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יעדים

שם האיגוד ומעמדו החוקי
שם האיגוד הינו – האיגוד לספורט הניווט בישראל )להלן האיגוד (
Israel Sport Orienteering Association
מקום מושבו הנוכחי  :קיבוץ עין החורש .38980 ,טל' ,04-6127714
האיגוד הינו אגודה הרשומה לפי חוק העמותות.
ההכנסות והנכסים של האיגוד משמשים אך ורק את מטרותיו וחלוקת רווחים ו/או טובות הנאה מכל שהיא בין
חברי האיגוד אסורה.
מטרות האיגוד

 .2.1טיפוח וקידום ספורט הניווט בישראל.
 .2.2טיפוח וקידום :ניווט אופני הרים ) ,(MTB-Oניווט נכים ) (Pre-Oומרתון הרים )(Rogaine
פעולות
 .2.3ארגון ויסוד סניפים ברחבי הארץ.
ארגון מפעלי ניווט עממיים ותחרויות ניווט לאומיות ובינלאומיות ופיקוח עליהם.
 .2.4ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף הניווט.
 .2.5יצירה וטיפוח קשרים עם התאחדויות וארגוני ניווט בינלאומיים.
 .2.6קביעת תקנות ,הוראות ונוהלים המבטיחים פיקוח על ענף הניווט בארץ ,בכפוף לחוקי איגוד הניווט העולמי )
.(IOF
 .2.7קיום קורסים והשתלמויות למאמנים ,מדריכים ,שופטים וספורטאים בענף הניווט בארץ ובחו"ל.
 .2.8פרסום של כתבות מקצועיות ,מאמרים ,מערכי שיעור,סרטים ופרסומים הקשורים בענף הניווט באמצעות אתר
האינטרנט של האיגוד או באמצעים אחרים.
 .2.9טיפול בהשגת האמצעים לשם ביצוע מטרות האיגוד מאת גופים ומוסדות ממשלתיים  ,עירוניים ,ציבוריים,
פרטיים וחברי האיגוד בארץ ובחו"ל.
 .2.10כל פעולה אחרת אשר לדעת האסיפה הכללית ו/או ההנהלה יש בה כדי לקדם את ענף הניווט.
חברות באיגוד
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חברי האיגוד הינם משלושה סוגים :סניפים ,חברי כבוד ,חברים.
 .3.1סניפים  -מועדונים הרשומים באיגוד ביום אשור התקנון ע"י האסיפה הכללית ומועדונים נוספים שיתקבלו
לאיגוד בהתאם להוראות התקנון.
 .3.2מועדון  -לצורך תקנון זה ייחשב:
 .3.2.1ארגון של לא פחות מ  10 -נווטים מעל גיל  ,18בעלי כרטיס חבר ב תוקף של האיגוד ,אשר מטרתו לעסוק
בניווט ומנוהל ע"י ועד או נציגות אחרת שנבחרה ע"י חברים במועדון.
 .3.2.2בית ספר או מועדון נוער המקיים מחלקה או חוג לניווט הכוללים  15נערים או נערות בעלי כרטיס חבר
בתוקף של האיגוד.
 .3.3חברי כבוד  -אישים שהאספה הכללית של האיגוד הכירה בהם כחברי כבוד הודות לפעולותיהם למען האיגוד
והניווט בישראל.
 .3.4חברים  -אנשים שמשלמים דמי חבר שנתיים לאיגוד ,בסכום שיקבע ע"י הנהלת האיגוד מפעם לפעם.
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.4.1

רישום סניפים לאיגוד
בקשת הרשמה של מועדון להתקבל כחבר האיגוד תעשה בכתב ,תישא את חתימת מורשי החתימה ויצורפו אליה
חתימות כל חברי המועדון.

.4.2

הבקשה תובא לישיבת הנהלה האיגוד הרשאית לקבל או לדחות בקשת מועדון .דחית בקשת המועדון להתקבל
כמועדון באיגוד יכולה להיעשות ברוב של  2/3בלבד מהנוכחים בישיבה.
הוגשה בקשה כאמור לעיל ונדחתה ע"י ההנהלה ,רשאי המועדון לערער בכתב על ההחלטה בפני ביה"ד של
האיגוד תוך  14יום מתאריך קבלת הסירוב .החלטתו של ביה"ד בעניין תהיה סופית ומחייבת .הודעת הסירוב
תחשב כאילו התקבלה ע"י המועדון תוך  48שעות ממועד משלוח ההודעה בדואר רשום.
מועדון יחשב כחבר באיגוד מיום שאושרה בקשתו להתקבל כחבר ע"י ההנהלה או ע"י ביה"ד .מאותו היום יחלו
עליו כל החובות והזכויות כלפי האיגוד.
היה ומועדון לא עמד בתנאים לקיומו לפי סעיף  3.2לעיל ,במשך שנה ברציפות ,רשאית הנהלת האיגוד להחליט
על ביטול מעמדו כסניף באיגוד.
מועדון שבוטל מעמדו ,רשאי לערער על ההחלטה כאמור בסעיף  4.3לעיל.
מועדון שבוטל מעמדו כסניף ,רשאי להגיש בקשת הרשמה כסניף חדש ,לאחר שחלפו ששה חודשים ממועד
הביטול ,ולפי כל התנאים המחייבים סניף חדש.
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רישום
כל נווט הרשום באיגוד הניווט חייב להיות רשום באחד ממועדוני הניווט בישראל
לא ידורג נווט בדירוג שנתי של תחרויות הניווט ולא ייצג מועדון בתחרות ניווט כלשהי אלא אם הוא מחזיק
בכרטיס חבר של האיגוד בעל תוקף לשנה הנוכחית.
נווט רשאי לייצג מועדון אחד בלבד בתחרות.
הרשמת חבר לאיגוד תעשה ע"י המצאת טופס הרשמה לאיגוד ,חתום ע"י הנווט .לטופס ההרשמה יצורפו דמי
הרשמה כפי שיקבעו ע"י ההנהלה מדי פעם בפעם .חידוש הרישום מדי שנה יעשה באמצעות ובאחריות
החבר ,ע"י תשלום דמי ההרשמה לאותה השנה.
נווט יהיה רשאי לעבור ממועדון למועדון לפי החלטתו האישית ,אך לא יותר מאשר פעם אחת בכל שנה.
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מוסדות האיגוד
מוסדות האיגוד הם:
האסיפה הכללית.
ההנהלה.
נשיאות האיגוד.
בית דין.
ועדת ביקורת.

האסיפה הכללית
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 .7.1מועד ,משתתפים ומניין חוקי:
 7.1.1האסיפה הכללית תתכנס אחת לשנה במועד ובמקום שיקבע ע"י ההנהלה ,אך לא יאוחר מחודש אוגוסט .בחירת
מוסדות האיגוד ע"י האסיפה הכללית תעשה אחת לשנתיים.
 .7.1.2משתתפים באסיפה הכללית :חברי האיגוד ,חברי הנהלה היוצאת ,חברי כבוד ,חברי ועדת ביקורת ,ומוזמנים ע"י
ההנהלה.
 .7.1.3הזמנת לאסיפה הכללית תישלחנה לא יאוחר מ  21 -יום טרם מועדה ,בצירוף סדר היום שלה.
 .7.1.4אסיפה כללית תהיה חוקית אם יהיו נוכחים באסיפה שני שליש ) (2/3מבעלי זכות ההצבעה באסיפה .בהעדר מספר
זה תדחה האסיפה בשעה אחת באותו יום ובאותו מקום ואז תהיה חוקית בכל מספר של נוכחים.
 .7.2זכות הצבעה באסיפה הכללית:
חבר אשר מיסיו וחובותיו לאיגוד שולמו במלואם עד  15ימים לפני האסיפה הכללית ואשר גילו מעל  ,18יהיה
.7.2.1
בעל זכות ההצבעה באסיפה הכללית.
לא תהיה זכות הצבעה לחבר שטרם מלאו לו  12חודשים מיום שהתקבל כחבר באיגוד.
.7.2.2
 .7.3סדר היום באסיפה הכללית וניהול ההצבעות:
 .7.3.1סדר היום באסיפה הכללית ,אלא אם יוחלט אחרת בהנהלה יהיה כדלקמן:
א .פתיחה ע"י יו"ר האיגוד .
ב .בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה .
ג .דו"ח יו"ר האיגוד .
ד .דו"ח כספי.
ה .דיון.
ו .בחירת מוסדות )אחת לשנתיים( :יו"ר האיגוד ,ההנהלה ,ביה"ד ,וועדת ביקורת.
ז .שונות.
 .7.3.2הצעות לסדר היום ולסעיף שונות יש להגיש להנהלה בכתב לא יאוחר מ  30 -יום טרם כינוס האסיפה הכללית.
 .7.3.3החלטות האסיפה הכללית הן ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה בהצבעה גלויה )או חשאית ,אם דרשו זאת לפחות
 1/3מבעלי זכות ההצבעה באסיפה(.
 .7.3.4במידה ויש יותר ממועמד אחד לתפקיד יו"ר האיגוד ,ייערכו הבחירות לתפקיד זה לפני הבחירות לכל יתר
המוסדות.

 .7.3.5במקרה של שיווין קולות בבחירת מועמד לתפקיד למוסדות האיגוד תערך מיד עם גמר מנין הקולות הצבעה חוזרת
לאותם המועמדים לתפקיד.
 .7.4אסיפה כללית יוצאת מן הכלל:
 .7.4.1אסיפה כללית יוצאת מן הכלל תכונס לא יאוחר מאשר  30יום לאחר החלטת ההנהלה על כינוס או לאחר קבלת
דרישה של חברים באיגוד המהווים לא פחות מ  1/3 -מבעלי זכות ההצבעה.
 .7.4.2סדר היום של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל יהיה כדלקמן:
א .דברי פתיחה – יו"ר האיגוד.
ב .בחירת יו"ר האסיפה .
ג .הנושאים אשר בקשר אליהם נדרש כינוס האסיפה.
 .7.4.3כל ההוראות החלות על האסיפה הכללית הרגילה פרט לשינויים הנזכרים לעיל חלים גם על האסיפה הכללית
היוצאת מן הכלל.
מוסדות הנבחרים ע"י האסיפה הכללית
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 .8.1חברי הכבוד של האיגוד יבחרו ע"י האסיפה הכללית על סמך פעלם באיגוד לקידום ענף הניווט בישראל.
 .8.2יו"ר האיגוד
 .8.2.1יו"ר האיגוד ייבחר ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות .היו"ר ירכז את פעולות ההנהלה ,יזמנה לישיבות,
ידאג לביצוע החלטותיה ,ייצג את האיגוד כלפי חוץ ויבצע כל פעולה אחרת שתחליט ההנהלה.
 .8.2.2תקופת כהונתו של יו"ר האיגוד תהיה שנתיים.
 .8.2.3יו"ר האיגוד יהיה בעל זכות חתימה על מסמכי האיגוד.
 .8.3הנהלת האיגוד
 .8.3.1ההנהלה תמנה לא יותר מ  10-איש שייבחרו על ידי האסיפה הכללית )בהצבעה חשאית אם דרשו זאת
לפחות  1/3מבעלי זכות ההצבעה באסיפה( בהנהלה שמספר החברים בה  5-7לא יכהנו יותר מ  2חברים
מאותו מועדון ניווט ,בהנהלה שמספר החברים בה  8-10לא יכהנו יותר מ  3חברים מאותו מועדון ניווט.
 .8.3.2בהנהלה ישוריינו מקומות ל  -2נשים לפחות.
 .8.3.3האסיפה הכללית תבחר את חברי ההנהלה בהצבעה חשאית ,מתוך המועמדים שהגישו את מועמדותם
לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית .כל חבר בעל זכות הצבעה ,הנוכח באסיפה הכללית ,יוכל
להצביע עבור  1עד  10מועמדים להנהלה ,וייבחרו  10המועמדים בעלי מספר הקולות הרב ביותר.
 .8.3.4במידה ומספר המועמדים להנהלה אינו עולה על  ,10ייבחרו להנהלה רק מי שקיבלו לפחות  50%מקולות
בעלי זכות ההצבעה באסיפה ,ובלבד שההנהלה תכלול  5אנשים לפחות.
 .8.3.5ההנהלה תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ  -30יום מיום שנבחרה.
 .8.3.6ההנהלה תתכנס לפחות אחת לחודש לפי הזמנת היו"ר או ממלא מקומו.
 .8.3.7ישיבות ההנהלה הן ישיבות פתוחות לחברי האיגוד ,בתאום מראש וללא זכות דיבור.
 .8.3.8סדר-היום של הישיבות יפורסם שבוע מראש לחברי האיגוד .הצעות לסדר-היום אשר נוגעות לכל חברי
האיגוד יפורסמו גם שבוע מראש
 .8.3.9החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה ובמקרה של שוויון יכריע קולו של יו"ר
הישיבה.
 .8.3.10תפקידי ההנהלה
 .8.3.10.1להוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
 .8.3.10.2לקבוע תקנוני משנה מבלי לפגוע בתקנון זה.
 .8.3.10.3לקבל מועדונים חדשים לאיגוד.
 .8.3.10.4לתבוע לדין מועדונים או נווטים שעברו על תקנוני האיגוד.
 .8.3.10.5לנהל את כל עניני הרכוש והכספים של האיגוד בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
 .8.3.10.6לרכוש ,למכור ,לחכור ולשכור נכסי דלא ניידי הנוגעים ישירות לענף הניווט.
 .8.3.10.7לגבות את מיסי האיגוד והתשלומים מהמועדונים והנווטים.
 .8.3.10.8לייצג את האיגוד בפני הרשויות ומוסדות שונים בארץ ובחו"ל ,ואיגוד הניווט העולמי.
 .8.3.10.9לקבוע ועדות ,חברי הועדות השונות וסגן היו"ר.
 .8.3.10.10למנות בעלי תפקידים ועובדים טכניים לאיגוד ,אשר יבצעו את החלטות ההנהלה.
 .8.3.10.11להחליט בכל העניינים המנהליים של האיגוד.
 .8.4סגן יו"ר האיגוד וגזבר האיגוד
 .8.4.1סגן יו"ר האיגוד ייבחר ע"י ההנהלה ברוב קולות .אולם רשאית ההנהלה להימנע מבחירת סגן יו"ר
האיגוד .תפקידי סגן היו"ר ייקבעו ע"י ההנהלה.
 .8.4.2גזבר האיגוד ייקבע מתוך חברי ההנהלה הנבחרים.
 .8.4.2.1הגזבר ירכז את העניינים הכספיים ,ייזום מקורות הכנסה ,ידאג לביצוע תשלומים ויהיה בעל זכות
חתימה.

.8.4.2.2

הנהלת האיגוד תחליט על שיטת החתימות ועל חברים נוספים אשר יהיו רשאים לחתום בשם
האיגוד ,בנוסף ליו"ר ולגזבר .מכל מקום ,חייבות להיות שתי חתימות לפחות על ההמחאות ו/או
הוראות התשלום של האיגוד.

 .8.5נשיא האיגוד
 .8.5.1האנשים המפורטים להלן זכאים להיבחר לנשיא האיגוד :
 .8.5.1.1חברים בוגרים פעילים אשר פעלו במשך חמש שנים לפחות לקידום ספורט הניווט ,מבחינה
ספורטיבית או מבחינה ארגונית ,ואשר פעילותם זו תרמה באופן מיוחד לקידומו של ספורט
הניווט.
 .8.5.1.2אישיות ציבורית ידועה.
 .8.5.2הצעת המועמדים לנשיאות תועלה בהנהלה על ידי אחד מבעלי זכות הצבעה .ההנהלה תעמיד את ההצעות
על סדר יומה של האסיפה הכללית.
 .8.5.3נשיא האיגוד יבחר באסיפה הכללית ברוב בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בעת ההצבעה.
 .8.5.4נשיא האיגוד נבחר לתקופה של שנתיים .עם תום תפקידו יהיה הנשיא היוצא חבר כבוד של האיגוד
ויקרא "חבר נשיאות האיגוד לספורט הניווט בישראל".
 .8.5.5נשיא האיגוד ישתתף באסיפה הכללית ויהיה בעל זכות הצבעה.
 .8.5.6נשיא האיגוד ישתתף בישיבות ההנהלה ולא יהיה בעל זכות הצבעה.
 .8.5.7סמכויות נשיא האיגוד :לייעץ ,להדריך ולייצג את האיגוד בפני גורמי חוץ בתאום עם ההנהלה
ובהכוונתה.
 .8.5.8תפקיד נשיא האיגוד :ייצוג האיגוד כלפי חוץ ,ייצור וטיפוח קשרים עם התאגדויות ואירגוני ניווט
בינלאומיים ,ביצוע כל הפעולות הנדרשות לקידום ספורט הניווט בארץ ובחו"ל.
 .8.5.9נשיא האיגוד יקבל דוחות שוטפים של ישיבות ההנהלה וכל חומר אינפורמטיבי שוטף.
 .8.6בית הדין  /ועדת משמעת
 .8.6.1חברי ועדת משמעת ייבחרו אישית ע"י האסיפה הכללית ברוב קולות ,מתוך המועמדים שהגישו את
מועמדותם לפחות שבוע לפני מועד האסיפה הכללית.
 .8.6.2חברי ועדת משמעת אינם יכולים לשמש בתפקידים נוספים באיגוד .
 .8.6.3מספר חברי ועדת משמעת .3 :
 .8.6.4תפקידי ועדת משמעת :
 .8.6.4.1מתן החלטה סופית בערעורים של חברי האיגוד.
 .8.6.4.2מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות הנהלת האיגוד.
 .8.6.4.3מתן פרושים לחוקי האיגוד ותקנון התחרויות.
 .8.6.4.4מתן חנינה לספורטאים שנענשו.
 .8.6.4.5מתן החלטה סופית בסכסוך שבין מועדונים חברי האיגוד בינם לבין עצמם או בינם לבין מוסדות
האיגוד.
 .8.6.4.6לקבוע את אופן הטיפול בחברי איגוד שעברו על הקוד האתי של האיגוד.
 .8.6.5חברי ועדת משמעת יבחרו ביו"ר שמתפקידו יהיה לקבוע את הרכב ועדת משמעת בכל עניין ועניין.
 .8.7ועדת ביקורת
8.7.3.1
8.7.3.2
8.7.3.3
8.7.3.4
8.7.3.5
8.7.3.6
8.7.3.7

לבדוק את תקינות פעולות האיגוד ומוסדותיו ,לרבות פעולות האיגוד למטרותיו.
לבדוק את השגת יעדי האיגוד ביעילות ובחיסכון
לעקוב אחרי ביצוע ההחלטות של האסיפה הכללית והנהלת האיגוד.
להציע להנהלה דרכים לתיקון ליקויים בניהול האיגוד
לבדוק את ענייניו הכספיים של האיגוד ,את פנקסי החשבונות שלו ואת תשלומי השכר שבו ,לרבות
ייעוד כספי האיגוד לקידום מטרותיו
לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות האיגוד
להגיש לאסיפה הכללית דו"ח על פעולותיה של הועדה בין אסיפה לאסיפה

תקופת הכהונה של מוסדות האיגוד
.9
 .9.1תקופת כהונתם של המוסדות הנבחרים ע"י האסיפה הכללית היא לשנתיים מיום בחירת המוסדות ותכנס
לתקפה החל מיום האסיפה הכללית בה נבחרו ועד לאסיפה הכללית שנתיים לאחר מכן.
 .9.2תקופת כהונתם של המוסדות הנבחרים ע"י ההנהלה ,היא עד לבחירת מוסדות חדשים בישיבת ההנהלה
הראשונה שלאחר סיום האסיפה מקץ שנתיים.

 .9.3העברת תפקידים וסמכויות מהמוסדות שסיימו את תפקידם למוסדות החדשים שנבחרו ,תעשה בצורה
מסודרת .המוסדות שסיימו את תפקידם ימשיכו בפעילות סדירה עד להעברת התפקידים למוסדות הנבחרים
החדשים.

כספים
.10
הכנסות האיגוד הן :
 .10.1מסים ותשלומים שנתיים של מועדונים ודמי חבר של נווטים.
 .10.2הכנסות מתחרויות הנערכות ע"י האיגוד.
 .10.3הכנסות ממכירת מפות וציוד תחרויות.
 .10.4תקבולים מרשות הספורט ,המועצה להסדר ההימורים בספורט ,רשויות ממלכתיות ועירוניות ,וגופים אחרים.
 .10.5מתנות ,עזבונות ותרומות של גופים ואנשים פרטיים.
 .10.6תשלומי חברים אוהדים.
 .10.7כל מקור הכנסה נוסף שיאושר ע"י ההנהלה.
האצלת סמכויות
.11
 .11.1האסיפה הכללית רשאית להטיל על ההנהלה לטפל בנושאים שונים שלדעתה זקוקים לטיפול.
 .11.2ההנהלה רשאית להאציל סמכויותיה לועדות אשר מונו על ידה או לממלאי תפקידים אחרים באיגוד הניווט.

.12

בית הדין של "אילת"
במידה ותתגלה מחלוקת בין החברים ו/או בין חברי ההנהלה ו/או בין כל צד שלישי הכפופים להוראות תקנון
זה ,בכל עניין הקשור לפירושו ,סבירותו ,ביצועו ו/או כל נושא אחר הקשור בתקנון זה ,ואחד מהצדדים מעוניין
להעביר את ההכרעה באותה מחלוקת להכרעה שיפוטית מחוץ לגופי האיגוד ,אזי יהיו הצדדים חייבים להעביר
את המחלוקת לבוררות אך ורק בפני חברי בית הדין העליון של "אילת" אשר ידון בעניין על פי סדרי הדין
החלים בבית דין זה .הכרעתו של בית הדין האמור תהיה סופית ומחייבת.

שינויים בתקנון
.13
 .13.1שינויים בתקנון זה יכולים להתקבל רק באסיפה הכללית או באסיפה היוצאת מן הכלל ברוב קולות של 2/3
ממספר הנוכחים בעלי זכות ההצבעה באסיפה זו ,בתנאי שההצעות לשינויים נשלחו לחברים לפחות  30יום
טרם כינוס האסיפה.
פירוק האיגוד
.14
 .14.1החלטה בדבר פרוק האיגוד יכולה להתקבל אך ורק באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שזומנה במיוחד לשם
פרוק האיגוד ,ובתנאי שהתקבלה ברוב של  2/3ממספר הנוכחים בעלי זכות ההצבעה באסיפה זו.
 .14.2במקרה של החלטה על פרוק האיגוד יעבור כל רכוש האיגוד למוסד ציבורי מוכר בעל מטרות דומות למטרות
האיגוד .האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תהא חייבת לציין את שם המוסד אליו יעבר הרכוש.

אישור התקנון
אנו החתומים מטה מאשרים בזאת שהתקנון הנ"ל אושר באסיפה הכללית של האיגוד שהתקיימה ב  26.6.15במכון
וינגייט בהתאם לסעיף  13של תקנון האיגוד .

