לתקציב המתוכנן. בהתאם לכן,   2022ההשקעה התקציבית במיפוי המתוכננת לשנת  •

 התוכנית.  אושרה
פגישת זום 

  –רכזים 
 מיקוד כלכלי 

 רן

האיגוד, בכדי להבהיר את הרציונל  מציע לשתף את רכזי המועדונים בפרטי מצבו הכלכלי של  •
 במדיניות האיגוד, לשפר את שותפות האינטרסים ולצמצם חיכוכים.

פגישת זום כזו תאורגן באחד הערבים במהלך חודש פברואר )ההשתתפות אינה חובה, אך  •
 ( 22/2, עד נועם  –מומלצת(. יוזמנו רכזים ונווטים רלוונטיים נוספים מכל המועדונים. )אחריות 

ני מנהל  עדכו
 התפעול

 עודד 

 ההכנות לאליפות ישראל מתקדמות היטב.  •
 משרד האיגוד יעבור מקום בתוך הכפר הירוק במהלך מרץ/אפריל.  •

הרשאת  
ביצוע פעולות 

בחשבון 
 האיגוד

 נועם 

במסגרת התייעלות משרד האיגוד, הועברה האחריות לטיפול בתשלומים השוטפים מעודד   •
לאפשר ביצוע תשלומים שוטפים באמצעות העברות בנקאיות  לאנריקו. כצעד משלים, נדרש 

 באפליקציית הבנק, ולייתר בכך את השימוש המסורבל בהמחאות. 
- מבין ה 2כל   –הענקת הרשאה למורשי החתימה הנוכחיים )יו"ר, גזבר, אחראי תפעול  רהאושר •

נקאית אחרת  אש"ח(, וכל פעולה ב 10( לחתום בשם האיגוד על העברות בנקאיות לצד ג' )עד 3
 בחשבון האיגוד באפליקציית הבנק. 

להעניק לאנריקו זזינסקי הרשאת גישה וביצוע פעולות בנקאיות בחשבון האיגוד אושר  •
 באפליקציית הבנק )ללא הרשאת חתימה(.

אמברגו ניווט 
 רכוב

 רן

לאליפות  ח'   6ח'/  4תקופת האמברגו לניווטי ליגה רכובים זהה לזו של ניווטי הליגה הרגליים ) •
 ישראל(. 

שמן )מפת  -בןאזור ובפרט ב ,מקשה על ארגון ארועי ניווט רכוב ביערות פופולרים זו הגבלה •
. בנוסף, לנוכחות בשטח לצורך ניווט רגלי השפעה פחותה על הניווט  רכוב מכסה את כל היער(

 הרכוב. 

גילה  לקצר את תקופת האמברגו בניווט הרכוב לחודשיים )ללא הבדל בין תחרות ר אושר •
 בתוקף מיידית.  –לאליפות( 

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  IOFאסיפה כללית 
 קשר עם החברים 

 

 3/1/2022סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

  נוכחים
)ישיבה  
 מקוונת( 

עפר אביטל, רותי אלוש, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, אבי מינסקי, ניר קלקשטיין,  , (יו"ר) נועם רביד
 , עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז מקצועי( רן שביב

 נציגי ועדת הביקורת: יוני יעקבי, קבי מצגר  
 - חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 (.19:00-21:30) 7/2-הירוק בישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר  •



הנהלת האיגוד מברכת את אסיה ועודד ורבין להולדת בתם ענבל, לפני כחודש. ראויה לציון   •
מיוחד מסירותו של עודד, אשר טיפל בהכנות לתחרות הליגה ביער המגינים במקביל ללידה,  

 ותפעל את התחרות בשטח ביום שלמחרת. 
 מיתוג

 רן
 שחורי ויעל סגל. בדיון זה השתתפו איתי  •
חלופות ללוגו   3הוצגו תוצרי עבודה שנעשתה בנושא מיתוג מחדש של האיגוד, וסקיצות של  •

 חדש לאיגוד, אשר הוכנו ע"י יעל סגל, בהנחיה של רן ואיתי.
 החלופה שהועדפה ע"י חברי ההנהלה תתקדם להמשך עיצוב וליטוש ע"י יעל סגל.  •

חדש, הוא ישמש כבסיס עיצובי לכל הפרסומים  בהמשך, לאחר השלמתו וחשיפתו של הלוגו ה •
 והחומרים השיווקיים של האיגוד. 

תקציב  
 האיגוד

 רן

לאחר עבודת נמלים של איסוף וניתוח נתונים, הוכן תחשיב לשינוי הצפוי בהכנסות/הוצאות   •
  2022. מן התחשיב עולה כי שנת 2021שנת  ביחס ל 2022בשנת  לכל אחד מסעיפי הדו"ח הכספי

של   שלילישצפויה להסתיים במאזן   2021אש"ח, לעומת  50-של כ חיוביתיים במאזן צפויה להס
 אש"ח. 90-כ

מחד גיסא, זהו סימן מעודד לכך שהאיגוד מצליח להפוך את מגמת הגירעון שנמשכת כבר  •
,  חלק מההנחות בתחשיב לא מבוססות דייןמספר שנים )ולא רק בגלל הקורונה(. מאידך גיסא,  

 ואין ודאות שכל הערכותינו יתממשו כמתוכנן. 
בצורה מאוזנת, ולא יותר  תסתיים  2022לפיכך, הנחת העבודה השמרנית, בשלב זה, היא ששנת 

תפעול שוטף והכרחי, ולא  צורך מכך. בהתאם לכך, ההוצאות בזמן הקרוב ימשיכו להיות רק ל
 יוקצה תקציב משמעותי לפעילויות שחורגות מכך. 

, יתבצע בחודשים הקרובים עדכון וטיוב של  2022- במטרה לשפר את ודאות התכנון התקציבי ל •
, והן באמצעות מעקב אחר נתוני  2021ים סופיים של  התחשיב, הן באמצעות נתונים כספי

הכנסות והוצאות בפועל בתחומי הפעילות המרכזיים של האיגוד. רק לאחר מכן, לכשניווכח  
שאכן מסתמנת יתרה חיובית משמעותית, ניתן יהיה להשקיע עודף תקציבי זה במיזמים  

 לקידום מטרות האיגוד לטווח הארוך. 
תמיכה  

 ממשלתית 
 נועם 

 אושרו והועברו לאיגוד התמיכות הממשלתיות הבאות:  2021בשבוע האחרון של  •

o  אש"ח. זוהי    200 –  2021תמיכה שוטפת של משרד התרבות והספורט באיגודי ספורט לשנת
התמיכה המינימלית לאיגודי ספורט זכאים, עפ"י מבחני התמיכה החדשים שאושרו  

 אש"ח משנים קודמות(.  50לאחרונה )תוספת של  

o מפות ניווט בגליל ובנגב(  15יכה של משרד התרבות והספורט במסגרת קרן מתקנים )תמ– 
 אש"ח )כהחזר להוצאות עתידיות(.  125

o  אש"ח.  16 –מענק של משרד האוצר לעמותות שנפגעו ממשבר הקורונה 

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

ל לאירועים  הוכנה רשימה של שבתות לקיום אירועי "ניווט בכיף" ע"י האיגוד במקבי  •
מועדוניים )בהפרדה גיאוגרפית נאותה(. כעת מושקע מאמץ באיתור ושיבוץ אנשים מתאימים  

 לתפעול אירועים אלה )תמורת תשלום(. 
 סיכון להמשך ליגת בתיה"ס בגלל הקורונה.  •

במהלך חודש מאי צפויים משרד ומחסן האיגוד לעבור למקום חדש )מאוחד( בתוך הכפר  •
 בנה המשרד הנוכחי לבית ספר. טרם נסגרו תנאי החוזה. הירוק, בעקבות הסבת מ

עידוד ילדים  
 וצעירים

 ניר 

בתחרויות ליגה בעונה זו, בהשוואה לעונות קודמות.   18גרפים של השתתפות בני/בנות עד הוצגו   •
המצב לא טוב. המספרים שלא היו גבוהים מלכתחילה ירדו עוד יותר, בין אם בגלל אפקט שנת  

ובין אם מסיבות אחרות. קטגוריות הנערות סובלות ממיעוט משתתפות חמור  הקורונה,  
 במיוחד. 

העל" לתלמידי בתי הספר, המיועדת להביא לניווטי  -בצד החיובי, הושקה לאחרונה "ליגת •
השטח בסופ"ש תלמידים המשתתפים בהצלחה בליגת בתי הספר הרגילה, כדי שיתחרו במסלול  

הגליל זכתה להיענות מצויינת, ואנו מקווים שהמגמה תימשך, הקצרצר. התחרות באלון 
 והליגה החדשה תסייע למדריכים למשוך ילדים לניווט. 

)שמשמשת בינתיים בעיקר ל"ניווט   WIXהוחל לשווק את הניווט הקצרצר גם בפלטפורמת  •
 בכיף"(, מתוך רצון לפשט את תהליך הרישום למתחילים באופן כללי. 

 יוזמות ורעיונות נוספים שיכולים לסייע בתחום חשוב זה. בישיבה הבאה נעסוק ב •



ביטול חובת 
ווידוא חזרת  

משפחות 
ממסלול  

 "ניווט בכיף"
 נועם 

"( נעדרים "סימון ברשימה + התקשרות ל " )ניווט בכיף " ודא חזרת משפחות ממסלוללו  חובה ה •
הניווט נעשה בקבוצה, על שבילים בלבד,  -בטיחותי   ערך מוסף  תמאוד ארגונית, וחסר  המעמיס

ה  משפחבמסלול עמוס באנשים נוספים, ולכולם יש טלפונים. הסיכוי לאירוע בטיחותי שגורם ל
 אפסי.  -מצב מצוקה ללא יכולת תקשורת  עקבשלמה להיעדר  

 , ולהשאירה כלפי משתתפי הניווט התחרותי בלבד.במסלול המשפחות לבטל חובה זו אושר •

 קטגוריות מסלול זהב 
 IOFאסיפה כללית  לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 

 קשר עם החברים 
 

 6/12/2021סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

,  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, גנית אשכנזי, אבנר הלחמי, ניר קלקשטיין, , (יו"ר) נועם רביד   נוכחים
 עודד ורבין )מנהל תפעול ורכז מקצועי( 

 נציגי ועדת הביקורת: יוני יעקבי, קבי מצגר  
 מאזין: אנריקו זזינסקי )חלקית(  

 אבי מינסקי  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 (.19:00-21:30) 3/1/2022-הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק בישיבת ההנהלה  •

 (. 19:00-21:30) 7/2-ישיבת ההנהלה שאחריה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב  •
סטטוס  

 תקציב
 רן

נמצאות בעיצומן. בשנים האחרונות התנהל האיגוד לפי    2022ההכנות לדיון התקציב לשנת  •
א ניתוח יסודי של שינויים במקורות ההכנסה ובהוצאות.  תקציב מועתק מהשנה הקודמת, לל

בנוסף, השנתיים האחרונות היו חריגות לרעה בהיבט הכלכלי. לנוכח זאת, נבדקים באופן  
פרטני כל מקורות ההכנסה וההוצאה של האיגוד, בהתאם לדו"חות החשבונאיים בשנים  

. בהתאם לכך יתקבל  2022-בהאחרונות, ומתבצעת הערכה ראשונית לגבי גודל השינוי הצפוי 
 .2022- אומדן מהימן של תקציב האיגוד ב

טיוטת התקציב תושלם בהקדם, ותועבר לעיון חברי ההנהלה. הנושא יידון בהרחבה בישיבה   •
 הבאה. 

עדכוני מנהל  
 התפעול

 עודד 

ארגון תחרויות הליגה מתקדם כמתוכנן. לא מזוהים בשלב זה חסמים או סיכונים לתחרויות   •
 הבאות. כנ"ל לגבי ליגת בתיה"ס. 

לאור הפיילוט המוצלח בפארק הרצליה, האיגוד פועל להרחבת השת"פ עם הרשויות למיזמי   •
 תחנות קבועות בפארקים עירוניים. 

שינוי נהלי  
 זינוק

 ניר, נועם 

 השינויים הבאים בנוהל עמדת הזינוק:  אושרו •

o חריגים(.  או בשטח )ברוב המקרים( זינוק שמקצה עודד, מראשהזמן זינוק אך ורק ב( 
כולם חייבים לקבל   –: מקדימים, מאחרים ומארגנים אין יוצאים מן הכללבנוגע לחריגים, 

, נדרשים למסור פתק עדכון זמן למזניק, ומצופים לזנק בדיוק זמן עדכני ורשמי מעודד
 בזמן שהוקצה להם. 

o  לוודא שמזנקים בזמן הנכון  לכולם, אשר יאפשר  שעון זמן אמיתי בקו הזינוקיוצב  
 .()אחריות אישית של כל מזנק 

o י ניקוב תחנתזינוק ע" Start . 

o   בסיום התחרות תתבצע השוואה ממוכנת )בתוכנה( של זמן הזינוק בפועל )זמן ניקוב תחנת
שיתגלה אצלו הפרש  מי לזמן הזינוק המוקצה מראש לכל נווט.  , כפי שתועד בצ'יפ(Start-ה

 . אוטומטית ייפסל  -שני הזמנים )מעל חצי דקה( משמעותי בין 

o תוכנה לבדיקת תאימות זמני הזינוק תהיה מוכנה ובדוקה )כנראה  כאשר ה -יישום   תחילת
 (.2022בתחרות הליגה הראשונה של 

מטרת עמדת הזינוק לאפשר יציאה של כל הנווטים בזמן הזינוק שהוקצה להם מראש, ללא   •
עקיפת המזניק, וללא אפשרות לזנק לפני הזמן המוגדר ולהרוויח  הפעלת לחץ על המזניק, ללא 



זמן בטעות או במתכוון. נוהל הזינוק החדש אמור לשפר את המצב הקיים. יעילותו תיבחן  
 בתחרויות הקרובות. 

עודד נקט עד כה בגישה מתחשבת לבקשות לשינוי זמן זינוק בשטח, שנבעו מאילוצים אישיים   •
ם שלא לנצל זאת לרעה. יתבצע מעקב אחר "משני זמן כרוניים",  מיוחדים. הנווטים מתבקשי 

 ותישקל הגבלת הגמישות כלפי אותם נווטים. 
עדכוני תקנון 

 ערעורים
 ניר 

ותקנוני הערעורים במספר מדינות מובילות, תוך   IOF- ניר יעבור באופן יסודי על מסמכי ה •
טיים עבורנו )שיובאו לאישור  התייעצות עם נווטים בכירים בארץ, וילקט מתוכם כללים רלוונ

 ההנהלה(. 
 "ניווט בכיף"

 גנית 
 אירועים(.   7הוצגה מצגת סטטוס לאחר כחודש וחצי של הרצה ראשונית ) •

השתתפות יפה,  ניכרת "ניווט בכיף" הכה שורש, ואומץ ע"י רוב המועדונים כברירת מחדל.   •
משפחות, והיענות הולכת וגדלה   350במיוחד באירועים במרכז ובשפלה. יש פרטי קשר של 

 להצטרפות לקבוצת הווטסאפ.

 צעדים להמשך:  •

o נוח ליישוםאיכותי והפקת לקחים וייצוב סטנדרט ארגוני  ,המשך הטמעה מול המועדונים 

o  "ע"י האיגוד גם ארגון ארועי "ניווט בכיף 

o  )...עיבוי האתר )סרט תדמית, סרט הדרכה שני, ועוד 

o איגוד לרשימות תפוצה )חברי איגוד, נרשמי ניווט בכיף(יכולת הפצת ווטסאפ ישירות מה 

o תכנון תקציב מסודר )לאיגוד   בסיום תקופת ההרצה ולאחר  –לת שיווק אקטיבי תחי
 ול"ניווט בכיף"( 

השתתפות 
יחידים  
בליגת  

 בתיה"ס
 פר ע

טרם הוסדרה השתתפות נווטים יחידים )שלא במסגרת קבוצה( בליגת בתיה"ס. הנושא הועבר   •
לדרגים הגבוהים ביותר במשרד החינוך )כקובלנה של מדריך ניווט, ולא כפניה רשמית מטעם  

 איגוד הניווט(. 

סמכויות 
 חתימה 
 רן, ניר 

מסמך המפרט את סמכויות החתימה הנוגעות להתחייבויות כספיות בשם האיגוד   אושר •
 )מצורף כנספח(.

זמינות רכב  
 שטח בכינוס 

 עפר, ניר 

ברשות המארגנים עשוי לסייע להם בהגשת עזרה ראשונה בשטח )הקפצת החובש אל   4x4רכב  •
הנווט הפצוע(, או באיסוף נווט שמתקשה לחזור בכוחות עצמו. יחד עם זאת, יש קושי יישומי  

 שיהיה זמין תמיד רכב שכזה )+נהג(, אפילו באירועי ליגה.  לחייבמשמעותי  
 ביא לדיון ההנהלה. ניר יבחן אפשרויות ומשמעויות בנושא, וי •

 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  קטגוריות מסלול זהב 
 

 

 באיגוד לספורט הניווטעל התחייבויות כספיות סמכויות חתימה    :נספח

חתימה של   -( משכורות, מיסים למדינה ולרשויותיה, שכר דירה, ארנונה. תשלומי חובה בכל סכום )1

 . (התפעול, יו"ר, גזברמנהל ) שלושהמתוך  שניים

מתוך  שנייםחתימה של  -החלטות הנהלה ספציפיות לצורך יישום  או, ₪   10,000עד  . תשלומים 2

 (.מנהל התפעול, יו"ר, גזבר) שלושה

 . יו"ר+גזברחתימה של   - ₪ 50,000עד  ₪  10,000סכום של . תשלומים ב3

פעמיים במקרה -מורשי חתימה קבועים או חדאית בכל עת לשנות ולהוסיף רשהבהרה: הנהלת האיגוד 

 .יו"ר/גזברזמינות -של אי



 החלטת הנהלה.  נדרשת -₪  50,000מעל סכום של . תשלומים 4

 : (לחודש ₪   5000-וגבל ל)מ ם בכרטיס אשראימיתשלו .5

 .מנהל התפעול - ₪   1,000עד 

יוכלו להחריג את הצורך   יו"ר+גזבר .יו"ר/גזברתאום ואישור מראש עם מנהל התפעול, ב –₪   1000מעל 

 בקבלת אישור מראש לסוגי חיוב / ספקים ספציפיים. 

 האשראי. ח מחברת" עם קבלת הדו הגזבריבדקו על ידי  כלל החיובים בכרטיס האשראי

 הבהרות ודגשים: 

בנקאית, כרטיס אשראי(, והן  ההעברות בפועל )צ'ק, העברלהן הנוהל לעיל תקף  – ות ויהתחייב •

 הסכמים המחייבים את העמותה.ל

כל   ₪   1000אם יש התחייבות לשלם . לדוגמה, גובה ההתחייבות הוא כלל ההתחייבות השנתית •

 ₪.   12000ות חתימה הוא סמכויהרי סכום ההתחייבות לצורך  ,חודש

ום צ'ק אחד של במק ₪ 9000צ'קים של   2) בכדי להנמיך את רף החתימה אין לפצל תשלומים •

18000   ₪). 

 מפני שתשלומים ,בנקאית על פני תשלומים באשראי יש לתת עדיפות לתשלומים בצ'ק או בהעברה •

 באשראי אינם מפוקחים גם על ידי הבנק. 

 .אין לשלם בתשלום אחד צבר חשבוניות –כל תשלום מתואם לחשבונית אחת בלבד  •

דה וספק בעודף, העודף ילקח בחשבון  במי .אין להעביר תשלום לספק מעבר לערך החשבונית •

 .הקרוב ביותרהבא בתשלום 
 

 

 3/11/2021סיכום ישיבת הנהלה 
 פירוט נושא 

  נוכחים
 )פגישת זום( 

, עודד  רן שביבעפר אביטל, רותי אלוש, אבי מינסקי )חלקית(, ניר קלקשטיין, , (יו"ר) נועם רביד
 ורבין )מנהל תפעול ורכז מקצועי( 

 נציגי ועדת ביקורת: יוני יעקבי, קבי מצגר  
 ליאור מאזינים: אנריקו זזינסקי )חלקית(, איל 

 גנית אשכנזי, אבנר הלחמי  חסרים 
 מנהלות 

 נועם 
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •
 (. 19:00-21:30) 6/12-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב •

 ערעור מענית 
 ניר 

שדנה בערעורים על ניווט הליגה במענית הגישה את סיכומה להנהלה. חברי הוועדה  הוועדה  •
הציעו פה אחד לפסול את הלג הבעייתי )קו הלג מסתיר שטח אסור למעבר( במסלולים בהם 

 הוא מופיע, ולקזז זמן לג זה מהתוצאות של כל הנווטים באותם מסלולים. 
ל פסילת מסלולים במקרה של חוסר הוגנות  תקנון הערעורים של האיגוד מנחה, כמדיניות, ע 

(, ודורש כי כל הצעה אחרת של ועדת הערעורים, במידה  IOF-בתחרות )בהתאם למדיניות ה
 ותעלה כזו, תועבר לאישור ההנהלה. 

את הפתרון שהציעה   אישרההנהלת האיגוד החליטה לקבל את המלצת הוועדה ואת נימוקיה, ו •
 הנהלה מודה לחברי הוועדה על עבודתם.)פסילת הלג, ולא פסילת המסלול(. ה 



בעקבות הנושא התפתח דיון לגבי סמכויות ועדת הערעורים, והנושא יעלה לדיון נוסף בישיבה   •
 עתידית. 

סטטוס  
 תוכנה

 ניר 

בעקבות מתקפות כופרה בתקופה האחרונה, נבדקה פגיעות ושרידות אתר האיגוד. מבוצעים   •
 הנתונים, שהם הנכסים החשובים ביותר של האיגוד. מסדי  גיבויים שוטפים של קבצי המפות ו 

נאסף צוות מתנדבים מקרב חברי האיגוד, אשר מוכנים לסייע בפיתוח כלי תוכנה ואתרים  •
מודרניים לשימוש האיגוד. התקיימה פגישת תיאום מקצועי בהשתתפות ניר, נועם ויורם 

 שחורי, מפתח ומתחזק האתר הקיים. 
נשים  

במסלול 
 רכוב-ארוך
 נועם 

שמשית השתתפה במסלול הארוך רוני חריש, ונפסלה טכנית מפני  תחרות ליגת האופנים בב •
 . בלבד לגבריםהארוך  מיועד המסלול  הליגה  י תקנון"שעפ

ייעודית לנשים במסלול הארוך  ולא מצדיק פתיחת קטגוריה , רוכבות קטןנווטות המספר ה •
 . השתתפותן במסלולה למנוע  הצדקאין  ,יחד עם זאת .)בשלב זה(

-Long) בהתאם לגיל, רכוב לגברים ולנשים כאחד-לפתוח את קטגוריות המסלול הארוך אושר •
Open ,Long-MW45) . 

 לבטל בדיעבד את הפסילה הטכנית של רוני חריש בשמשית. אושר •
 סטטוס כספי 

 רן
  100)מעל  משמעותי , האיגוד נמצא בגירעון 2021ספטמבר -בהסתמך על נתוני דו"ח כספי ינואר •

צפוי שיפור בביצועים, אולם   2021אש"ח(. הנושא בבדיקה מול הרו"ח. ברבעון האחרון של 
 עדיין נישאר בגירעון.

שעת גג/שעת  
סיום בניווט 

אורבני  
 מועדוני

 נועם/עודד 

, שעת הגג  )שכונה, קיבוץ, קמפוס, פארק עירוני, וכו'(אורבניים  מועדוניים בשטחיםבניווטים  •
  , למרותחזרו(  ל הנווטיםמטילה על המארגנים אחריות מיותרת )להישאר ולוודא שכ

, ומחייבת  מגבילה את המשתתפים שלא לצורך. בנוסף, היא נמוך מאודהסיכון מלכתחילה ש
בטיחותית מובהקת )במקרה חירום יכולים  אותם לסיים את הניווט בשעה מוגדרת, ללא סיבה  

 .(בקלות גם ללא נוכחות המארגניםהזעיק עזרה ל
להגדיר מראש "שעת סיום אירוע" במקום "שעת גג".    ניווטים אורבנייםלאפשר למארגני  אושר •

  שעת הסיום היא השעה שבה מתכננים המארגנים לעזוב את אזור הכינוס ו/או לאסוף תחנות.
בו לדווח על חזרתם למארגנים, והמארגנים לא יחוייבו לוודא חזרה של  המשתתפים לא יחויי

 המשתתפים. 
בניווטי שטח )תחרויות ואימונים(, וכן בתחרויות ליגה, יימשך כרגיל השימוש בשעת מודגש כי  •

גג מוגדרת, שחובה לחזור לסיום עד אליה )איחור משמעו פסילה אוטומטית(. הנווטים 
 בשלום, והמארגנים מחוייבים לוודא שכל הנווטים חזרו בשלום.מחוייבים לדווח על חזרתם  

על"  -"ליגת
 לתלמידים 

 עודד 

יוזמה משותפת למדריכים ולאיגוד, שמטרתה למשוך לניווטי שטח תלמידים שמגיעים  •
רשמית  -להישגים בליגת בתיה"ס )ואינם חברי איגוד מנוסים(. הכוונה היא להקים ליגה לא

מעורבות משרד החינוך(, בהתבסס על תחרויות מועדוניות שכבר נקבעו  )בהובלת האיגוד וללא 
 ספריות קטנות ומובחרות. - בלוח האירועים, ולהזמין לתחרויות אלה קבוצות בית

 תקנון הליגה וההיבטים התפעוליים מגובשים יחד עם שי רם ומדריכים נוספים.  •
הצעה לשינוי  

-בתקנון ה
IOF 
 נועם 

, לא מתקיימת הצבעה  IOF-רק מועמד אחד לתפקיד בהנהלת ה, אם יש IOF-עפ"י תקנון ה  •
כך קרה באסיפה הכללית הקודמת )לפני  לבחירתו, והוא מאושר לתפקידו כברירת מחדל. 

ואחד מסגניו ללא הצבעה כלל )מפני שהיו מועמדים  IOF-כשנה(, במהלכה נבחר נשיא ה
 יחידים(.

- שכאשר מדובר בנשיא או סגן נשיא ה, IOF-מבקש להגיש בשם האיגוד הצעה לשינוי תקנון ה  •
IOF  שיש מועמדים כמספר התפקידים  , תידרש הצבעת אמון של האסיפה הכללית במקרה

 . הפנויים

 .  IOF-. הצעת שינוי התקנון תישלח לאושרההבקשה  •
החזר הוצאות  

נסיעה על  
 מיפוי
 נועם 

בצע עבור האיגוד )המיפוי עצמו נעשה  שי גיחות מיפוי ל  מבקש לקבל החזר הוצאות נסיעהנועם  •
גיחות   4-6ש(, "מפת יער דודאים )ליד ב - תמורה(. קונקרטית כעת כל וללא מלאה בהתנדבות 

ה(. בהתאם לחוק, נדרשת חוות דעת תומכת של ועדת הביקורת )התקבלה(, ואישור של  )הערכ
 הנהלת האיגוד. 

 את הבקשה )נועם לא נכח בהצבעה(.  אישרהההנהלה  •
 לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה.  יות חתימה סמכו
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 פירוט נושא 

אבי מינסקי )בזום(, ניר קלקשטיין )בזום,  גנית אשכנזי,  עפר אביטל, רותי אלוש, , (יו"ר) נועם רביד נוכחים 
 תפעול ורכז מקצועי( , צביקה דודלזק )נשיא האיגוד(, עודד ורבין )מנהל רן שביבחלקית(, 

 נציגי ועדת ביקורת: יוני יעקבי, קבי מצגר  
 אורח: זף סגל )רכז נבחרות( 

 מאזינים בזום: רון פלוטקין, פלג מצפון 
 אבנר הלחמי  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

 (. 19:00-21:30) 1/11-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב •
 נבחרות

 זף
הוצגה סקירה של פעילות הנבחרות בחצי השנה האחרונה, המלצות לאיוש מאמן לנבחרת  •

הבוגרים ולנבחרת הנוער, וכן תוכנית פעילות ותחרויות יעד לשנה הקרובה, כולל הערכה 
 ראשונית של מסגרת העלויות.

 המסגרות והאיושים הבאים:  אושרו •
o  ( 20נבחרת הבוגרים )+-    אשר אימן עד כה את המאמן איתי מנורנבחרת ייצוגית בניהול ,

שנים בהן   3- נבחרת הנוער. נבחרת הבוגרים חוזרת להתאמן תחת מאמן רשמי, לאחר כ
 תפקדה ללא מאמן.

o ( 19-15נבחרת הנוער )-    אשר נבחר לתפקיד  המאמן מופז שמואלינבחרת ייצוגית בניהול ,
 ות. מבין מספר חברי איגוד שהגישו מועמד 

o  נבחרת לא ייצוגית, המיועדת לחזק את היסודות   –( 14נבחרת עתודה צעירה )עד
המקצועיים והחברתיים בשכבת הגיל הצעירה, בקרב נערות ונערים המראים התמדה 

 1-2-ופוטנציאל בליגה. פעילות נבחרת זו תכלול תחקורים משותפים בתחרויות ליגה, ו
זו, וזף   מחנות אימון משותפים עם יתר הנבחרות במהלך השנה. טרם אויש מאמן לנבחרת

 יכין קול קורא לאיתור מועמדים/ות. 
מסגרת התקציב של הנבחרות תיקבע במהלך נובמבר, לאחר שיתקיים דיון הנהלה על ביצוע   •

 . 2022ותכנון תקציב   2021תקציב 
נבחרת הנוער התכוננה והתכוונה להשתתף באליפות העולם לנוער, בתחילת ספטמבר בטורקיה   •

ת זו בגלל הקורונה(. לצורך הנסיעה )למדינה "אדומה" בשיא  )בשנה שעברה לא התקיימה אליפו
הגל הרביעי( הושגו היתרים מיוחדים ממינהל הספורט ומצה"ל, אולם לבסוף הנסיעה לא יצאה  
לפועל עקב מגבלות ביטחון שהטיל צה"ל )רוב חברי הנבחרת הם חיילים בחובה(. כתחליף, יזמו  

 חלון זמנים, אליו נסעו על חשבונם.חברי הנבחרת מחנה אימונים בצ'כיה באותו 
שהאיגוד ישא בחלק   אושראף שמחנה האימונים לא היה חלק מתוכנית הפעילות המקורית,  

חברי הנבחרת שיצאו למחנה(, מתוך הכרה בחשיבותו  3-₪ לכל אחד מ  1500מעלותו )
ומשמעותו המקצועית לחברי הנבחרת לאחר תקופה ארוכה של שיבוש פעילות הנבחרת עקב  

 הקורונה. 

 הוסדר תהליך העבודה בין רכז הנבחרות לבין ההנהלה )מאחר שזף כבר אינו חבר הנהלה(:  •
o   נושאים שמחייבים אישור ההנהלה: תקני מאמנים ואיושיהם, שכר, תוכנית פעילות

 שנתית + מסגרת תקציב, שינויים מהותיים בתוכנית הפעילות. 
o סטטוס פעילות; כחודש לפני כל   - בעון נושאים שמצריכים יידוע ההנהלה )במייל(: אחת לר

הודעה על    -יציאה לחו"ל לתחרויות ולמחנות אימון הנכללים בתוכנית הפעילות השנתית 
היוצאים )ספורטאים + סגל + מלווים(. ההנהלה תיזום דיון במידה ותזהה היבטים  

 בעייתיים בנושאים אלה. 
o  תוצאתית או יזומה( ממסגרת התקציב  במידה ורכז הנבחרות מזהה חריגה צפויה(

שאושרה, עליו להביא זאת מראש לאישור ההנהלה. במידה וההנהלה מעוניינת לשנות את 
 תקצוב הנבחרות המאושר, עליה לקיים על כך דיון מקדים בהשתתפות רכז הנבחרות. 

  –תעריפים 
עונת תשפ"ב 

)עדכונים  
 והשלמות( 

 עודד / נועם

לעונת   אושרושהתקיים בישיבה הקודמת, להלן תעריפים מעודכנים שבהמשך לדיון בנושא  •
 תשפ"ב:

o :שלוש מדרגות לדמי טיפול ותמלוגים שגובה האיגוד עבור אירוע מועדוני 
 ₪ לנרשם.  8  –שימוש במפת איגוד, הכנת המאסטר להדפסה ע"י האיגוד  .א

 ₪ לנרשם. 4  –ב. שימוש במפת איגוד, הכנת המאסטר ע"י נאמן מפות מועדוני מוסמך 
 ₪ לנרשם.  2 –ג. שימוש במפה מועדונית, הכנת המאסטר ע"י המועדון  



₪ לנרשם בכל אחת מהמדרגות הנ"ל, כאשר המועדון מארגן אירוע   1של  הנחה  ▪
 (, או כאשר המועדון מארגן אימון סגור. בלבדחשיפה )מסלול עממי ו/או קצרצר 

, או חיזוק השייכות  מטרת הנחה זו לתמרץ שיווק של הניווט לקהלים חדשים
 והמקצועיות של חברי המועדונים. 

₪ לכל מפה מודפסת )לא לכל נרשם(, במידה וההדפסה מתבצעת ע"י   2של   תוספת ▪
 האיגוד.

o  (. זאת בהמשך ₪14 )למשתתפים עד גיל   20 -בתחרות ליגה  קצרצררישום מראש למסלול
ודד השתתפות של להחלטה עקרונית בנושא זה שהתקבלה לפני כחצי שנה, שמטרתה לע 

 ילדים בניווטי ליגה, ולהסיר חסמים בפני ההורים. 
המועדונים נקראים לספק הנחה בשיעור דומה כאשר הם מארגנים מסלול קצרצר  

 באירועיהם. 
o ( על הישגים   750בהמלצת רכז הנבחרות, עודכנו הקריטריונים לקבלת פרסים כספיים )₪

 מריץ לשיפור:באליפות אירופה לנוער, כדי שימשיכו להוות ת
 (. 15%ממקום שלישי במאוץ )היה  10% ▪
 (. 40%ממקום שלישי במסלול ארוך )היה  30% ▪

o   ומעלה(:  6תעריפי "ניווט בכיף" למשפחה גרעינית )מפה לכל משתתף מגיל 
₪,   40  –חינם, חבר איגוד  –בהרשמה מראש באתר "ניווט בכיף": חבר מועדון מארגן  ▪

 ₪.  60 –אורח 
 ₪. 80באתר "ניווט בכיף": בהרשמה בשטח  ▪

o  )"הגדלת  – תמריץ למועדונים על השתתפות חבריהם בניווט תחרותי )"שקל לכל מזנק
₪( עבור   1(, ביטול התמריץ )₪18 על כל זינוק של נשים וצעירים )עד  4-ל  3-התמריץ מ

 . 19גברים מגיל 
התחשבות  התמריץ מחושב לפי תוצאות שמוזנות לאתר האיגוד בפורמט הסטנדרטי )ללא 

לא חולק   2019-2020בתחרויות שתוצאותיהן מוזנות אחרת, או לא מוזנות כלל(. בשנים 
אש"ח )לכל   17-התמריץ למועדונים )נשכח בגלל הקורונה(. הסכום המצטבר מגיע לכ

המועדונים יחד(. סכום זה יחולק בסוף שנה זו, בתנאי שמאזן האיגוד השנתי לא יהיה 
 . 2022-ם לגרעוני. אחרת יידחה התשלו 

חודשים(,  1-2האיגוד ייזום מעתה עדכון תקופתי למועדונים על זכאותם המצטברת )כל 
 בכדי לשמור את הנושא במודעות, ולעודד השתתפות של אוכלוסיות מועדפות. 

 "ניווט בכיף"
 גנית 

בחודש האחרון התקדמו ההכנות לקראת השקת הפורמט המחודש של הניווט העממי, בתצורה   •
ונוחה יותר למשתתפים. התקיימה שיחת ועידה עם רכזי המועדונים, והתקבלו בה   אטרקטיבית 

מגוון הצעות לקידום היוזמה, לצד דעות שונות לגבי מקומו של הניווט העממי באופן כללי  
 בתפריט הפעילות האיגודי והמועדוני. 

קמה  יושק על בסיס צוות הה, הפורמט החדש לאיגוד ולמועדונים לצורך הפחתת סיכונים •
קלות לביצוע )להלן(, כדי לצבור נסיון  עם סט מינימלי של הגדרות מוסכמות, )מתנדבים(, 

ומשתתפים. בהמשך, בהנחה שהמיזם יצליח ויתפוס תאוצה, האיגוד ישקיע באיוש משרה 
 חלקית לטיפול בשיווק הפעילות ובשימור לקוחות. 

o ( מידע ורישום לפעילות רק דרך אתר נפרד וחדישwww.nivutbekef.com  וקישור בולט ,)
 לאתר זה מאתר האיגוד. העברת מידע לפרסום לפחות שבוע לפני האירוע. 

o  ומעלה )במשפחה גרעינית(.  6מפה לכל משתתף מגיל 
o עיל )נותר לקבוע תמחור מוזל לנווטים תעריפים ותמלוגים לאיגוד כפי שהוגדר בסעיף ל

 בודדים(. 
o  ,עמדה בולטת בשטח עם דגל ומפה ממותגיםQR  .לרישום ולסרטון הדרכה 
o  .מסלול כרגיל )עם אפשרות קיצור מובנית(, מנקבים ידניים, תעודות בסיום כרגיל 
o  .הקמת קבוצת ווטסאפ עסקית לשימור הקשר עם המשתתפים 

 ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. לא התכנס  סמכויות חתימה 
 שעת סיום/שעת גג בניווטי מאוץ
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 רן שביב אבנר הלחמי, אבי מינסקי, ניר קלקשטיין, גנית אשכנזי, רותי אלוש, יו"ר,  – נועם רביד נוכחים 

http://www.nivutbekef.com/


 נשיא האיגוד –צביקה דודלזק 
 ועדת ביקורת   –יוני יעקבי  
 מזכיר  –מנהל תפעול ורכז מקצועי, אנריקו זזינסקי    –עודד ורבין 

 אסף אשכנזי  –אורח 
 עפר אביטל  חסרים 

 מנהלות 
 נועם 

 תודה לגנית על אירוח הישיבה בביתה.  •
 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

(. באותה  19:00-21:30) 3/10-ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב •
הזדמנות תתקיים אסיפה כללית מיוחדת )בזום(, לצורך בחירת חבר.ת ועדת ביקורת וחבר.ת  

 ועדת אתיקה ומשמעת. 
קידום 

מטרות 
 אסטרטגיות

 נועם 

בחודש האחרון קיימה ההנהלה שתי פגישות מקוונות לגיבוש כיווני פעולה לקידום מטרות   •
 האיגוד בטווח הארוך. 

הגדלה עקבית של שכבת הצעירים טרה החשובה ביותר העומדת בפנינו היא הוסכם כי המ •
. היעד הכמותי המוצהר  25-9. צעירים, בהקשר זה, הם בני/בנות  המשתתפים בניווט תחרותי

 במספר הזינוקים הממוצע של צעירים.ות בליגת הניווט הרגלי.  10%הוא עליה שנתית של 

 תחומים הבאים:לצורך השגת היעד, הוחלט ליזום פעילות ב •
o בהזמנה והצעה  2019פעמית לחברי איגוד מהעבר, אשר לא חידשו חברותם אחרי -פניה חד ,

 אטרקטיבית לחזור לספורט הניווט. 
o  'י"ב(, בהצעה  -פניה יזומה לחברות המפעילות קורסי הכנה לצה"ל )תלמידי כיתות ט

וציוד/הדרכה/ארגון  לשת"פ עם איגוד הניווט במספר רמות אפשריות )תמיכה במפות  
תחרות ייעודית/הזמנה לפעילויות ניווט שוטפות(. ההצעה המפורטת תגובש במהלך  

 ספטמבר. 
o פעילים( במטרה להבין טוב יותר את - הפצת שאלון בקרב מדריכי האיגוד )פעילים ולא

 צרכיהם השוטפים, ואת התמיכה לה הם זקוקים מצד האיגוד. 
מיתוג מחדש  

של הניווט  
 העממי 

 גנית 

גנית הציגה יוזמה שגיבשה במשותף עם בעלה אסף )שנכח בישיבה(, למיתוג מחדש של ניווט   •
המשפחות )הניווט העממי, בשמו המוכר והארכאי משהו(, במטרה להפכו למושך ונגיש יותר,  

ולהגדיל את ההשתתפות בו. התועלת הצפויה מהמהלך היא חשיפה של הניווט )בגרסה 
 ם חדשים, וכן הגדלת הכנסות האיגוד והמועדונים. לייט( לקהלי-ספורטיבית

 עקרונות היוזמה: אושרו •
o   מיתוג ניווט המשפחות כ"מוצר" חדש. כינוי ראשוני: "ניווט בכיף". עיצוב לוגו חדש

 ומראה מושך.
o  יוגדר סטנדרט אחיד ואטרקטיבי לניווטים מסוג זה. בין השאר:  –שיפור חוויית הניווט

)מי שלא מחזיק מפה לא מנווט, ונהנה פחות(, הוספת   6ל מפה לכל בן משפחה מעל גי
חידות ונקודות עניין בתחנות, מדידת זמן ידנית ופרסום "תוצאות" לילדים המעוניינים 

 .כלול במחיר ההשתתפותהכל  –בכך )משיכה לניווט תחרותי(, תעודה ו/או תמונה בסיום  
o  למשפחה )גרעינית(  ₪70 למשפחה )גרעינית( של חבר איגוד,  50 –מחיר ההשתתפות ₪

 אורחת. 
o  הקמת אתר   –פישוט תהליך הפרסום והרישום לניווט, במיוחד עבור מי שאינם חברי איגוד

)תואמת מראש לכל סוגי   WIX, ייעודי לניווט המשפחות, על פלטפורמה של  נפרד
י ל"ניווט בכיף" ומידע מפורט על  המחשבים והטלפונים(. האתר יכלול לוח של אירוע 

 האירועים הקרובים, ויאפשר רישום ותשלום בצורה פשוטה וקלה, כמקובל באתרי קניות. 
o   לאחר הקמת כל התשתית הנ"ל, האיגוד ישווק את הפעילות לציבור הרחב באתרים

מתאימים וברשתות החברתיות, ויזום שת"פ לקיום אירועי "ניווט בכיף" עם רשויות  
 וגופים נוספים.  מקומיות

o   אירועי "ניווט בכיף" יתקיימו בכל תחרויות הליגה בשבתות שאינן גשומות, בשבתות
נוספות בארגון האיגוד במקביל לניווטים מועדוניים בריחוק גיאוגרפי, ובארגון כל מועדון  

 שיבחר לעשות זאת )במתכונת שהוגדרה לעיל(. 
  100אורך העונה, בנוכחות ממוצעת של שבתות לפחות ל 20-היעד הוא לקיים את הפעילות ב •

 משפחות בכל שבת )לעיתים בשני אירועים במקביל(.
  –תעריפים 

 עונת תשפ"ב
 נועם/עודד 

תקופת הקורונה לא היטיבה כלכלית עם האיגוד )בלשון המעטה(. לצורך איזון פעילותו   •
האיגוד להגדיל את  השוטפת, ולכיסוי חלק מהעלות של יוזמות חדשות לקידום הענף, נדרש 



הכנסותיו הן ע"י הרחבת פעילותו, והן ע"י העלאת מחירים מידתית. להלן תעריפים מעודכנים  
 לעונת תשפ"ב:  אושרוש
o  (  ₪40 )היה  50  –רישום לתחרות ליגה לחבר איגוד₪ 
o   20  –בשנתם הראשונה כחברי איגוד  18חדש: רישום לתחרות ליגה לילדים ונוער עד גיל   ₪

 ₪(  40)היה 
o  ( 60)היה  ₪ 30  – שאינם חברי איגוד 18עד גיל  לילדים ונוער חדש: רישום לתחרות ליגה₪ 
o ( למבוגר   6תחרויות יער+   8מנוי שנתי לליגה )490 –תחרויות מאוץ  ₪ 

₪  35בעונה שעברה. עלות המנוי היא לפי  10תחרויות ליגה, לעומת  14העונה מתוכננות 
 שעברה. ₪ בעונה  32לתחרות, לעומת 

o  עד( מנוי שנתי לליגה לילדים ונוערH/D18 )(. העלות היא לפי   ₪200 )היה   280 –, כולל₪
 ₪ לתחרות, כמו בשנה שעברה.  20

o  (. העלות היא   ₪150 )היה  210 – 25מנוי שנתי לליגה לבן משפחה שלישי ומעלה עד גיל₪
 ₪ לתחרות, כמו בשנה שעברה.  15לפי 

o  תועבר למועדון הקולט אותם. זאת  צטרפים חדשיםמחדש: מחצית מדמי החברות של
 בכדי לעודד ולתגמל מועדונים על גיוס חברים חדשים לאיגוד. 

o  ₪4 לנרשם )היה   8  –דמי טיפול ותמלוגים על שימוש במפת איגוד לאירוע ניווט מועדוני 
₪ למפה, במידה וההדפסה מתבצעת באמצעות האיגוד.  2עלות הדפסה של  –₪(. בנוסף 

מגלם בצורה ריאלית את כלל תשומות האיגוד לתמיכה באירוע. תוגדר מדרגת  התעריף
תשלום נמוכה יותר כאשר המועדון מכין את מאסטר המסלולים בעצמו, או כאשר נעשה 

 שימוש במפה מועדונית. 
עדכון 

קטגוריות 
תחרותיות 

 תשפ"ב
 רותי, רן 

 השינויים הבאים בקטגוריות התחרותיות לעונת תשפ"ב: אושרו •
o   פיצול קטגורייתD65  ל-D65A ו-D65B וביטול קטגוריה ,D70  בקטגוריות החדשות .

תתחרה במסלול   D65A(. קטגוריה D75)הקטגוריה הבאה היא  65-74יתחרו נשים בגיל  
 תתחרה במסלול זהב. D65Bקצר+ נשים, וקטגוריה 

o   פיצול קטגורייתH60  ל-H60A ו-H60B קטגוריה .H60A   תתחרה במסלול בינוני א' )עם
H50A  ו-H55 וקטגוריה ,)H60B .תתחרה במסלול קצר+ גברים 

ועדת חריגי  
 קטגוריה

 נועם 

חברי   אושרו  בבקשות השתתפות בקטגוריות חריגות לגיל מוסמכת לטפלוועדה האיוש הל •
 שביב.: אבי מינסקי )ממשיך(, רותי אלוש, רן  ההנהלה הבאים

  בשל העקרונות המנחים את הוועדה: מניעת פגיעה בספורטיביות ומניעת סיכון בטיחותי מיותר  •
השתתפות בקטגוריה חריגה. הוועדה תתייעץ עם רכז הנבחרות במקרים רלוונטיים, ובמידת  

 הצורך עם חברי איגוד נוספים כראות עיניה. 
עדכוני מנהל  

 התפעול
 עודד 

אין.  -, הוחלף רכב האיגוד הותיק בעסקת טריידשיקולים תפעולייםמכן  ו  מצטבר, בשל בלאי •
 רנו ברלינגו )כולל גגון(.  - הרכב החדש 

כל לוח האירועים התייצב ונקבע למהלך שנת הניווטים הקרובה. נקבעו שטחי הניווט ל •
 . רכובהתחרויות הליגה הרגלית וה

נבחרות: סיכום השתתפות בתחרויות, 
 2022- איושים, תוכנית ל

 
 

 תשפ"ב –פרסים ומענקים  לא התכנס ללו"ז. יעבור לישיבה הבאה. 
 סמכויות חתימה 

 שעת סיום/שעת גג בניווטי מאוץ
 

 

 25/7/2021ישיבת הנהלה סיכום 
 פירוט נושא 

 רן שביב ניר קלקשטיין, אבי מינסקי, , אבנר הלחמיגנית אשכנזי, רותי אלוש, יו"ר,  – נועם רביד נוכחים 
 ועדת ביקורת   – יוני יעקבי , מצגרקבי 

 מזכיר )זום(  –, אנריקו זזינסקי  ורכז מקצועי  תפעול מנהל  –עודד ורבין 
 עפר אביטל  חסרים 



השקת  
הנהלה  
 חדשה 

 נועם 

חדשים: רותי אלוש וניר קלקשטיין.  הם מצטרפיהשני  ל  לחברי ההנהלה החדשה, ובפרט ברכות •
 יעקבי. ברכות לחבר חדש בוועדת הביקורת: יוני 

 , ושיח על התנהלות ההנהלה באופן שוטף. נערך סבב היכרות קצר בין כל המשתתפים •

 בעלי התפקידים הבאים: אושרו •
o  רן שביב  –גזבר האיגוד 
o רן שביב   – ( היו"ר ממלא מקום יו"ר האיגוד )במקרה של נבצרות 
o  נועם רביד ורן שביב   –מורשי חתימה של האיגוד 
o  גנית אשכנזי  –ממונה על מניעת הטרדה מינית באיגוד 
o  ניר קלקשטיין )מחליף את זף סגל( –ממונה קורונה באיגוד 

יהיו בטיפולם של    לקידום הענף יםומהותי יםמרכזי  תחומי עיסוקשבקדנציה הנוכחית נשאף  •
, בכפוף לתוכנית פעולה נושאאשר ירכזו ויובילו את הפעילות האיגודית ב  חברי הנהלה

(. להלן  ם מחוץ לאיגודמוסכמת, ובתיאום עם עודד ובעלי עניין רלוונטיים אחרים )לרבות גורמי
 :אושרורכזים שרשימה ראשונית של 

o  גנית אשכנזי  –ניווט עממי 
o רותי אלוש  – קידום נשים בניווט 
o  ניר קלקשטיין  –טכנולוגיה ואינטרנט 
o  אבנר הלחמי ועפר אביטל  –תמיכה במדריכי ניווט 

 ים הבאים: תחומרכזים חיצוניים להנהלה ב אושרו •
o  תיאום הטיפול השוטף  ריכוז ו  :ממשיך את התפקיד שמילא עד כה. זף סגל – נבחרות

 בנבחרות ובספורטאים המצטיינים. 
o  למיפוי שטחי ניווט שנתית  יהיה אחראי על גיבוש ומימוש תוכנית   .איתי מנור –מיפוי

 בסנכרון עם לוח האירועים השנתי. , )יער ומאוץ( לתחרויות ליגה 
o רן( סיוע)ב מתן צוקר –ם יניווט אופני . 

 : בהקדם שנדרש לפעול לאיושםתחומי עיסוק חשובים  •
o  פיתוח הניווט בבתי הספר 
o עם רשויות וארגונים  קשר לקהילה ושיתופי פעולה 
o בתמיכת רן(  שיווק ופרסום( 

 מנהלות 
 נועם 

 מאושר –סיכום הישיבה הקודמת  •

אם בתאריך   5/9-, או ב29/8- בזכרון יעקב )בביתה של גנית( בישיבת ההנהלה הבאה תתקיים  •
 הקודם יהיו ניר ורן בחו"ל )נדע סופית תוך שבועיים(. 

השתתפות מרחוק    לטובת איפשור  ,, רמקול ומצלמה(360)מיקרופון  יש לרכוש ציוד בסיסי •
 .25/8עד  עודדלשימוש במקרה הצורך. באחריות ,  בישיבות

אסיפה 
  כללית

 מיוחדת
 נועם 

 : בעלי תפקיד המוגדרים בתקנון שניהאסיפה הכללית  ע"ימועמדים, לא אוישו חוסר בעקב  •
o ( 3מתוך  2מאויישים כעת  חבר.ת ועדת הביקורת ) 
o (5מתוך  4מאויישים כעת ) והמשמעת חבר.ת ועדת האתיקה 

. האסיפה תיערך  בעלי.ות התפקידים הנ"לבחירת מטרת אסיפה כללית מיוחדת, ל לכנס אושר •
 , באופן מקוון )זום(.3/10-ב

 . )10/8, עד עודדיש לפרסם קול קורא להגשת מועמדות )באחריות 
מגמות 

 כלכליות 
 רן

שהוצג באסיפה   מעט מפורטת יותר ממה שנתית של מאזן האיגוד )-רבהוצגה תמונת מצב  •
)גם בניכוי השפעות   של קיטון בעודף וגידול בגירעון השוטףהדרגתית ה מגמ  ניכרתהכללית(, ו

 . פעמיות מיוחדות(-קורונה והוצאות חד

האיגוד  היא ש לקראת הדיונים האסטרטגיים בישיבות הבאות(  בפרט) המסקנה המתבקשת •
בעיקר באמצעות הגדלת   הוצאות,-לחזור לאיזון הכנסותולבלום את הירידה ברזרבות מוכרח 

 . הכנסותיו
  חליטוכי רן ואבי ישמשו כ"ועדת השקעות" של האיגוד, וי  אושר ללא קשר לסעיף הקודם, •

)כחוק( לחלק מיתרת המזומנים   סולידיערוץ השקעה על בתיאום עם רואה החשבון של האיגוד 
 כפי שקורה בחשבון עו"ש פסיבי.  תההאיגוד, כדי למנוע שחיק של 

מבנה הליגה  
 תשפ"ב

יער וליגת  לליגת   ליגת הניווט הרגליאת   פצלל  -רכזי המועדונים   ה שהוגשה ע"יהצע ה האושר •
 . מאוץ נפרדות



ענפים  -מתייחסים לניווט יער וניווט מאוץ כתת IOF-א ספורטיבי: בוהעיקרי לכך ה  מניעה נועם 
 לסירוגין )ולא יחד(. בעירביער ו  הנערכות, והדבר משתקף גם באליפויות העולם, נפרדים

מספיק כדי להצדיק ליגה עצמאית, וההנחה היא  ברמה טובה בארץ ניווטי המאוץ התבססו 
היום(, ואולי אף יוסיף.  שפיצול הליגות לא יגרע מההשתתפות בכל אחת מהן )בהשוואה למצב 

 במידה ולאחר שנה ניווכח אחרת, תישקל חזרה למצב הקודם.

 : שתי ליגות ניווט רגלייתקיימו במקביל  תשפ"בבמהלך עונת הניווטים  •
o בניווט יער אליפות ישראלמרץ )כולל -תחרויות בחודשים דצמבר 8 תכלול  :ליגת יער/שטח  

התחרויות    5 לדירוג השנתי יילקחו בחשבוןצמד תחרויות בסוף פברואר/תחילת מרץ(.  –
 . תחרויות כתנאי סף לדירוג שנתי 4הטובות,  

o אליפות  מאי )כולל -באפריל  3-נובמבר ו-באוקטובר 3תחרויות,  6 תכלול :ליגת מאוץ
התחרויות    4 בחשבוןלדירוג השנתי יילקחו  צמד תחרויות במאי(. – בניווט מאוץ ישראל

 . תחרויות כתנאי סף לדירוג שנתי 3הטובות,  
 ללא שינוי.  -ליגות כל אחת מההניקוד האישי ב אופן חישוב  •
  הלכל משתתף )לא ניתן להתחרות בקטגורי  זהותשתי הליגות, ו אחידות עבוריהיו הקטגוריות   •

 בכל אחת מהליגות(.  השונ

הליגות יילקחו בחשבון לדירוג המועדונים    )שתיללא שינוי יהיה מועדונים  הניקוד חישוב   •
 הרגלי(. 

 

 


