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איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,נמרוד כהן ,עפר אביטל ,שי רם ,רוני דה קוסטה בק,
ליסה מישלי ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
דורון קינר
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
• בתקופה האחרונה התקיימו מספר ניווטי פארקים )בר אילן ,גן העצמאות ומכון
ויצמן( .במכון ויצמן השתתפו כ 180 -נווטים תחרותיים .לא היה פרסום מספק
בתוך המוסדות האקדמיים.
• בתחרות נעשה שימוש במערכת ה  SFRהמאפשרת שליטה על המשתתפים ,כמו
למשל כמה מתוכם עוד לא חזרו ועוד .אין הבדל בין משתתפים עם כרטיס
אלקטרוני לבין משתמשים בכרטיסי קרטון .עם סיום התחרות התקבלו תוצאות
מיידיות.
• בשנה הקרובה נקיים מספר תחרויות עם מערכת ה  SFRלהמשך בחינת הנושא.
• למחנה סילבה ייצאו  7נווטים בהרכב  2בנות ו 5-בנים .לאור מספר המשתתפים
הנמוך ,יחסית לשנים האחרונות ,היה ספק אם תצא השנה משלחת .על מנת
לשמר את הרצף והקשרים עם ברקו וכדי לא לאכזב את הנווטים והנווטות
המעונינים לצאת השנה ,הוחלט להוציא בכל זאת משלחת מצומצמת.
• ביום רביעי התקיימה פגישת תדרוך עם ההורים והילדים לקראת הנסיעה.
• באחת הישיבות הקודמות אישרנו את הצטרפותנו ל  .COMOFעל בסיס ההכנות
שבוצעו ל  EYOCנגיש את מועמדותנו לארח את ) MCO 2015אליפות אגן הים
התיכון( בצמוד לאליפות ישראל.
• לאחרונה השתתפתי בישיבת שולחן עגול של התאחדות "אילת" עם משרד
התרבות והספורט.
• אחד הנושאים שעלו היה מסקנות ועדת לובצקי לקביעת הקריטריונים לתיקצוב
ענפי הספורט .על פי הקריטריונים המתגבשים ,יינתן משקל של  50%לכמות
הספורטאים ו  50%להישגים .כמו כן ייקבע ניקוד דיפרנציאלי עד גיל  45 ,35ו
 .55יקבע ניקוד מינימום לאיגוד ) 120לשלוש השנים הקרובות ו  250לאחר
מכן( .על האיגוד יהיה להיערך בהתאם.
• הנושא השני שעלה היה "בדיקות רפואיות" ,מנהל הספורט מקווה שבמושב
הקרוב של הכנסת ועוד לפני תחילת העונה יעברו התקנות החדשות .ככל הנראה
עד גיל  30ספורטאים לא יצטרכו לבצע בדיקות ארגומטריה.
• נושא נוסף שעלה הוא ביטוח ספורטאים עממיים ומזדמנים .בעוד שרשויות
מקומיות מקבלות פטור מעניין זה ,איגודי ספורט מחויבים לו .בשיחות שהתקיימו
לאחר הישיבה מסתמן כי כל ענף יוכל להגדיר טופס הסרת אחריות למשתתפים
מזדמנים ו\או עממים.
• בהקשר זה יש לציין שעל ספורטאים מעל גיל  68יש לדאוג לביטוח אישי .הודעה
בנושא זה תצא לנוגעים בדבר.
• התקיימה האסיפה השנתית של התאחדות "אילת".
• בישיבה זו עלה שוב נושא ועדת לובצקי .הועדה תגיש מסקנותיה לקראת סוף
השנה .יש לפעול להגדלת מספר הספורטאים הפעילים.
• נדון סיוע לאיגודים במצוקה  .בשנה שעברה שהיתה שנה אולימפית ,בוצע ניוד
תקציבי ממספר איגודים ובהם איגוד הניווט למען איגודים אולימפיים שהיו
בקשיים .בשנה הקרובה יפוצו אותם איגודים על חשבון הקיצוץ ב .2012
• עמית מלניק ממשרד בן חורין אלכסנדרוביץ' האחראי על יחסי הציבור מטעם
אילת הציג עצמו .ניתן לפנות אליו לקידום פרסום האיגוד ואירועיו.
• לוח תחרויות לשנה הקרובה – לאור פנייתו של עזרא ,יתקיים דיון נוסף
בהשתתפות זיו ,ארז ועזרא לגבי אופן שילוב תחרויות ניווט רכוב בלוח האירועים
השנתי .הנושא חייב להיסגר עוד השבוע.
• השנה היה מיעוט משתתפים בתחרות השליחים .יש לבחון את הדרכים לעידוד
מספר המשתתפים.
• כמו כן נשלחו מספר רעיונות לשיקלול אחר של הניקוד בתחרות השליחים לצורך
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קביעת המועדון המנצח .התקבלה הצעה מניר קלקשטיין וכן הצעה פחות
מגובשת מליסה משלי .ההנהלה יוצאת ב"קול קורא" לחברי האיגוד להעלות
הצעות לדיון בישיבת ההנהלה ,שתתקיים מן הסתם בקדנציה הבאה.
ליגת אס"א/מכללות בשנים האחרונות היתה במגמת ירידה עד ביטולה.
באליפות אס"א בניווט השתתפו בשנים האחרונות רק שני מוסדות אקדמיים ,על
כך הם לא קיבלו ניקוד לאליפות אס"א הכללית.
השנה ,בעקבות פעילות שבוצעה מול האוניברסיטאות והמכללות השתתפו
קבוצות מאוניברסיטת בן גוריון ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב,
המרכז הבינתחומי והטכניון.
אחד הלקחים ,התאריך צריך להיות מוגדר ומפורסם מספיק זמן מראש ורצוי
במסגרת סמסטר ב'
עיקרי ההצעה :הכרזת העונה הקרובה כעונה "ירוקה" שבסופה יוכרז "המועדון
הירוק" על ידי שלושה שופטים ,בהם אחד חברי ההנהלה ,לפי קריטריונים
שיפורסמו על ידי השופטים לפני תחילת העונה.
חברי ההנהלה סברו שההצעה אינה בשלה דיה לדיון ושבכל מקרה אין צורך
לקיים "תחרות" בין המועדונים בנושא הירוק ולכן הוחלט לדחותה.
עיקרי ההצעה :על האיגוד לקיים אליפות וותיקים במסגרת תחרות ארצית .בין
אם האליפות תתקיים במסגרת ארצית ובין אם במסגרת מקומית ,על האיגוד
להעניק את הפרסים )מדליות \ גביעים( .השם המוצע :אליפות הוותיקים לזכר
ותיקי האיגוד ע"ש תומי גורן.
בדיון שהתפתח סברו חברי ההנהלה כי אין מקום לקיים אליפות ארצית נוספת
בחסות האיגוד היות וגם כך מתקיימות שתי אליפויות )חורף וישראל( בהן
מוכתרים אלופים בכל הקטגוריות והוספת אליפות נוספת אף תגרע מהאליפויות
הקיימות .חברי ההנהלה סבורים כי יש לקיים את תחרות ותיקים כחלק מתחרות
מקומית באחריות אחד המועדונים ,כולל טיפול בכל היבטיה ,כפי שהדבר נעשה
באליפות הנוער המתקיימת מטעם מועדון גליל .ההצעה נדחתה
הרעיון הוא לעודד חברים לחדש חברות גם בשנה בה הם מנווטים מעט .המטרה
היא שמירה על קשר ותמיכה בפעילות האיגוד והמועדונים .כאשר ספורטאים
מפסיקים חברותם ,האיגוד ממשיך לפתח את הענף ואת התשתיות ועם חזרתם
לפעילות מלאה הם נהנים מכך.
מן הסתם ,אם חברים רוצים לפרוש מן האיגוד ,אזי אין כל טעם לחידוש .המטרה
אינה להגדיל באופן מלאכותי את מספר החברים באיגוד ,כי אנו מבקשים להגדיל
את מספר החברים הפעילים ,אך הקשר "המשפחתי" חשוב לנו אף הוא.
למען עידוד חידוש החברות של חברים הועלו מספר חלופות בהן האפשרות
לחידוש אוטומטי.
אושר עניין החידוש האוטומטי ויישומו ייבחן על ידי יורם .בנוסף יתקיים לקראת
סוף השנה האזרחית סבב טלפוני לתזכר חברים שלא חידשו חברותם באיגוד.
הוצגו רשימת המועמדים לתפקיד יו"ר האיגוד ,חברי הנהלה ,חברי ועדת ביקורת
וחברי ועדת משמעת .הודעה מסודרת תפורסם עוד השבוע באתר האיגוד.
הוצגו הצעות לשינוי התקנון שהועלו על ידי נועם רביד ועמי גנצ'רסקי .ההצעות
תפורסמנה אף הן לפני האסיפה.
מועד הישיבה הבאה יקבע על ידי ההנהלה החדשה לאחר האסיפה הכללית
שתתקיים ב 28.6.13
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איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,רוני דה קוסטה בק ,ליסה מישלי,
דורון קינר ,עזרא ברקאי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ביקורת
יורם שחורי ,שי רם
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
• התחרות הארצית ביער המלאכים דרום היתה מוצלחת .מומלץ לקיים עוד אירועי
ניווט בדרום .לקראת העונה הבאה תורחב המפה בשטח שמדרום לכביש.
• התחרות הארצית ביער אודם :רעיון של יומיים )שישי ליגה ,שבת שליחים( היה טוב.
תודה למארגנים ולכל אלו שנרתמו למשימה ובראשם פבל לויצקי ,רפי הימן ,אנריקו
זזינסקי ודן צ'יזיק )שליחים( .מזג האויר טוב מאוד לתקופה זו של השנה ולכן גם
בעונה הבאה תתקיים ביער אודם תחרות בסוף העונה .בארצית היו כמעט 300
נווטים .כצפוי בשליחים היה דליל ביחס לעבר ,כ 75-קבוצות לעומת כ  100בעונה
שעברה ואף יותר מכך בעבר.
• איך לעודד השתתפות בשליחים? הועלו בפורום מספר רעיונות .כגון ,קבלת דירוג
ליגה על התחרות .איתן :הנושא יעלה לדיון בישיבת הנהלה הבאה.
• תחרות מקומית בחרובית )כולל אליפות ישראל לא.הרים ע"ש גל גיטמול וניווט(:
השתתפות מועטה יחסית .אירגון מקצועי לא טוב )תחנות לא במקום ,רחוקות
מהשביל וכדו'( .היה חוסר תיאום בתכנון הניווט הרכוב והרגלי .הסיבה לתקלות היא
ככל הנראה שחיקה \ חוסר חשק של האנשים.
• איתן :בפגרה נקיים שוב השתלמות מארגני תחרות ורק מי שעבר את ההשתלמות
ויקבל הסמכה יורשה לארגן תחרות ,בהתאם להחלטת ההנהלה .לוח התחרויות
יהיה מותנה בהעברת שמות של מוסמכים מטעם כל מועדון לכל תחרות אותה
ברצונו לארגן.
• התחרות ביער להב )ע"ש אלכס משביצקי( שהיתה גם אליפות אס"א הפתיעה
לטובה .השתתפו מאות נווטים מחוץ לאיגוד ובתוכם נווטים רבים מהאוניברסיטאות,
אנשי "אחרי" וחבריו של אלכס ומשפחתו.
• ניווט אוהד זך התקיים בהשתתפות  1700אנשים ,אך עם מספר קטן יותר מבעבר
של נווטי האיגוד .עזרא :למרות העידכונים והשינויים שבוצעו במפה ,היא עדיין אינה
מתאימה לניווט אופניים.
• ניווט הצדעה ללוחמי תש"ח התקיים בנחשונים .האירוע היה מוצלח.
• עד סוף העונה יתקיימו  6ניווטים מקומיים בעיקר בפארקים \ קמפוסים ותחרות ניווט
רכוב בגבעת המורה.
• ניווט סוף העונה יהיה במכון ויצמן על מפה חדשה ,בשטח שהיה סגור לניווט עד כה.
• ליסה :היתה בעיה מבחינת הקטגוריות של הנשים .הותיקות קיבלו מפות בקנ"מ של
הקטגוריות הצעירות .יש בעיה בפורמט הקבוצות .למרות זאת ,הניווט היה טוב.
• דורון :יש לכבד מנצחים במדליות או תעודות כפי שהיה בעבר .הדבר מקובל על רוב
חברי ההנהלה ויבוצע בעתיד.
• איתן :כאמור דיון בפורמט השליחים ובדרך לעודד השתתפות יתקיים בישיבה הבאה
ולפני פרסום לוח התחרויות לעונה הבאה .הצעות מציבור הנווטים יתקבלו בברכה
ויישקלו.
• בחודש יולי תתקיימנה  2אליפויות עולם  JOWCו .WOC-החלטת ועדת נבחרות:
) WOC oאליפות העולם לבוגרים שתתקיים בפינלנד(  -יוצאים גיא סבו בר,
אלכסיי מרצ'נקו ,פבל גבוזדב והמאמן דן ציזיק.
) JWOC oאליפות העולם לנוער שתתקיים בצ'כיה(  -יוצאים ניצן יסעור ,עדי
גוטמן ,איתי מנור והמאמן עודד ורבין.
• בחודש אוקטובר תתקיים אליפות אירופה לנוער ) – (EYOCרשימת היוצאים טרם
נקבעה.
• מארגני המכביה הציעו לאיגוד לשלב את הניווט ביום משימות למשתתפים הצעירים
של המכביה )עד גיל  (20שיתקיים ב 29.7 -אחה"צ בפארק הירקון.
• החלטה :האיגוד יהיה מוכן להשתתף באירוע זה רק אם הוא יתקיים בהתאם לתנאי
האיגוד ,בתפעול מלא של האיגוד ,ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,בכיסוי
תקשורתי מלא ובתשלום.
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כמידי שנה מתקיים בסוף חודש יולי בצ'כיה מחנה סילבה .עד כה נרשמו  7נווטים
צעירים ,כאשר הצפי הוא להשתתפות של עד  12 – 10נווטים.
מומלץ שיצאו שני מלווים ע"ח האיגוד .אושר.
קיים ביקורת לאורך כחצי שנה לגבי נוכחות חובש בתחרויות מקומיות .התוצאה:
ברוב התחרויות אין חובש .בחלק מהמועדונים יש בין חברי המועדון רופאים ,אך לא
נבדק מה קורה כאשר אותו רופא יוצא לניווט .לא כל המועדונים דואגים לתיק עזרה
ראשונה .מציע לארגן מטעם האיגוד קורס חובשים או מע"רים.
יש לוודא שכל מועדון שמארגן תחרות מקומית דואג למע"ר בכינוס .למעשה נושא
זה כבר קיים בנוהל ארגון תחרויות סעיף .4.3.5
איתן :בפגרה תתקיים השתלמות מע"רים.
מציע שבתחרויות ארציות כל המועדונים ינקו מעבר לאיזור שלהם .תחת הסיסמא:
"גם ליכלוך של אחרים" .זיו :כשהמועדונים באים לשטח ,הוא כבר נקי.
סיכום :כל מועדון ידאג לקבל מזיו שקיות לאיסוף אשפה ויסייע בפינויין מהשטח.
תיבדק אפשרות לקיים יום ניקיון משולב בניווט.
הצעה לממן לנווט איגוד קורס מאמני ריצה ובתמורה לכך יבוצעו אימוני נוער או
בוגרים בריצה לא התקבלה.

איתן

לוח
• הציג את לוח התחרויות המתגבש מול רכזי המועדונים.
התחרויות • ברב הארציות יהיו מפות חדשות.
זיו
• כפי שנקבע בישיבת ההנהלה והרכזים ,הניווטים הרכובים יתקיימו באביב ובקיץ.
• יקבעו שתי שבתות ריקות לאימוני מועדון או לשינויים בארציות.
ביטוחים
• יש לסגור את עניין הנווטים שאינם מכוסים בביטוח ספורטאים:
נמרוד
 oנווטים עממיים ,נווטים מזדמנים ,ונווטים מעל גיל  .68נווטים אלו מחוייבים
על פי חוק הספורט ,אך יש לערער על כך מול מנהל הספורט.
אסיפה
• ב  28.6יתקיים אירוע משולב שיכלול את האסיפה הכללית ואת טקס חלוקת
כללית
הפרסים.
וחלוקת
• במסגרת האסיפה הכללית יתקיימו בחירות להנהלה.
פרסים
• המיקום טרם נקבע ויפורסם בהמשך.
• זיו יפרסם את כל ההנחיות בנוגע לאסיפה הכללית.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  9/6/2013בשעה  19:00במשרדי האיגוד בעין
הישיבה
החורש.
הבאה

ישיבת הנהלה 2/4/2013
נוכחים
איתן
זיו
שוטף

איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,שי רם ,רוני דה קוסטה בק ,ליסה
מישלי ,דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
• הגמר הארצי של ליגת בתי הספר התקיים בנווה שלום .בכך הסתיימה הפעילות
השנתית של בתי הספר .בתחרות השתתפו תלמידים רבים .ישנן  90בנות
המתאימות לקטגוריה  D13לעומת שתיים המשתתפות בפועל .יש לראות כיצד
למשוך אותן לאיגוד .כפי שהוצע בישיבת הרכזים וההנהלה ,יש לקיים בתחרויות
מקומיות מסלול תחרותי על בסיס המסלול העממי על מנת לאפשר דרגת קושי
המתאימה לרמת התחרויות של בתי הספר.
• היו מספר תחרויות מקומיות ,בהן "ניווטים לזכר" ,שבהן היתה נוכחות דלה בטקס
הסיום .המלצתי היא לייעץ למשפחות שאין חובה לחלק פרסים ובמקום זה למקם
עמדת הנצחה בתחרות על מנת שיהיה יותר מכובד.
• קיימת בעייה עם רשות הטבע והגנים בנושא ניווט בשטחי הרשות .השנה פגע הדבר
בפעילות האיגוד באיזור חדרה ונחל אלכסנדר וגם בכרמל מערימים קשיים רבים.
איתן :תתואם פגישה כדי למצוא פתרון לבעיה.
• בתחרות מקומית בהזורע היה מזג אוויר חם מאד )התחרות התקיימה במקביל
למרתון תל אביב( .כתוצאה מכך נכחו באירוע מעט משתתפים יחסית לשנים עברו.

עופר

•
•
•

התקיימה תחרות מקומית נחמדה מאד בבת חפר בשיתוף פעולה עם הישוב.
בתחרות הארצית בתל עזקה היה שיתוף פעולה טוב עם משפחתו של תמיר מסד.
הניווט הארצי הבא יתקיים ביער המלאכים .המפה בחלק הנמצא מדרום לכביש הינה
מפה חדשה.
בעקבות השאלות שעלו בישיבה הקודמת להלן ההתייחסות:
 oעזרה במימון לנווט צעיר – בהמלצת מאמן.
 oבעד הפלייה מתקנת לנשים )נערות(.
 oרף כושר :מבחן קופר או ריצת  3000או מיקום בשליש העליון של המסלול
הארוך.
 oתקציב :עלתה התנגדות למתן התקציב לידי המאמן .המאמן יגיש בקשה
לתקציב שתישקל במסגרת התקציב השנתי של האיגוד.
 oלא תצא משלחת של נווט בודד לאליפויות .נווט/ים ייצאו תמיד עם מלווה ו/או
מאמן.
 oועדת נבחרות תיבחר על ידי הנהלה ואינה חייבת להיות מורכבת מחברי
הנהלה ,המלצותיה יוגשו לאישור ההנהלה.
לאליפות העולם  WOCבפינלנד – ייצאו גיא סבו-בר ,אלכסי מרצ'נקו ופבל גבוזדב עם
המאמן דן צ'יזיק.
בהמשך לדיון המתקיים בנושא הביטוח ,נשארו שני נושאים פתוחים:
 oמעדונים שהינם עמותות חייבים בביטוח צד ג'.
 oביטוח נווטים עממים ,נווטים מזדמנים ונווטים בגלאי  68ומעלה – הנושא
דורש המשך התייעצות עם הגורמים המקצועיים.
 oלאחר סיום הבירורים ישלחו הנחיות מתאימות למועדונים.
תחרות הרוגיין שהתקיימה בשפלת יהודה היתה מוצלחת .ההשקעה של נועם היתה
יוצאת דופן וראויה לציון .יחד עם זאת ,עלו מספר נושאים להמשך טיפול:
שיווק ופירסום – לא התקיים כל קידום לתחרות במעגלים חיצוניים.
אתר הרוגיין – המצאותו של יורם במילואים לא איפשר עידכון רציף בתקופה זו.
הנחת התחנות – התחנות הונחו ביום חמישי וביום שישי .הנחת התחנות ביום שישי
החלה באיחור ,רכב נתקע בשטח וסיום ההנחה הושלם על ידי נעם בליל שבת.
מים – לא היו בעיות בעיקר הודות למזג האוויר שהקטין את הצריכה .נערכנו מראש
גם למזג אוויר חם יותר ,אבל סביר להניח שאם היה חם יותר ,היינו צריכים לתגבר
במהלך התחרות.
כסף – מחיר ההשתפות ברוגיין נמוך בצורה מוגזמת .ניתן לגבות מעט יותר ובתמורה
להציע אוכל או להשתמש בכסף לתיעוד\שיווק וכד'.
קטגוריות ופרסים – חלוקת הפרסים לפי המפתח שנקבע בשטח הגיונית ביותר ויש
לאמץ הגדרה זו גם להבא 3 :המקומות הראשונים בכל מקצה זוכים בפרס והמקום
הראשון בכל קטגוריה משנית מקבל תעודה .המלצה נוספת – לאחד ולצמצם
קטגוריות אם יש מתחת למינימום משתתפים בקטגוריה.
עופר :כחברי הנהלה יש לנו אחריות .המקצה של  16שעות הינו סף יכולת .נווטי
האיגוד אינם בנויים לכך ואיננו מכירים את יכולות האורחים .חילוץ בשעות הלילה הינו
בעייתי ומצריך רכב שטח.
זיו :הרוגיין איננו הספורט העיקרי שלנו ,כמות האנרגיה המושקעת באירוע אינה
תואמת את עוצמת הפעילות .האירוע בנופית היה נוח יותר לשליטה.
מסקנות נוספות נמצאות במסמכים שנשלחו ע"י נועם ועפר.
לקראת הרוגיין הבא יתקיים דיון מכין ,שיתבסס על המסקנות שהוצגו ,כאשר הנטיה
כרגע היא להתמקד ברוגיין יום.
אושרה חברות ב  .(International Rogaine Federation) IRFהדבר ישפר את סיכויינו
לזכות באירוח אליפות אירופה ברוגיין לשנת .2015
אין סתירה בין השאיפה לצמצם את שעות הרוגיין המקומי לבין הרצון לארח כאן את
אליפות אירופה ) 24שעות( .אנו רואים באירוע זה פוטנציאל כלכלי רב עם זיקה לענף
הניווט ובמידה שניבחר ,ניערך אליו בהתאם .בנוסף לכך ,נוכל לקיים את אירוע
הרוגיין שלנו במקביל לאליפות.

•

שי :בפסח התקיים בכדורי מחנה אימון מוצלח מאד בהשתתפות שלושים ילדים.

•

נבחרות

•
נמרוד

•

ביטוח

איתן/זיו

•

רוגיין

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
איתן

•

מועמדות •
לאליפות
אירופה
ברוגיין
שי ,

עפר,
ארז
מחנות
אימון
ליסה
מערכת
דיוור
ארז,
איתן
טכניון
איתן

•
•
•

•

•

המחנה הוגדר לתלמידי כתות ז' עד י' .שתי קבוצות פעלו במקביל :רצי המסלול הקצר
ורצי המסלול בינוני.
עפר :עודד ורבין קיים יום אימונים מרוכז מאד לנוער הבוגר באזור מאגרי מנשה.
השתתפו כעשרה נערים .התקבל משוב חיובי מאד מהמשתתפים.
ארז :שבעה רוכבים מנבחרת אוסטריה בניווט רכוב ורוכבת אחת מליטא קיימו מחנה
אימונים מוצלח בארץ.
מבקשת להציע לשלב מערכת דיוור לעדכון החברים במידע היות ולא כולם מבקרים
באתר באופן תדיר .הוצגה הצעה לטיפול בנושא .הביצוע יתואם עם יורם .ההצעה
אושרה.
התקיים דיון בסוגיות הפתוחות בין מועדון אס"א טכניון חיפה לבין מועדון טכניון כרמל
והאיגוד .תיקבע פגישה משולשת לצורך בירור הדברים והחלטה על המשך הטיפול.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  5/5/2013בשעה  19:00במשרדי האיגוד בעין
החורש

ישיבת הנהלה 3/3/13
איתן עמיעז – יו"ר ,עופר אביטל ,שי רם ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,נמרוד כהן ,רוני דה
נוכחים
קוסטה בק זיו נוימן –מנכ"ל ,אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי
נעדרים
איתן
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת  -מאושר
זיו
• מאז הישיבה האחרונה התקיימו תחרויות רבות.
)שוטף(
• ארצית בבארי .תחרות טובה ,תקופה טובה ,עיתוי טוב .מעט מאד )כ (20-משפחות
במסלול העממי.
• אליפות ישראל:
 oתאריך בעייתי .סוף פברואר בעייתי לסטודנטים בגלל הבחינות .כמו כן
פורים יצא השנה בסוף פברואר ולא עלינו על הנושא בקביעת לוח
התחרויות .להבא כדאי לקבוע את האליפות בתחילת מרץ ולשים לב שהיא
לא נופלת בשבועיים סביב פורים.
 oלא התקיים ניווט עממי בחוני המעגל .בעיקרון ,אם רוצים למשוך נווטים
עממיים לאליפויות ,עלינו לקיים את התחרויות בין שמשית למשואה.
 oמבחינה מקצועית היתה אליפות טובה וקיבלנו תשבוחות מהאורחים.
• התקיימו הרבה תחרויות מקומיות )כרמי יוסף ,אלונים ,מעלה גלבוע ,קסריה ,מאגרי
מנשה דרום ,בית ג'מאל ,בן שמן( ,רובן בהשתתפות ערה במסלול העממי.
• יש לחשוב איך לטפל במספר רב של נווטים עממיים ,כולל מוכנות המועדון לפצל
כוחות בעמדות התשלום ,הרישום וההדרכה .כדי שהניווט העממי לא יהפוך לצעדה,
כדאי אף לשקול פיצול במסלול ע"י הוספת מספר תחנות.
• בבתי הספר התקיימו שתי תחרויות הגמר המחוזי .מחוז דרום בגימזו ומחוז צפון
בתל שמרון .בשבוע הבא יתקיים הגמר הארצי בנווה שלום.
• אליפות צה"ל התקיימה בהצלחה תל חדיד .הניווט היה על בסיס תצ"א.
איתן \ זיו • סטטוס חברים :נכון לסוף פברואר באיגוד  700חברים ועוד  296שטרם חידשו.
)סטטוס
• מספר החברים זהה למספר שהיה בשנה שעברה.
חברים(
• האיגוד ייזום מבצע לחידוש חברות.
עפר
• הוצגו המלצות הוועדה שהוקמה לבחינת נושא הנבחרות.
)נבחרות( • הנהלת האיגוד העירה את הערותיה ואלו יוצגו לוועדה לשם גיבוש סופי של
ההמלצות והבאתן לדיון חוזר בהנהלה.
• תוקם ועדה מקצועית קבועה לטיפול בנושא הנבחרות.
איתן
• הוחלט להעסיק יום בשבוע עוזרת לזיו שתסייע בטיפול בנושאים מנהלתיים.
)סיוע
• סבור שבעתיד יש להרחיב את הסיוע שזיו מקבל כדי לפנות לו זמן לקידום נושאים.
מנהלתי( • בשלב זה מדובר בהעסקה על בסיס זמני .בתום העונה ייבחן הנושא שנית ויוחלט
כיצד להמשיך.
איתן
• התקבלנו ל Confederation of Mediterranean Orienteering – COMOF
)(COMOF
.Federations
• מבקש אישור להגיש מועמדות ל Mediterranean Championships in – MCO
 Orienteeringלשנת  2015בשילוב עם אליפות ישראל .מאושר.
נמרוד
• הוצג סטטוס הטיפול בסוגיות הביטוח.
)ביטוח(
• עדיין נותרו מספר נושאים שילובנו בתקופה הקרובה עם הגורמים המתאימים.
• האיגוד החליט להגדיל את פוליסת ביטוח צד ג' ל  5מש"ח.
• בנוסף ,יש לאיגוד ביטוח דירקטורים ,המכסה את חברי ההנהלה ,רכזי המועדונים
ומאמני הנבחרות.
• נושא ביטוח המועדונים במסגרת הביטוח של האיגוד עדיין נמצא בבירור.
שי )  • Runהתקיים אירוע יפה בתנאי שטח לא פשוטים .המועדון יודע איך להרים אירוע מורכב
הכולל  2תחרויות :ריצת שטח ניווט .מעבר לתרומה לקהילה והכרת התודה ע"י
(4 Eran
מנכ"ל ערן ,השתתפו כ 30-רצים חיצוניים שנחשפו לספורט הניווט.
איתן \
• ועדת המשמעת של האיגוד החליטה לדחות את תלונתו\בקשתו של ארז שלו לטיפול
ארז
משמעתי במועדון הניווט אס"א טכניון חיפה.
)תלונה(
• ארז הביע אכזבה ממסקנות הוועדה ויבקש להביא את הנושא לדיון.

זיו
)רוגיין(
איתן
איתן

•
•
•
•

ההכנות לרוגיין אביב בעיצומן .בשל גודלו של השטח ומשכו של האירוע יהיה עלינו
להיערך באופן שונה כדי שנוכל לתת מענה לוגיסטי ובטיחותי לנווטים בשטח.
מלגת טוטו ווינר לצעירים אושרה לניצן יסעור ורותם לנס
ישיבת רכזים והנהלה תתקיים ביום א' .17.3
ישיבת הנהלה תתקיים ביום שלישי  2באפריל בשעה  19:00במשרדי האיגוד.

ישיבת הנהלה 20/01/13
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
זיו
)שוטף(

זיו
)תחנות
קבועות(
איתן
)בעיות
אתיות(

איתן עמיעז – יו"ר ,עופר אביטל ,שי רם ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,דורון קינר ,עזרא ברקאי,
יורם שחורי ,זיו נוימן –מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
נמרוד כהן ,רוני דה קוסטה בק
ענת ברבינג ,יוחאי שפי ,נעם רביד ,נעמי רביד
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת  -מאושר
• בחודש האחרון התקיימו שלוש תחרויות ארציות ומספר תחרויות מקומיות .יש מגמת
עליה בפעילות הניווט העממי.
• הן באליפות החורף )דרך בורמה( והן בתחרות האחרונה במשואה נרכשו  130מפות
במסלול העממי.
• הפורמט של קיום אליפות הנגב יום לאחר אליפות באר שבע היה מוצלח ויש לאמץ
מודל זה גם להבא .עירית באר שבע השקיעה בחשיפה גבוהה של הארוע בעיר
ומספר הנווטים התחרותיים עמד על יותר מ ,200-כאשר רבים מהם נווטי איגוד
שהמשיכו לניצנה .האילוץ של סיום הניווט בניצנה באזור הבריכה מגביל את יכולות
הניווט בשטח.
• בבתי הספר התקיימו שתי תחרויות:
 oבתחרות ה ISF -ניצחו נבחרת הבנים של העמק המערבי )מאמן אביחי
ביאר( ונבחרת הבנות של הכפר הירוק )מאמן עודד ורבין( .הנבחרות
המנצחות תשתתפנה בתחרות ה ISF-שתתקיים בפורטוגל.
 oתחרות ליגה מחוז דרום התקיימה במצודת יואב ויער קוממיות שהינו יער
פשוט וקטן שהתאים למסגרת.
• שתי התחרויות הארציות הקרובות; האחת ביער חדרה )מפה מורחבת( ולאחריה
אליפות ישראל במאגרי מנשה ובחוני המעגל/עמוקה – )מפות חדשות(.
• לאליפות ישראל יגיעו מספר מועט של נווטים זרים :פיני ,אמריקאי ,שני שוודים
וחמישה צכים .לא יתקיים מחנה אימונים מיוחד עבורם.
• בשוודיה מוצבות תחנות קבועות פשוטות ,לוח עץ כתום לבן על עמוד עץ קטן .ניתן
להקצות לכל מועדון שטח יער שונה להצבת כ 30-תחנות קבועות .האיגוד יכין לכל
מועדון סט תחנות אותן יציב המועדון עד סוף חודש אפריל ,בהתאם להנחיית האיגוד
ועל פי קביעתו.
• במהלך הניווטים בבאר שבע ובאליפות הנגב היו מספר ארועים חריגים:
o
o
o

•

איתן
)הגינות(

•
•
•

איתן
)ועדת
תמיכות(

•

דורון

•
•

•

התנהגות לא ספורטיבית בשולחן הסיום בבאר שבע לאחר שנווטת הגיעה ללא
כרטיס.
מעבר בשטחים ירוקים האסורים למעבר בתחרות בשבטה.
שינוי זמנים בניצנה שלא על פי כללי התחרות .כתוצאה מכך חישוב התוצאות
לנווטים ששינו זמנם היה שגוי וחלקם אף זכו שלא בצדק בפרסים.

בתחרות הארצית במשואה היו  100שינויי זמן זינוק ! כמות שינויי הזמן הרבה יוצרת
בלגן ולחצים על מנהל עמדת הזינוק .הדבר גם עלול להביא למצב בו השינוי מתבצע
כדי להשיג יתרון בתחרות
לישיבה הבאה יגובשו המלצות לטיפול בנושא שינויי הזמן והאכיפה בנושא.
לא התקיים דיון בטיפול בבעיות האתיות והנושא יובא לדיון בהמשך השנה.
באותו הקשר רק מזווית הפוכה ,מעוניין להעלות פרס הנווט ההוגן  .Fair Playהפרס
ייקבע ע"י הנהלת האיגוד לקראת סיום העונה בגין מעשה ראוי לציון כמו נווט
שהפסיק תחרות כדי לעזור לחבר ובכך הפסיד גביע וכד' .הפרס יוענק בטקס סיום
העונה – מאושר.
בעקבות ממצאי בדיקת העומק שבוצעה לאיגוד ,התקיים שימוע בגין התנהלות
האיגוד בנושא הבדיקות הרפואיות בשנים .2009 – 2007
לאור תגובת האיגוד לממצאי בדיקת העומק ,התקבלה תשובה מוועדת התמיכות
שהצעדים שננקטו על ידי האיגוד תורמים לטיפול בנושא בהווה ובעתיד אך אינם
מוכיחים שהיו בידי האיגוד מסמכי הבדיקות הרפואיות בעבר.
לפיכך ,ייתכן שהאיגוד יידרש להחזיר חלק מכספי התמיכה אותם קיבל בשנים אלו.
קטגוריות בארועים מקומיים– מציע שההנהלה תקבע קטגוריות אחידות לארועים
מקומיים  -ההצעה נדחתה.

נועם
)רוגיין
אביב(

•
•
•

איתן
)רוגיין
(2014

•

איתן
)ניווטי
ט"ו
בשבט(

•
•

•
•
•
איתן
)סטטוס
חברים(
איתן

•
•

ההכנות לקראת הרוגיין בעיצומן .המיפוי הסתיים למעט עידכונים מעטים .כ 50%
מהתחנות סומנו בשטח ,רוב העבודה שנותרה היא בשרטוט.
קיימות נקודות פתוחות לגבי כח אדם ,רכבים ותיגבור מים.
יש לשקול את אמצעי השיווק לארוע .יבוצע פרסום בפייסבוק ויורם יבדוק עלויות
פרסום בשוונג.
בעקבות פניה של פבל לויצקי בנושא אירוח אליפות אירופה ברוגיין לשנת ,2014
מבקש אישור להגיש את מועמדות האיגוד .השטח שיוצע הינו שפלת היהודה )רוגיין
 (2013וחבל עדולם .במידה והצעתינו תתקבל תתקיים תחרות הרוגיין לשנת 2014
במקביל לאליפות – מאושר
ניווטי ט"ו בשבט  -יתקיימו רק שלושה ניווטים באזור הצפון )אלונים ,בית קשת,
גלבוע(
השנה לא היתה היענות מצד המועדונים לקיים ניווטים עממיים וגם האיגוד חטא בכך
שלא לחץ בנושא .נכון ל  18.12אף מועדון לא הכריז על רצונו לקיים אירוע עממי ולכן
גם אושר למועדון יזרעאל לקיים הניווט באלונים שתוכנן להתבצע ב  22.12אך נדחה
בשל מזג האוויר.
למעשה עד לשבוע שעבר לא חל שינוי בנושא הבקשות לקיום ניווטים עממיים.
יש לפעול על פי החלטת ההנהלה בנושא קיום שבת ניווטים עממיים בלבד בחודש
שבט ,אך לאור המצב שנוצר התקבלה החלטה לחרוג ממדיניות זו.
דורון – כדי לעודד קיום ניווטים עממיים מציע שכל מועדון יחוייב פעם בשנתיים
בשבת בחודש שבט ,לקיים ארוע עממי בלבד ללא ניווט תחרותי .שבת זו תוגדר
מראש על ידי האיגוד בלוח האירועים – מאושר
סטטוס חברים :נכון להיום  600חברים באיגוד ועוד  367שטרם חידשו.
בשנה שעברה לקראת אליפות ישראל היו כ 700-חברים .צפי דומה גם השנה.

הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  17/2בשעה  19:00במשרדי האיגוד

ישיבת הנהלה 23/12/12
נוכחים

אורחים
איתן
זיו

איתן
EYOC

איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,שי רם ,ארז שלו ,רוני דה קוסטה בק ,ליסה
מישלי ,דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן –מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזנסקי – ועדת ביקורת
עמי גנצ'רסקי
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת  -מאושר
• אליפות החורף – יום  – 1אין מועדון מארגן ,האחריות על האיגוד בתמיכת מועדון
עמק חפר.
• קטגוריית נשים  – D21Bהועברו בתחילת השנה למסלול בינוני  ,Bכיום יש צפיפות
רבה במסלול ,יש לשקול להעבירן חזרה למסלול בינוני  .Aאושר.
• מערכת ה ,EMIT -קיים מחסור בכמות הכרטיסים לאור גמר חיים שלהם והעלות
הגבוהה של המערכת יש לשקול לשלב בעתיד את מערכת ה  SFRבתחרויות ארציות.
• תחרות ארצית בית קשת – למעלה מ  400משתתפים בצפון ביום גשום.
• מחנה חנוכה לנוער – השתתפו כ  40ילדים ,יש לבחון כיצד לטפל בילדים הצעירים
)כיתות ד – ה( בסגנון הדומה יותר לקייטנה כדי לאפשר כניסה נינוחה יותר לספורט.
• התקיים ניווט בפקולטה לחקלאות ברחובות – השתתפו מעל ל 200-משתתפים.
הפירסום בתוך האוניברסיטה היה חלש ולא קידם את האירוע .במקרים דומים ,יש
לשקול אירוע הסברה מקדים )כולל עמדה( בשטח הקמפוס.
• רכס התותחים – היה מזג אוויר טוב ואירוע רב משתתפים בעממי .מערכת ה EMIT
לא נבדקה טרם התחרות .כתוצאה מכך ,הופסק השימוש במערכת במהלך התחרות
והנווטים שטרם זינקו השתמשו בכרטיסי קרטון.
• צור יצחק – ניווט ביום סגרירי וקר בהשתתפות כ  120נווטים.
• יער אלונים – נדחה עקב מזג אוויר כדי לאפשר חשיפה למשתתפים עממיים ביום
נוח יותר ,יתקיים במסגרת אירועי ט"ו בשבט.
• ליגת בתי ספר – התקיימה תחרות בגן הנדיב ,רובם לא הסתדרו עם השטח .יש
התלהבות מהשימוש במערכת האלקטרונית .יש לשקול למפות בתוך קיבוצים כשטח
חלופי לקיום תחרויות לבתי הספר.
• צבא – ממשיכים עם בחני הכשירות.
•  –ISFבסך הכל חמישה בתי ספר מתמודדים .האליפות תתקיים בפורטוגל.
• בשבוע הבא תתקיים בשבטה ובניצנה אליפות הנגב לזכר הגר פלמ"ח .היורדים
לניצנה ביום שישי יוכלו לעצור בדרך ולהשתתף באירוע ניווט לזכר דורון אסולין
שיתקיים בשיתוף עם עירית באר שבע באיזור הגן הזואולוגי בבאר שבע )חלק
מערבי(.
• מרתון הרים )רוגיין( סתיו – היה ניסיון לקיים את האירוע ביום שישי לחשיפה
לאוכלוסיות נוספות כגון דתיים וצבא .היו כ 300 -משתתפים ,רובם חברי האיגוד.
האירוע לא הצדיק את המטרה להגדלת החשיפה.
•
•
•
•
•
•

•

ב  ,23/11מיד לאחר סיומו של מבצע "עמוד ענן" התקבלה הודעה שלאור המצב
הבטחוני בישראל הוחלט למצוא לנו מחליף כמארגני .EYOC 2013
האיגוד התנגד לקביעה זו ומחה על דרך ההתנהלות בקבלת ההחלטה ,שנעשתה
ללא כל התייעצות איתנו.
במהלך החודש האחרון טופל הנושא מול ה  EWGשמצידו ביקש מאיגודי הניווט
האירופאים לענות לסקר האם בכוונתם להשתתף ובאיזה היקף.
רב המדינות הצביעו נגד השתתפות מנימוקים בטחוניים וגם המדינות שאישרו
השתתפותן סברו כי עדיף לקיים את האליפות במקום אחר.
הערכת ה  EWGהיתה שצפויים בין  70-90משתתפים ,כאשר רובם לא מהמדינות
המובילות.
בשבוע האחרון התקבלה החלטה סופית על ביטול האירוע בישראל ויצא קול קורא
למדינות להגשת מועמדות חלופית עד לסוף ינואר  ,2013לקיום האליפות באוקטובר
.2013
האיגוד יוציא מענה מסודר ל  .EWGחבל לי על ההזדמנות שהוחמצה ואני מבקש
להודות לכל מי שטרח ועמל לקיום האליפות בישראל.

•

יורם
נמרוד

עופר
איתן

•
•
•
•
•
•
•

איתן

•
•
•

איתן

•

איתן

•

איתן

•

התקיים דיון בנוגע להגשת מועמדות לאירועים של ה  .IOFהוחלט שלא להגיש
מועמדות ל ,JWOC -אבל כן להגיש מועמדות לקיום אירוע של  World Cupבישראל
בשנת  .2016עם זאת ,לאחר בחינת הנושא ,ספק רב אם נוכל להרים אירוע כזה
בשל דרישות ה –  IOFולכן הוחלט בשלב זה לרדת מהעניין.
הקוד האתי המוצע של האיגוד הוצג בפני ההנהלה .מבקש לאשרו  -מאושר.
הקוד האתי יועלה לאתר לקראת אישורו באסיפה שלא מן המניין באליפות החורף.
התבצעה סקירה של נושאים לדיון בתחומי הכיסוי הביטוחי ותחום האחריות של
האיגוד ונושאי תפקידים.
תתקיים פגישה עם היועץ של "עוצמה" לדיון בנושאים שהועלו.
הוצגו ההמלצות הראשוניות של הוועדה המקצועית לבחינת נושא הנבחרות.
בישיבה הבאה יתקיים דיון מקיף בנושא ותתקבלנה החלטות.
נתבקשנו להציג מועמדים למלגות נוער מטעם מועצת ההימורים .גם בשנה שעברה
הומלצו מספר נווטים ,אך המלגות לא חולקו.
בגילאי  16-18הוחלט להמליץ על ניצן יסעור
בגילאים  13-15הוחלט להמליץ על רותם לנס
בהמשך לביקורת העומק שבוצעה במהלך השנה שעברה ,הוזמנו לשימוע בנושא
הבדיקות הרפואיות .בהמשך הוחלט שהשימוע יהיה בכתב והאיגוד שלח מענה.
ב  6לינואר יתקיים טקס ההוקרה לספורטאי המצטיין של אילת .השנה יקבל את
הפרס גיא סבו-בר .ציבור הנווטים מוזמן לאירוע שיתקיים ברעננה .המעונינים להגיע
יתאמו הגעתם עם האיגוד.
הוגשה תלונה לועדת המשמעת של האיגוד על ידי ארז שלו בנושא התנהלות מועדון
אס"א טכניון.
הישיבה הבאה תתקיים ביום א'  20.1.2013בשעה  19:00במשרדי האיגוד

ישיבת הנהלה 25/11/2012
נוכחים
נעדרים
איתן
זיו
שוטף

איתן
EYOC

איתן
תקציב
2013
יורם
קוד אתי

שי
תחרות
שטח
שטח 3
איתן/
עופר
ביטוח
זיו
בעיות
כינוס
וחנייה
איתן

איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,שי רם ,ליסה מישלי ,דורון קינר,
עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת –מאושר
• עקב המצב בוטלו האירועים של אליפות צה"ל ,תחרות בתי ספר ותחרות ליגה בבארי
• הממפים הצ'כים הגיעו לארץ ועובדים על מפת ה  EYOCבציפורי
• בחני כשירות צה"ל נדחו אף הם עקב האירועים
• תחרות בתי הספר מתוכננת להתבסס על מערכת מדידת הזמנים הרוסית .לאור
הדחיות בתחרויות בתי הספר יש מחסור בתחנות אלקטרוניות עקב ההתחייבות
החוזית מול צה"ל למדידת זמנים בבחני הכושר .זמן האספקה של התחנות מהספק
הרוסי ארוך .עד סוף דצמבר המצב אמור להסתדר.
• כרטיסי ה  EMITבסדרות מסויימות יוצרים בעיות למשתמשים .המחיר הגבוה של
הכרטיסים והמערכת הכוללת ,מחזק את השיקול לעבור לשימוש ב.SFR -
• התקיימה פגישה עם הטוטו ,לא הצלחנו לשבור את מחסום  8מועדונים העומדים
בקריטריונים .אנו עומדים על  7מועדונים העומדים בדרישות כאשר לשני מועדונים
)אס"א טכניון וראשון לציון( אין נוער .כתוצאה מכך אנו "מפסידים" למעלה מ 10,000
ש"ח ובעתיד יהיה עלינו למלא את השורות באופן שיקנה לנו את התמיכה.
• הבקר הצ'כי לא הגיע לארץ עקב האירועים האחרונים בארץ .אנו מנסים לתאם מולו
מועד חדש.
• הוצג להנהלה התקציב הראשוני של אליפות אירופה בתסריטי הגעה שונים של
משתתפים– מבקש לאשר את הצעת התקציב  360,000ש"ח– .מאושר
• בולטין  2פורסם
• הוצג להנהלה תקציב האיגוד לשנת  2013הכולל את עלויות אליפות אירופה EYOC
על סך של  1,510,000ש"ח .מבקש לאשר את התקציב  -מאושר
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

על האיגוד להכניס קוד אתי לתקנון האיגוד כפי שמחויבים בחוק כל איגודי הספורט.
הקוד יתבסס על הקוד הגנרי של אילת תוך התאמות לפעילות האיגוד .יורם ירכז את
השינויים המוצעים ויביאם לאישור ההנהלה .הכנסת התיקונים לתקנון האיגוד תובא
לאישור חברי האיגוד באסיפה שלא מן המניין שתתקיים בצמוד לאליפות החורף.
בפעם השלישית תתקיים תחרות ריצת יער ולאחריה יתקיים ניווט רגיל.
לקראת האירוע נוצר קשר עם עמותת ער"ן )עזרה ראשונה נפשית(.
נוצר קשר גם עם אתר שוונג שהביעו נכונות לשתף פעולה ולפרסם באנר ללא
תמורה בעמוד הראשי.
ההכנסות מהאירוע ייתרמו לעמותת ער"ן.
בעקבות הדיון הקודם על נושא ביטוח ומספר אירועים שהסתיימו בפציעות ,הוצע על
ידי עופר לקחת סוכן ביטוח שיסקור את כל תחום הביטוחי של האיגוד .תיקבע
פגישה.
נמרוד ירכז את השאלות בנושא להפניה ליועץ משפטי של אילת.
קיימת בעיית כינוס וחנייה באירועים גדולים ובהם אליפות ישראל.
כפתרון אפשרי יוגדל המרחק בין החנייה לשטח הכינוס לעתים אף למרחק של ק"מ
ויותר.
לחליפין הכינוס יהיה מרוחק משטח הזינוק והסיום.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון ה  23/12/12בשעה  19:00במשרדי האיגוד

ישיבת הנהלה 28/10/12
נוכחים
נעדרים
כללי
זיו
שוטף

זיו
איתן
EYOC

נמרוד
זכויות
יוצרים של
מפות
האיגוד

איתן
ישיבות
הנהלה
דורון
מכביה

איתן עמיעז – יו"ר ,ליסה מישלי ,נמרוד כהן ,ארז שלו ,שי רם ,רוני דה קוסטה בק ,דורון
קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
עופר אביטל
• מבקש לאשר הפרוטוקול של הישיבה הקודמת –מאושר
• אתמול התקיים באילניה המחזור הראשון של הליגה הארצית בניווט רגלי .למרות
המרחק מהמרכז השתתפו  480מתחרים ,מתוכם קרוב ל 400-נרשמו מראש.
השאיפה היא שכמה שיותר יבצעו הרשמה מוקדמת.
• הנווטים מאחרים לזינוקים ומעמידים את המארגנים במצב לא נעים ,תופעה זו
חוזרת על עצמה – .יוצב שלט ברור בזינוק ,אין לאשר זינוק ללא טופס שינוי זמן.
• מסלול בינוני  Bהפך להיות עמוס לאחר העברת חלק מהבנות ממסלול .A
• המסלול העממי היה חלש ,כ 40-משפחות בלבד השתתפו.
• מתחילת העונה יש הצלחה רבה בתחרויות המקומיות .הן בעממי והן בתחרותי.
מפתיע לטובה.
•  920חברים רשומים כיום באיגוד .היתה תקלה עם הטפסים לרישום חברים חדשים
בשטח בתחרות הארצית באילניה.
• מינהל הספורט דורש טפסים חדשים על מנת לאפשר את העברת הכספים כ-
 100,000ש"ח.
• התקיימה פגישה עם הטוטו .אנו צפויים לקבל כ 70,000-ש"ח במהלך .2013
• הצפי לשנה הבאה הוא שנקבל סכום גדול יותר ממינהל הספורט לטובת .EYOC
• ממפים מצ'כיה יגיעו בנובמבר להכין את מפת ציפורי .הוכן חומר הגלם תצלומי אוויר
ונתוני .LIDAR
• תחרות בארי מוכנה "מחזיקים אצבעות" שהתנאים יאפשרו את קיום התחרות.
החלטה :במידה שקיום האירוע לא יתאפשר עקב המצב הבטחוני ,נבצע הצרחה עם
אירוע מקומי .פרטים יימסרו אם וכאשר יהיה צורך.
• ממשיך שיתוף הפעולה עם הצבא ,האיגוד ביצע גם את מדידת הזמנים ביום כשירות
למפקדים.
• בשנה הקרובה ימשיך האיגוד לתפעל את ריצת הניווט ומדידת הזמנים בבחני
הכושר של צה"ל ,כמו גם באליפות צה"ל.
•  ,Dusan Vystavelבקר התחרות מונה לאחרונה כראש קבוצת ה European
 .Working Groupיחליף אותו  David Alesאף הוא מצ'כיה .עקב לחץ ממדינות
אירופה וחששם מקיום התחרות בארץ ,יגיע  Dusanלארץ לסיור מקדים לקראת סוף
החודש .בנוסף לסיור בשטחי התחרות ,יבקר בתחרות מקומית בכפר החורש )מודל
התחרות( ויתכן שאף בתל חדיד .עם שובו לאירופה ,יגיש דו"ח חוות דעת על המצב
בארץ והאפשרות לקיום האליפות באופן בטוח.
• בוליטין  2מוכן אך יפורסם רק לאחר ביקורו ואישורו של  Dusanלקראת סוף החודש.
• בפברואר יגיע הבקר החדש .David Ales
• לאור ריבוי העלתן של מפות האיגוד באיכות גבוהה באתרי אינטרנט יש זילות
בזכויות היוצרים ופגיעה בהכנסות האיגוד ממכירת המפות.
• החלטות:
 oהאיגוד מאשר להעלות/לפרסם /לשתף באינטרנט מפות לצרכי תיחקור
וניתוח ציר בלבד .תחת ההגבלות הבאות.
 oאין להעלות\לפרסם\לשתף באינטרנט מפה שלמה\מסלול מלא ברזולוציה
העולה על  100 dpiללא אישור האיגוד.
 oניתן להעלות מקטעי מפה/לגים בודדים ברזולוציה גבוהה יותר.
 oנווט שיחרוג מהנחייה זו צפויים להנקט נגדו צעדים.
•

•

על חברים המעוניינים להעלות נושא לדיון בישיבה להעביר חומרים רלבנטים לעיון
חברי ההנהלה מספר ימים לפני הישיבה .אם מדובר בנושא להצבעה יש להעבירו
לפחות שבוע מראש לפני הישיבה.
הצעתינו להכנסת הניווט למשחקי המכביה נדחתה מסיבות פוליטיות וכספיות.
במשחקי המכביה המדינות העשירות מממנות את המדינות העניות בעוד שרוב

•

•
איתן
מועדון
שוטרים
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תמיכה
בקהילה

•
•
•

•
•
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•
•
•
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•

איתן
ספורטאי
מצטיין

•
•

איתן

•

הנווטים שהיו אמורים להשתתף במכביה הינם ממדינות מזרח אירופיות.
הפשרה הינה לקיים ארוע במסגרת האירועים הפתוחים שמתקיימים במקביל
למכביה .האחד במסגרת המכביה לנוער שתתקיים במכון וינגייט והשני במסגרת יום
ההוקרה לצה"ל שיתקיים באזור חיפה.
איתן – אין ביכולתינו להעמיד משאבים במשך שבוע שלם במסגרת המכבייה
הצעירה עבור אוכלוסיה שאין וכנראה לא יהיה בינה לבין ניווט דבר .אני תומך בקיום
האירוע במסגרת יום ההוקרה לצה"ל .אושר.
מועדון שוטרים הודיע על רצונו להתפרק.
העדיפות הינה להעבירם למועדונים על פי מקום מגורים ו/או חיזוק מועדונים קטנים.
התקבלה פניה מעמיר כרמין חבר האיגוד שהינו יו"ר עמותת הפרקינסון .מניסינו
פעילות גופנית משפרת את מצב החולים ומקטינה את השפעת המחלה .ברצונו
לקיים אירוע בשיתוף פעולה עם העמותה ,במסגרת אירוע מקומי.
פניה זו עומדת בקנה אחד עם מטרות האיגוד במסגרת הרב שנתית.
החלטה :מאושר .יתקיים במסגרת תחרות מקומית.
הביטוח המינימלי של ספורטאים על פי חוק הספורט מתקיים דרך עוצמה.
האיגוד מבוטח נגד צד שלישי ואחריות דיריקטריון ,כולל עמותות באיגוד ,דרך אילת.
חברת הביטוח מבקשת עבור אנשים מעל גיל  68יעבור ביטוח תאונות אישיות סכום
של  400ש"ח.
מערכת ההרשמה לאיגוד תאפשר לנווט בכל גיל להימנע מרכישת ביטוח דרך
האיגוד תוך הצהרה על קיום ביטוח במסגרת אחרת.
הגיעו מספר שאלות לגבי הכיסוי הביטוחי ,שאלות אלו יועברו ליועץ של אילת.
עד סוף השנה ההנהלה צריכה לאשר את הקוד האתי כפי שמתחייב ממינהל
הספורט ,אחרת לא יתקבל תקצוב מהטוטו.
יורם יכין טיוטה על פי הקוד הגנרי של אילת שהועבר לחברי לקראת הישיבה הבאה
והנושא יאושר.
חישוב דירוג תחרות ליגה ארצית יחושב פעם אחת בלבד בתום מועד העירעורים
)שבוע מיום התחרות(.
בחודש ינואר  2013יתקיים טקס המצטיינים של התאחדות אילת לשנת .2012
הועלו לדיון שמות מועמדים לפרס מצטיין האיגוד.
לאחר דיון החליטה ההנהלה לבחור בגיא סבו בר כספורטאי המצטיין של האיגוד.
ברכות לגיא על בחירתו.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  25/11/12בשעה  19:00במשרד האיגוד
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איתן עמיעז – יו"ר ,עזרא ברקאי ,נמרוד כהן ,ארז שלו ,שי רם ,עופר אביטל ,דורון קינר,
ליסה משלי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת ,אנריקו זזנסקי –
ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק
עמי גנצ'רסקי ,אלישבע פבריקנט ,נועם רביד
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת –מאושר
• העונה החלה במספר תחרויות מקומיות ,יש גידול במספר המשתתפים ,אך מוקדם
לקבוע אם זו מגמה .בתחרות יום שישי ביער קדימה השתתפו מעל ל 200-נווטים.
בגימזו התחרו כ 220 -נווטים במסלולים התחרותיים וכ 280-השתתפו במסלול
העממי.
• התקיימו שני אירועי ניווט אופניים בהשתתפות כ  60נווטים .בהתאם לסיכום ,חולקו
פליירים לקידום הניווט בחנויות אופניים ברחבי הארץ.
• לפני סוכות יתקיימו  2ארועים במעלול ובעין דור ,האחרון בשיתוף פעולה עם
המוזיאון המקומי .יש כוונה להקים תחנות ניווט קבועות בשטח המוזיאון לפעילות
בני נוער .המפה החדשה הוכנה ע"י עוזי שווייצר והיא כוללת שטחים בסמוך
לקיבוץ עין דור.
• הצבא מקיים כמעט כל שבוע בוחן כשירות הכולל ניווט ולאיגוד חוזה מול משרד
הבטחון לביצוע חלק זה ,כולל מדידת זמנים באמצעות מערכת ה  .SFRהצבא הביע
כוונה לחדש את ההסכם לשנה הבאה.
• התקיים ביקור )פרטי( שלי ושל דוידי סגל בשבדיה ,בהזמנת יוסטה ברונל ממועדון
קולמרדן ,כדי ללמוד את ההתנהלות המקומית של המועדונים שם .מסקנות
מופיעות בניווטונט.
• כ 40-נווטים מחו"ל שהיו אמורים להגיע לאליפות ישראל ביטלו את הגעתם עקב
חשש הוריהם מהמצב הביטחוני באיזור.
• יש מגמה כללית באיגוד ליצירת סטנדרטיזציה .לדוגמא ,קיום ההשתלמות לארגון
תחרויות.
• מבדיקת רישום תחרויות בעבר ,כ 46%-נרשמים מראש ללא קשר לרמות המחיר.
אנשים מעדיפים את הרישום מראש כדי לקצר את זמן ההמתנה בשטח התחרות
בשולחנות הרישום.
• הרישום מראש טוב לכל הצדדים ,למועדון המארגן ולנווט הנרשם.
• מאידך ,המצב בו כל מועדון קובע רמות מחירים שונות בשטח לעומת המחיר
בהרשמה מוקדמת ,כאשר המחיר נע בין  20ש"ח ל  40ש"ח ,אינו תקין.
• הצעתי שההנהלה תקבע מחיר אחיד לתחרויות מקומיות להרשמה מראש
ולהרשמה בשטח.
• לאחר דיון בו הוזמנו לדבר אלישבע פבריקנט ,עמי גנצ'רסקי )רכז מועדון חבל
מודיעין( ונועם רביד )רכז מועדון אס"א תל אביב( ,התקבלה החלטת הנהלה לאשר
למועדונים לגבות מחיר שונה לרישום בשטח כל עוד הפרש המחיר הנו סביר.
ההנהלה ממליצה לאמץ את המודל הקיים במועדון חבל מודיעין האומר:
 20 oש"ח לחבר איגוד ברישום מראש לניווט תחרותי.
 30 oש"ח לחבר איגוד ברישום בשטח לניווט תחרותי.
 40 oש"ח לחיצוניים ברישום מראש לניווט תחרותי.
 50 oש"ח לחיצוניים ברישום בשטח לניווט תחרותי
• בעוד המחירים הנ"ל הינם המלצה בלבד ,התקבלה החלטת הנהלה לחייב את
המועדונים שלא לגבות בתחרויות מקומיות יותר מ 20-ש"ח עבור רישום בני נוער
חברי איגוד וחיילים בשטח.
• התקיים דיון ומעקב על התקדמות התוכנית הרב שנתית
• יעדים וסטטוס )מתומצת( מוצגים בטבלה נפרדת

איתן
תוכנית
רב שנתית
שי/נועם
•
רוגיין
•
סתיו/אביב •

הכינוס לרוגיין הסתיו יתקיים בבריכת היישוב נופית
האתר בעברית ובאנגלית מעודכן ונפתחה ההרשמה.
המפה מתעדכנת על ידי משפחת יסעור ואופיר שדמי.

•
•

התקיימה פנייה לעמותות כמו "אחרי" וצה"ל .לא הייתה היענות.
יתקיים מסלול ניווט קו למתחילים.

•
•
•

נועם הציג את ההכנות לרוגיין אביב.
 88קמ"ר מתוך  110קמ"ר כבר מופו.
עדיין מחפשים מקום לנקודת כינוס .בעדיפות ראשונה הייושב לוזית ,אך אם לא
יתאפשר הדבר ,נקודת הכינוס תהיה ככל הנראה ביער חרובית.
ההנהלה אישרה לנועם להוסיף מקצה אולטרה ) 16שעות(.
בולטין ראשון יפורסם בקרוב.
קיימים אצלי מסמכים וספרות ישנים של האיגוד.
יש מקום להקים ספריה לתיעוד המסמכים של האיגוד מהעבר ומההווה.
תגובת ההנהלה – הרעיון מבורך אולם לפני שיוחלט אם להקים ארכיון דיגיטלי
בלבד או גם ספריה ,דורון מתבקש לבחון עלויות לאחסון וסריקה ולחזור עם המידע
לדיון בהנהלה לגבי ההמשך.
הסתיים בהצלחה קורס מדריכים בו השתתפו  12נווטים ,מתוכן  4בנות.
הישיבה הבאה ביום ג'  23/10/12בשעה 19:00

דורון

•
•
•
•
•

שי
איתן

•
•

התוכנית הרב שנתית – תכנון מול ביצוע ספטמבר 2013
יעד

ביצוע נכון לחודש ספטמבר 2012

גידול
הרחבת אוכולוסיית מטרה
גידול  5%בשנה
הגדלת אחוז הנשים באיגוד מ  20%ל 30%
עממי  40000 -בשנה
חמישים בתי ספר עם מדריך הקשור לאיגוד
הגדלת שת"פ עם מערכת הבטחון
הגדלת החשיפה באוניברסיטאות ובמכללות
גיוון
ליגת ניווט פארקים\ליגת קיץ לניווטי לילה
רוגיין  -פיתוח תת הענף  2 -אירועים בשנה 1000 -
פרסום ויחסי ציבור
הגדלת שת"פ עם ענפי ספורט אחרים )נמוך(
פרוייקטים חברתיים )נוער במצוקה ואחרים(
מיתוג כספורט "ירוק"
חיזוק המועדונים
חיבור לרשות\גוף תומך
תשתית
מערכת אלקטרונית לכל מועדון

אוגוסט  - 845 - 2011ספטמבר .850 - 2012
נכון להיום כ .20%-האם לאפשר ניווט זוגות מעורבים?
2009- 20000 2010 - 23000 2011 - 24,000
עדיין אין נתונים לתשע"ג
בעיקר במסגרת בחני כשירות ,אך גם מול יחידות
בר אילן ,אוניברסיטת ת"א ,טכניון והפקולטה לחקלאות
קידום ניווטי ספרינט .אימוני קיץ התמקדו בנושא
בן שמן )לילה(  +90קבוצות ,נובמבר  -נופית ,מרץ  -שפלה
אין  -תיתכן השתתפות חברים מבית הלוחם בניווט רכוב
יעל ליפמן )פ"ת( ,רוני כהן )הכפר הירוק( ,יוסי ירחי )חדרה(
קק"ל  -יער הנווטים קצת תקוע .יער מגיני תש"ח )אפק( בקרוב
יש  8עמותות .הקפדה ברישום.
הוספת  500כרטיסי  .SFRתחנת רדיו ועוד

מקצועיות
הישגים בינלאומיים
נווט בגמר  Aבאליפות העולם לבוגרים )בנוסף
לגבוזדב(
נווט בגמר  Aבאליפות העולם לנוער
מיפוי
ביסוס רב המיפוי על ממפים מקומיים
מפות חדשות ו\או חידוש  6מפות בשנה
אימון והדרכה
הכפלת מספר המאמנים והמדריכים הפעילים
העשרת הידע של מאמנים בארץ לסטנדרטים
בינלאומיים
תחרויות בינלאומיות
אירוע תלת יומי עם  400משתתפים מחו"ל
שיפור הישגי החברים
תכנית אימונים והדרכה אישית  -כל מועדון יארגן
אימון פתוח אחד בשנה
קשרים בינ"ל  -ברית מועדונים

בחינת המטרה
המטרה2015 \ 2014 :
העמקת שימוש ב  .LIDARמיפוי לקראת EYOC 2013
מבוצע
הסתיים קורס הדרכה .התקיימה השתלמות ארגון .תיערך
השתלמות המשך כולל היבטי תכנון
שילוב מאמן זר ייבדק במסגרת בחינת נושא הנבחרות
מספר המשתתפים ב  - EYOCמרחק והתנגדויות הורים  .ככל
הנראה ללא תחרות פתוחה
אימוני קיץ .מחנה אימונים למבוגרים בוטל .מרכזי אימון
)אילת( טרם החל
ברמת האיגוד .אירוח ב  .Koovee-תיתכן הגעת Tove
 Alexandersonלאליפות ישראל

פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב 21.8.12
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
זיו
שוטף

איתן/זיו
ניווטי
לילה

איתן

איתן

איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,שי רם ,ליסה מישלי ,רוני דה קוסטה בק,
דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,אנריקו זזנסקי – ועדת ביקורת
ארז שלו
עמי גנצרסקי ,ענת ברבינג
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת –מאושר
• השתלמות מנהלי תחרויות תתקיים ב  .31.8.12לאור מספר הנרשמים הרב,
תתקיים ההשתלמות במכון וינגייט.
• בהמשך לקליטת מערכת מדידת הזמנים הרוסית  SFRוהטמעתה בהצלחה רבה
בבחני הכשירות של הצבא ,עוברים לשלב ההטמעה בתחרויות בתי הספר ,כפי
שהוחלט בעת רכישת המערכת .השימוש במערכת יעלה את רמת התחרויות ,את
חוויות המשתמש ויקל על הארגון .לשם כך יש צורך להזמין  500כרטיסים .עלות
הכרטיסים היא כ 10,000 -ש"ח .מאושר.
• אימוני הקיץ לא הביאו לגידול במספר חברי האיגוד .יחסית לעונה שעברה יש ירידה
מסוימת .בהתאם לסיכום בישיבה הקודמת יבוצעו מספר פעולות לעידוד ההצטרפות,
כאשר בתחרויות עד דצמבר תתווסף עמדת חידוש חברות בשטח שתאוייש על ידי
המועדון המארגן בכל תחרות )מקומית וארצית( .הוסכם כי חבר חדש שיירשם
בשטח יזכה לניווט חינם באמצעות בנק אוצר הנווט.
• נרכשה נגררת ציוד עבור האיגוד במימון  75%על ידי קרן המתקנים של הטוטו .כלי
רכב בעלי משקל כולל של מעל  2500ק"ג רשאים לגרור את הנגרר.
• עידכון קטגוריות
 oניווט רכוב – לשם ההגינות הספורטיבית מבקש להוסיף את הקטגוריות
 D60ו  – H70מאושר.
 oניווט רגלי – עקב עומס במסלול בינוני  ,Aמבקש להעביר את קטגוריות
הבנות  D21Bו D35 -למסלול בינוני  - Bמאושר
• מבקש לאשר מלגות למדריכי ניווט בהתאם להחלטה קודמת עבור בוגרי קורס
מדריכים שהדריכו בפועל במהלך השנה החולפת .מאושר בכפוף לקבלת אישור
מבתי הספר על הדרכה.
בנוסף ,כיום לא מתבצע פיקוח על מספר השעות המינימלי לשם עמידה בקריטריון
הזכאות למלגה .הוחלט כי בעתיד רכז הדרכה יגדיר קריטריונים ויביאם לאישור
ההנהלה.
• האיגוד יפצה את מועדון טכניון כרמל ב 2000-ש"ח בגין ציוד שלו שהעברתו לא
בוצעה על ידי מועדון אס"א טכניון בעת הקמתו בשנה שעברה ,בניגוד לנורמות
המקובלות באיגוד.
• במהלך ניווט לילה בצור משה הוכשה ענת ברבינג על ידי נחש צפע.
• בשעה ) 23:00שעת הגג( נוצר קשר עם ענת שהיתה קרובה לסיום .האירוע אירע
מספר דקות לאחר מכן.
• זהו אירוע ההכשה הראשון בתולדות האיגוד.
• מעבר לאירוע הנקודתי ,התחרות היתה בשליטה .היה מידע לגבי הנווטים בשטח
וההנחיות היו ברורות )למשל נשיאת טלפון נייד(.
• מיד לאחר האירוע הוחלט על הקפאת ניווטי הלילה בקיץ עד לבחינת הנושא.
• לאור בחינת האירוע והסיכונים הטמונים בקיום ניווטי קיץ ,הוחלט שלא לחדש את
ניווטי הלילה הקייציים העונה.
• אין בהחלטה זו משום ביטול כל ניווטי הלילה בעתיד והחלטות בנוגע לניווטים
ספציפיים )כמו למשל הרוגיין( תתקבלנה באופן פרטני כאשר בכל מקרה יוחמרו
הדרישות הבטיחותיות )למשל ניווט בזוגות(.
• עודד לוין מוועדת הביקורת העלה בכתב את הנקודה שהוצאות חריגות לא שוטפות
אינן מובאות לאישור\ידיעה על ידי ההנהלה ומן הראוי שכך יהיה .איתן מבקש
להעמיד את הסכום על  5000ש"ח .מאושר .
• על פי הנחייה ,במקום ריכוז קהל ובמיוחד באירועי ספורט של  500איש ומעלה,
מחוייב שיהיה במקום דפיברלטור אוטומטי .בתחרויות ארציות אנו מגיעים לסדרי

•
עופר
מחנה
סילבה

•
•
•
•
•

זיו
לוח
תחרויות

איתן
ליגת
ניווט
רכוב
איתן/זיו
EYOC
2013

עופר
נבחרות

•
•

•
•
•
•

•
•
•

איתן
מלגות

•
•

איתן
הישיבה
הבאה

•

גודל כאלה.
עלות מכשיר שכזה הינה כ 5000-ש"ח .שימוש במכשיר אינו מצריך הכשרה מעבר
להדרכה בסיסית בתפעולו.
מבקש את אישור ההנהלה לרכישת מכשיר –מאושר.
התקיים מחנה סילבה בוידנבה צ'כיה בהשתתפות  23ילדים ) 9בנות ו 14-בנים(.
יצאו שלושה מאמנים :קרן זיו ,שי רם ואנוכי.
היו פערי רמות בין המשתתפים ,אולם התוכנית של מחנה האימונים נתנה מענה
לצרכים של כולם.
השתתפות נווטי האיגוד במחנה כבר הפכה למסורת .המחנה מוצלח מאד ,משפר
את יכולות הניווט של הנווטים הצעירים ומחזק את קשרינו עם הצ'כים.
הוכן פלייר לוח תחרויות .הכוונה היא למסרו אישית לאנשים ולא לדוורו בכך לחסוך
בעלויות.
קיום הרוגיין ב  23.3.13יוצר פער בחודש מרץ בו לא מתוכננת תחרות ארצית .עם
זאת ,אנו בודקים הוספת תחרות ארצית עם מסלולים קצרים במסגרת התחרות ע"ש
תמיר מסד שתתקיים ב .16.3.13
גל כהן פנה ביוזמה לחברת  Joe's No-Flatsהמוכרת חומר נגד פנצ'רים ,פנימיות,
שמנים וכד' ,לקבלת חסות לליגת הניווט הרכוב.
במסגרת החסות יודפסו פליירים וישווקו ל 300-חנויות אופניים.
בנוסף ,תעניק החברה מספר פרסים לתחרויות במהלך העונה.
הוגדרו בעלי תפקידים נוספים לטיפול במגוון נושאים:
 oמיפוי – נמרוד כהן
 oמסלולים – דן צ'יזיק ופבל לויצקי
 oקשרי חוץ – רוני דה קוסטה
 oהסעות – ענת ברבינג
 oכלכלה – צפריר מינצר
 oתקשורת טקסים וכרוז – ליסה משלי
 oאימונים – דוידי סגל
 oטכנולוגיה – יורם שחורי
 oכספים – זיו נוימן ויורם שחורי
 oמדידת זמנים – זיו נוימן
 oמתנדבים – עוזי אבנר
נשמח למתנדבים נוספים .מבקשים לאייש בהקדם את תפקיד החסויות.
התקיימה פגישה עם איתן וזיו .מצאנו לנכון לבדוק מחדש את כל נושא נבחרות
האיגוד ,מהנוער הצעיר ועד לבוגרים.
הועלו מספר רעיונות ראשוניים והוחלט להקים ועדה מקצועית בלתי תלויה לגיבוש
הנושא שתבחן את הנושא מבחוץ ותמליץ בפני ההנהלה על השינויים הנדרשים.
בוצעה פנייה לאביחי ביאר וסבטלנה סטפנוב שנתנו את הסכמתם .יתכן צירוף
חבר\ה נוספ\ת.
בשנה שעברה המליץ האיגוד להתאחדות אילת על מתן מלגות לספורטאים
מצטיינים לעדי גוטמן ולניצן יסעור.
לאחרונה חידשה התאחדות אילת את הטיפול בנושא .הנהלת האיגוד תמליץ לאילת
להוסיף לרשימה את גיא סבו בר ואת מארינה מאירקוביץ.
ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום ראשון  23/9בשעה  19:00במשרדי האיגוד

איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,שי רם ,ליסה מישלי ,דורון קינר,
נוכחים
יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
אלכס פרידמן ,קרן זיו ,עמי גנצ'רסקי
אורחים
עזרא ברקאי
נעדרים
מבקש לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת –מאושר
איתן
זיו
• קבוצה של  30נווטים איכותיים מפינלד ושוודיה ) (17-20יגיעו שבוע לפני אליפות
שוטף
ישראל למשך  10ימים ,יהיה צורך להצמיד אליהם מלווה.
• לוח תחרויות הועלה לאתר הכולל גם את תחרויות בית הספר ומחנות אימון.
• קיים מרווח גדול בין אליפות ישראל לתחרות הארצית הבאה עקב פסח ומרתון
הרים .תבוצע בדיקה נוספת לפני קביעת לוח התחרויות הסופי.
• פרוספקט יצא בתחילת החודש הבא.
• מתקיימת עבודת מיפוי לקראת השנה הבאה בעיקר לתחרויות מקומיות ובתי ספר
)עוזי שוויצר(.
• התקיימה פגישה עם איציק בן מלך )התאחדות "אילת"( בנושא תמיכות .הם מוכנים
לתמוך ביצירת תשתיות גדולות יותר כגון יצירת מרכזי אימון .אחת לשבוע מדריך
יפגש עם ילדים בפארקים באזור המרכז )פארק השרון ,פארק פרס( צפון )אזור
זכרון וכד'( על מנת ליצור תשתית טובה .התשתית תהיה פתוחה לכולם )חברי
איגוד( אילת יממנו את המדריך .האימונים יתקיימו פעם בשבוע בנושא כושר וניווט
במטרה לקרב את האנשים לניווט.
• התקיימה יוזמה לאימוני יום שלישי בפגרה ,הכוונה היא שהאימונים ימשכו גם לתוך
העונה .המפגש מוצלחים ומהווים אימון כושר עם מפה .כ 40-משתתפים בכל
מפגש.
• התקיימה השתלמות מורים באזור תל אביב למשך  30שעות .כ 17-מורים
השתתפו בהשתלמות .בעקבות המפגש יהיה צורך למפות בתי ספר.
איתן
• ה EYOC -התקיים בצרפת ושבוע לאחר מכן  JWOCבסלובקיה
ועפר
• איתן השתתף כראש המשלחת ב  ,EYOCהיות וקרן ועודד לא יכלו לצאת אושרה
סיכום
השתתפותו של אביחי ביאר כמאמן.
EYOC
• הנבחרת ל  EYOCהיתה איכותית ומגובשת .ההכנה בארץ לקראת התחרות היתה
JWOC
טובה מאד.
WOC
• ב  JWOCהשתתפו שניים ,אסף אבנר וניצן יסעור .אסף יצא שלושה ימים מוקדם
יותר והצטרף לנבחרת דרום אפריקה לאימונים מקדימים לפני התחרות.
• פבל גבוזדב לא יצא ל  WOCוכתוצאה מכך אין לנו ייצוג באליפות העולם .זהו מצב
לא בריא ואסור שיישנה בעתיד.
• דיון מקיף בנושא הישגי הנבחרות ומסגרות להמשך יתקיים בקרוב .לאחר מכן יוצג
הנושא בפני ההנהלה.
איתן
• המטרה העיקרית של הנסיעה לצרפת היתה ללמוד את נושא ה  EYOCלקראת
לקראת
.2013
EYOC
• ההשקעה הכספית באירוע היתה מעל ל  200,000אירו .נעשה שימוש רב בציוד
2013
מאליפות העולם שהתקיימה בשנת .2011
• בתקופה הקרובה יוקמו צוותי עבודה שיתמקדו בנושאים השונים.
•  EYOC 2013תהיה במתכונת צנועה יותר ,מבלי לפגוע באיכות.
איתן
• אלכס פרידמן וולדימיר יופה עלו לגמר .A
אליפות
• לאור החלטת ההנהלה משנת  2010לפיה יוענק פרס לכל חבר איגוד שעולה לגמר
העולם
 Aבאליפות ותיקים ,אנו מתכבדים להעניק את הפרס לאלכס פרידמן שעלה לגמר A
לותיקים
בספרינט ולוולדימיר יופה שעלה לגמר  Aבמרחק הארוך.
יורם
• לקראת תחילת עונת הניווטים תתקיים ב 31/8 -השתלמויות להעלאת רמת
השתלמות
התחרויות.
בנושא
• תתקיימנה שתי השתלמויות )באותו יום וברצף( האחת בנושא ארגון תחרויות
תחרויות
והשנייה בנושא תכנון מסלולים ובקרה.
• על רכזי המועדונים לקדם את הנושא בקרב חברי המועדון שלהם ולשלוח את
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רשימת המשתתפים בהשתלמויות בהקדם.
התקיימה ביקורת באחת התחרויות .כתוצאה מהביקורת עלה שלא מתקיימת בקרה
בנושא חזרתם של נווטים מהשטח במסלולים תחרותיים ועממים.
אנו כוועדת הביקורת מבקשים לרענן את הנוהל לבקרת החזרה של נווטים מהשטח.
הנושא יחודד במסגרת ההשתלמות הקרובה
כיום במסגרת קיום תחרויות ,משתתפים שאינם חברי איגוד מתבקשים לחתום על
טופס הסרת אחריות .נדרש לוודא את תוקף המסמך ולרענן את חשיבות הטופס
בהשתלמות הקרובה.
מספר חברי האיגוד השנה נמצא בירידה של כ  2%לעומת שנה קודמת .האיגוד
מחפש דרכים לגיוס חברים חדשים.
)ליסה( ממפגש עם אנשים בשטח הם מתלהבים ומעוניינים להצטרף .כיום אין
אפשרות הרשמה לאיגוד בשטח .מבקשת להכין עמדת רישום בשטח הכוללת טפסי
הרשמה לאיגוד באמצעות כרטיסי אשראי .ההצעה התקבלה.
התאחדות "אילת" פנתה אלינו בנושא העתירה נגד שרת החינוך על אי ייצוג של
הענפים הלא אולימפיים בוועדת חלוקת המשאבים של כספי הטוטו .בהתאם
להסכמה של חברי ההנהלה ,איגוד הניווט הצטרף לתביעה ביחד עם כל איגודי
"אילת".
רוגיין סתיו  -עלו האתרים בעברית ואנגלית.
הכינוס יתקיים בנופית ,מגרש החנייה יעמוד לרשותנו .הבריכה תעמוד לרשות
המשתתפים בסיום התחרות.
תהייה אפשרות למסלולים מסומנים )ניווט קו( למתחילים.
האירוע מוגדר כאירוע חשיפה .התקיימה פנייה למדור כושר קרבי לגבי השתתפות
חיילים בארוע.
הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי  14/8בשעה  19:00במשרדי האיגוד
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פרוטוקול ישיבת הנהלה 15.5.12
איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,עופר אביטל ,שי רם ,רוני דה קוסטה בק ,נמרוד כהן ,דורון
קינר ,ליסה משלי,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן  -מנכ"ל ,אנריקו זזינסקי – ו .ביקורת
עמי גנצ'רסקי
מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
• נמצאים בסוף העונה ,ניווט ארצי אחרון היה בשריגים .היתה השתתפות סבירה.
העממי הפתיעו בנוכחות גבוהה.
• יש בעיה של שטחי חניה באירועים ,יש לתת משקל משמעותי בבחירת הכינוס
בשטחי החניה האפשריים.
• הרשויות האחראיות )קק"ל \ רשט"ג( חוששות מבעיות בטיחות באירועים המתקיימים
בשטחים עליהם הן מופקדות .יש לבצע תיאום מקומי מול קק"ל.
• התקיימו מספר ניווטים מקומיים בהם אוהד זך שהוא אחד מניווטי העוגן המקומיים.
עזרא :נדרש שידרוג מקצה האופניים )שימוש במפה ראויה ,סימון מסלולים תקין –
ולא כמו סקור ,תוך הקפדה בהזנקות והנחיות ברורות למתחרים(.
• בתאריך  14.6.12תתקיים אסיפה כללית בשעה  20:00במכון וינגייט .חברי ההנהלה
מתבקשים להעביר סיכום מהשנה האחרונה של פועלם על פי תחום אחריותם עד
שבוע לפני האסיפה לצורך הצגה לחברים.
• דורון – מבקש להבא לתאם את מועד האסיפה בתאום מראש עם חברי ההנהלה.
• ליסה – בעקבות הערות הביקורת החיצונית שבוצעה לאיגוד ,יש סעיפים בתקנון
שאינם מיושמים ויש להסירם .איתן – הנושא יידון באסיפה.
• קורס מדריכים )החלק הענפי( החל לפני חודש ומתקיים בוינגייט בשיתוף פעולה עם
התאחדות "אילת" ובהשתתפות  12חניכים.
• בשבת תתקיים התחרות הארצית לזכרו של תומי גורן מייסד הניווט בארץ.
• כהוקרה לוותיקים ,ינתנו מדליות מגיל  55ומעלה.
• מבקש למסד את האירוע במסגרת אחת התחרויות הארציות.
• רוני – מבקשת לשקול קיום אירוע מרכזי לזכר כל נווטי האיגוד שאינם עימנו במקום
אירוע נפרד לכל אחד היות ועם השנים מספרם יגדל.
• החלטה :החל מעונת הניווטים הבאה ,התחרות על שם תומי גורן תהיה לזכרם
של כל נווטי האיגוד שאינם עימנו עוד .מדליות יחולקו לוותיקים מגיל  55ומעלה.
• נבחרת הנוער יוצאת ל  EYOCבצרפת בשבוע האחרון של יוני .על פי הסיכום יוצאים 8
נערים\נערות ושני מלווים; מאמן נבחרת ואנוכי כראש המשלחת במטרה לשווק את
 EYOC2013ולהתכונן אליו .עודד לא יכול לצאת מסיבות אישיות ולכן אביחי ביאר ייצא
כמאמן .מבקש לאשר את יציאתי כראש המשלחת ואת יציאתו של אביחי כמאמן -
מאושר
• למחנה סילבה יצאו  23ילדים עם המאמנים עפר אביטל ,שי רם וקרן זיו.
• ל  JWOCיוצאים אסף אבנר וניצן יסעור בליווי ניר יסעור .הנווטים יתאמנו יחד עם
נבחרת דרום אפריקה.
• בעבר המסלול הקצרצר היה מסומן בשטח עם סרטים .התחרו במסלול ילדים
בגילאים  .11-13עם הזמן הורים החלו להתערב ועל כן המסלול הפך להיות לימודי
ולא תחרותי .עם הזמן ירדו המרחקים וגילאי המתחרים ירדו עוד יותר לגילאי .4-5
היות ונווטי הקצרצר מזנקים עם המסלולים התחרותיים לחץ הזינוק פוגם בפן הלימודי
ואף מפריע לנווטים התחרותיים )לדוגמא היום הראשון באליפות ישראל בנווה שלום(.
• יש להגדיר בצורה טובה יותר את מטרת המסלול הקצרצר .ומכאן לבנות את המודל
שיענה על ההגדרה .ההמלצה היא למסלול המשלב בין העממי לתחרותי ,כאשר
ההזנקה תבוצע משולחן המיועד למסלול הקצרצר והסיום במשפך עם כולם .לאחר
חתימת הכרטיס בסיום יחזרו נווטי הקצרצר לשולחן הזינוק לקבלת תשורה/מדליה
קטנה .אורכו של המסלול צריך להיות כ  1.5-2ק"מ.
• יש ליצור מנגנון להתמדה ,כגון קבלת תשורה לאחר השתתפות במספר תחרויות.
• התקיים דיון ראשוני בלוח האירועים המוצע לעונה הבאה .יבוצע תיקון )השלמת רצף(
לליגת הניווט הרכוב .זיו ימשיך בהכנת הלוח ובאישורו מול רכזי המועדונים.
• כאמור האסיפה הכללית תתקיים ב  14.6.12בשעה  20:00במכון וינגייט

•

ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ביום שלישי 17.7.12בשעה  19:00במשרדי האיגוד
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איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,ארז שלו ,עופר אביטל ,שי רם ,רוני דה קוסטה בק,
ליסה מישלי ,דורון קינר ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל
תומר גמינדר ,נועם רביד
עזרא ברקאי
• מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
• במספר תחרויות מקומיות שהתקיימו לאחרונה היו בעיות ברמת ואיכות ארגון
האירוע ועל המועדונים לתת את הדעת על כך .לדוגמא ,בניווט טל אל היו
מסלולים טובים מאד ותחנות במקום ,אולם היו בעיות מנהלתיות כגון תחנות
ללא עמודים ,אי פרסום תוצאות בשטח והעלאה מאוחרת לאתר .בניווט הרגלי
התחרותי בחורשים ,היתה בקרה לקויה על המסלולים והדבר בלט לאור
העובדה שהשטח והמפה הבעייתית הציבו אתגר גבוה למתכנן חסר ניסיון.
• מציע לקיים בקיץ השתלמות בקרי תחרויות ,אליה יוזמנו נווטים מנוסים שרק
הם יהיו מוסמכים לשמש כבקרי תחרות .לאחר דיון בנושא אושרה ההצעה.
• שיווק תחרויות מקומיות – מעציב שלא נעשית פעולת שיווק לקראת תחרויות.
מועדונים צריכים לפעול לקידום האירוע באזור הפעילות של המועדון ולא רק
להסתמך על הפרסום באתר.
• מעל  60ילדים בכיתות ד-ו ,ז-ט השתתפו במחנה אימונים לנוער שהתקיים
באיזור בן שמן.
• בוצע שיווק מקדים במסגרת ליגת בתי הספר כמו גם פניה למאמנים ורכזים.
• חלק גדול מההרשמה התקיימה דרך האתר שנתנה תמונה מקדימה על
הכמות הרבה של המשתתפים מבעוד מועד ובהתאם לכך צורפו דביר שכטר,
דניאל רז-רוטשילד ,איתי מנור וניצן יסעור לסייע בתפעול המחנה.
• ההדרכה בוצעה בראשות מאמני הנבחרות הצעירות ושל זהבה לוינקרון וענת
ברבינג שהדריכו את הגילאים הצעירים.
• התקיימה ישיבה ברשות איתן ,זיו ,יורם ואנוכי בה נידון תקציב הנבחרות
ועודכנה מסגרת התקציב לכיסוי פעילות הנבחרות הכוללת עלות מאמנים,
השכרת מתקנים ומבדקים ,מחנות אימונים בארץ ,מחנות אימונים בחו"ל
והשתתפות בתחרויות בחו"ל.
• נקבעה רשימת המשתתפים בתחרויות בחו"ל WOC ,JWOC ,EYOC :ומחנה
אימונים )כולל תחרות( של נבחרת הבוגרים.
• לתחרות  EYOCייצא גם נציג ההנהלה לצורך ייצוג האיגוד ולימוד הנושא
לקראת אירוח  EYOC 2013בארץ.
• בעקבות העבודה שנעשתה לעיל יש לעדכן את התקציב שאושר לשנה זו ב-
 .₪ 20,000התקציב המעודכן עומד על  .₪ 120,000מבקש לאשר -
מאושר.
• נרשמו  23ילדים למחנה סילבה.
• התשלום למחנה הוא על חשבון המשתתפים בסך  ₪ 3,600כאשר חלק הינו
בסבסוד המועדונים.
• מבקש לאשר יציאת שלושה שלוש מאמני הנבחרת הצעירה :קרן ,שי ואנוכי.
הבקשה מאושרת.
•  152קבוצות ,סדר גודל דומה מאד לזה שהיה בשנה שעברה ,השתתפו
בתחרות השנה לפי החלוקה הבאה:
 oרגלי  4שעות –  80קבוצות
 oרגלי  7שעות –  47קבוצות.
 oרכוב  5שעות –  25קבוצות.
• קיום הרוגיין בשטח חדש תרם להנאת המשתתפים.
• נווה ברקאי היה פרויקטור לבדיקה ,הנחה ואיסוף התחנות.
• שווה לחבור לחברה מסחרית בעל אינטרס כלכלי לסיוע בשיווק האירוע.
• איתן – שטח הכינוס שנבחר כאילוץ היה בעייתי מבחינת החניה בעיקר בהיבט

איתן
רוגיין עונת
הניווטים
הבאה

•

•
•

רוני
נוהל טכסים

איתן
תחרות
שליחים וטקס
סיום העונה
איתן

•
•
•
•
•
•
•

•

של גרימת נזקים על ידי אנשים שחנו בתוך מטעים מעובדים.
לאחר דיון בהשתתפות האורחים לגבי מהות הרוגיין והאוכלוסיות אליהן אנו
פונים ,בדגש על ההגדרות בתוכנית הרב שנתית הוחלט על קביעת התחרויות
הבאות.
מיני רוגיין שיהווה אירוע חשיפה המכוון לאוכלוסיות חיצוניות )רצי אקסטרים,
חיילים ומגזר דתי( יתקיים ביום שישי ה 9/11/12 -ברמות מנשה.
רוגיין קלאסי ,שככל הנראה יכלול מקצה  12שעות )בנוסף למקצים שהיו
השנה( ,יתקיים ב  23/3/13בדרום שפלת יהודה.
בנוסף ,נבדקת אפשרות לקיום רוגיין לילה קצר בקיץ הקרוב.
מעלה הצעה לקיום מכרז להנחיית הטכסים בין חברי האיגוד.
הטקסט יוכן מראש לפני האירוע.
סדר חלוקת האותות יוגדר מראש.
תהיה היצמדות לטקסט ,לא יהיו סממנים אישיים וההנחיה תהיה ללא משוא
פנים.
ההצעה התקבלה.
בתאריך  9/6/12תתקיים תחרות השליחים בסיומה יתקיים טקס סיום העונה
והענקת פרסי הליגה .לאחר שהוחלט להעביר את האירוע מגימזו ,היה רעיון
לקיים את התחרות ברוחמה ,אולם בשל המרחק נבדקות אפשרויות אחרות
כמו קיסריה .הודעה בנושא תפורסם בקרוב.
הישיבה הבאה תתקיים ב 15/5/12-במשרדי האיגוד בשעה 19:00

יום שלישי  20מרץ 2012
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
זיו
שוטף

זיו \ איתן
תביעה
משפטית

זיו
EYOC

נמרוד \ פבל
שליחים

איתן עמיעז – יו"ר ,עופר אביטל ,נמרוד כהן ,ליסה מישלי ,רוני דה קוסטה בק ,שי
רם ,דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל
ארז שלו
פבל לויצקי
• מבקש לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת – מאושר
• שני ממפים צ'כים )צ'יגוש ופטר מטולה( מיפו את אזור דרך בורמה.
• לאור הצלחת הפיילוט שבוצע ביער קדימה ,נרכשו נתוני  LIDARשל איזור קבר
חוני המעגל )עמוקה( עבור מיפוי חדש שיבוצע על ידי דוידי סגל .כדי לעבד את
המידע בצורה מיטבית יש לרכוש את גירסת  OCAD 10העדכנית.
• תחרות הגמר של ליגת בתי הספר התקיימה היום בנאות קדומים .בניגוד לשנים
קודמות ,בתי הספר הצליחו להעמיד נבחרות מלאות והניקוד נקבע על פי ששת
הראשונים מהבנים וששת הראשונות מהבנות.
• אליפות ישראל  -כחמישים נווטים מחו"ל השתתפו באליפות ישראל .נרשמו 576
משתתפים בכל אחד מהימים .מחנה האימונים שהוצע התקיים בחלקו ולא היה
מסודר .הבעיה היתה שחלק מהקבוצות תכננו להשתתף באליפות הנגב
שבוטלה .במקום זאת ,אורגנו להם ניווטים באשכול וקיסריה .בשנה הבאה
תתקיים בשבת שלפני האליפות תחרות מקומית בשליטת האיגוד.
• התחרות בבארי בוטלה עקב המצב הבטחוני באזור .היה פיספוס מבחינת
הפריחה הנפלאה ומזג האוויר .קיימות שלוש חלופות :לקיים בבארי במועד אחר,
לקיים תחרות במועד אחר ובמקום אחר או לבטלה לחלוטין .לוח הזמנים אינו
מאפשר קיום ניווט חלופי והתחרות בבארי תתקיים בעונת הניווטים הבאה.
• מועדון יזרעאל ביטל את התחרות בעין השופט עקב מזג האוויר.
• אליפות אס"א התקיימה כחלק מאירוע הניווט בהזורע לזכרו של ארז הרפז.
• קיים עיכוב בהעלאת תוצאות של תחרויות מקומיות באתר האיגוד .כאשר קיימת
מערכת אלקטרונית אין תוצאות בשטח .הפורמט הנדרש יועבר שוב לרכזים.
• מעל  4,000חיילים השתמשו במערכת מדידת הזמנים החדשה ) (SFRבמסגרת
בחני כשירות בבה"ד  .8בשנה הבאה בכוונתינו לשלב מערכת זו בתחרויות בתי
הספר.
• הסתיימה התביעה שנמשכה  7שנים בנושא יבגניה אוליאנוב שנפצעה במסגרת
תחרות בתי ספר )אם כי לא בניווט עצמו( .בפסק הדין נקבע שאגוד הניווט איננו
צד בתביעה .יחד עם זאת ,האיגוד ייאלץ להפעיל את פוליסת הביטוח שלו.
• מהשנה הבאה איגוד הניווט יעמוד על כך שהתאחדות הספורט של בתי הספר
תכלול אותו כמבוטח נוסף ב"ביטוח ראשוני" בפוליסת הביטוח של ההתאחדות.
• התקיימה פגישה ראשונה בהשתתפות דן צ'יזיק )המנהל המקצועי של
האליפות( ,זיו ואיתן .הוחלט על החלוקה הבאה:
 oספרינט – בקיבוץ גניגר )מיפוי עוזי שוויצר(.
 oשליחים – שמשית )מיפוי מחדש של דן צ'יזיק(.
 oארוך – ציפורי צפון )מיפוי צ'כי(.
• התקיימה פגישה עם מועצה מקומית עמק יזרעאל בנוגע לשיתוף פעולה .הובעה
נכונות רבה להירתם למען האירוע.
•  Event Centerיהיה במזרע כמו גם הלינה.
• בעקבות הצעה של פבל לויצקי לשנות את מתכונת תחרות השליחים ,נשלחו
להנהלה מספר הצעות בנושא .התקיים דיון בו הוצגו ההצעות השונות .בסופו של
דבר התקבלה הצעתו של פבל בשינויים קלים .המטרה העיקרית של השינוי היא
עידוד נשים ונוער ומניעת תחרות לא הוגנת בין נוער לותיקים .הנושא יוצג
בישיבת הרכזים ויפורסם בהמשך.
• עיקרי השינוי מהמצב כיום הם:
 4 oקטגוריות :פתוחה ,ותיקים ,נשים ונוער.
 oלא ייעשה שימוש במקדמי הליגה המקומית.
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 oניקוד המועדון ייקבע על ידי סכום התוצאות הטובות ביותר שלו בשלוש
מתוך ארבע הקטגוריות כאשר הקטגוריה הפתוחה היא קטגוריית חובה.
בחודש האחרון בוצע פיילוט לשילוב פרסומות גוגל באתר .התמורה הנצברת
מהפרסום אינה גבוהה ואינה מצדיקה שילוב פרסומות באתר .לפיכך ,יוסרו
הפרסומות מהאתר.
מחנה פסח ,ההרשמה ליסודיים נמוכה ,לחטיבת הביניים יש הרשמה יפה.
קורס מדריכים – יתקיים קורס קטן ) (9-10בשיתוף איילת.
במהלך השנה ובעיקר לאחר אליפות ישראל יש לחצים ובקשות של הנוער לעלות
קטגוריה באמצע העונה .הדבר מערער את יציבות הליגה ומשפיע באופן בולט
על התוצאות .קידום המצטיינים עומד בראש מעיינה של ההנהלה אך לא במחיר
פגיעה במסגרת הליגה.
מעלה הצעה לא לאפשר מעבר קטגוריות נוער במהלך העונה – ההצעה
מאושרת.
סוף שבוע אחרון של פברואר יוצא במקביל לחופש הפורים ,ההצעה לדחות את
אליפות ישראל לשבוע אחרי .ובתאריך המקורי לקיים מחנה  EYOCבזמן חופש
הפורים.
זיו – קבוצה גדולה מפינלנד )כארבעים נווטים( כבר הזמינו כרטיסים לתקופה
הנ"ל .כמו כן הודענו כבר למספר גופים שהביעו עניין וזה מעמיד אותנו באור
שלילי.
לאור הנתונים שהוצגו על ידי זיו ואי הנושא ירד מסדר היום.
מפאת קוצר הזמן ,שני נושאים הועברו לדיון בישיבה הבאה והם :הנחיית טקסים
והמסלול הקצרצר.
תיבדק אפשרות להזיז את ישיבת הרכזים ל .27.3
ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום שלישי  17.4במשרדי האיגוד.
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פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב 14.2.12
איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,רוני דה קוסטה בק ,שי רם ,ליסה מישלי,
דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת.
ארז שלו
מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
• התקיימו הרבה תחרויות מקומיות מאז הישיבה הקודמת ,כמו גם ארבע תחרויות של
בתי הספר כולל גמר המחוזות )דרום – תל חדיד ,צפון – יער לביא( .נותרה רק
תחרות הגמר של בתי הספר שתתקיים ב .22.3
• בנוסף לכך ,אנו מתפעלים מידי שבוע בחני כשירות צה"ליים בוינגייט ,הכוללים ניווט.
• מבקש לאשר את התקציב כפי שהוצג של  1,057,000ש"ח לפעילות האיגוד בשנת
 – 2012מאושר
• צפויים להגיע  50נווטים משבע מדינות מחו"ל לאליפות ישראל ,בניגוד לשנה
שעברה ,השנה לא יגיעו נווטים צעירים.
• לא יתקיים מודל לפני התחרות.
• אליפות הנגב נדחתה ברגע האחרון על פי הדרישה של המועצה האזורית לאור
הסערה הצפויה בסופ"ש .תיבחן האפשרות למועד חליפי בתיאום עם האיגוד.
•
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ב  24/3יתקיים ארוע מרתון הרים \ רוגיין יתקיים בבקעת אלונה /כפר גליקסון.
המיפוי שבוצע ע"י עוזי אבנר הסתיים .שטח המפה  65קמ"ר.
השנה לא יצאנו בפירסום מסיבי כפי שנעשה בשנה שעברה.
יתקימו מסלולים רגליים של  4ו 7 -שעות ומסלול רכוב של  5שעות .הסיבות לאי
קיומו של מקצה הלילה ) 12שעות( הן בטיחות ומגבלת שטח הרוגיין למסלולים
ארוכים.
מספר החברים בתחילת פברואר  2011עמד על כ .700 -השנה רשומים 660
חברים ועוד כ  30חברים שהרשמתם טרם הוזנה .בנוסף לכך כ  20חברים
המשתתפים בליגה טרם חידשו חברות .בשורה התחתונה ,מספר החברים דומה
לזה שהיה בשנה שעברה ולא רואים גידול כפי שהוגדר ביעדי האיגוד ) (5%בעיקר
בגלל צמצום מספר המשפחות הרשומות .הנושא יעלה לדיון מול הרכזים.
מהתחרות הארצית באילניה ,נכנסה לתוקף ההתניה שחבר איגוד לא יקבל ניקוד
ליגה במידה והבדיקות הרפואית לא בתוקף.
מבקש לאשר את קטגוריות הזהב ) D65ומעלה  H75ומעלה( .בעצם מדובר במסלול
קצר מקוצר – מאושר
מינהל הספורט מעוניין לשנות את הכשרות המדריכים והמאמנים .כיום יש שתי
דרגות "מדריך" ו"מאמן" .הכוונה היא להוסיף דרגת הדרכה נמוכה יותר עם הכשרה
קצרה יותר בת  30-60שעות שתאפשר הדרכה בבתי הספר.
מערך ההסמכות יעבור מידי המכללות לידי המדינה .בוגר קורס יקבל תעודת הסמכה
מהמדינה ולא מידי המכללה ,כאשר האישור המקצועי יינתן ע"י נציגי האיגוד.
זה תהליך ממושך שייכנס לתוקף לא לפני  2013ולפיכך אינו משפיע על קורסים
שייפתחו במהלך השנה הקרובה.
מחר תתקיים ישיבת התנעה בנושא  EYOC 2013בהשתתפות דן צ'יזיק ,זיו נוימן
ואנוכי.
מחנה אימונים למבוגרים בצ'כיה  28/5-2/6כולל שלוש תחרויות לאומיות ואימונים.
הכוונה לתת לבוגרים שלא נמצאים בנבחרות ליהנות ממסגרת אימון מרוכזת
מקסימום משתתפים  37 ,40אנשים הביעו עניין .לקראת סוף החודש תיקבע
הרשימה.
עמדנו בכל התנאים שביקשו מאיתנו .כל המטה של המכבייה עומד מאחורינו .עדיין
ישנם שני נציגים אמריקאים אשר מטילים וטו על צירוף הניווט למכבייה וסיבותיהם
עימם.
לאור עמידתנו בכל הקריטריונים שהוצבו בפנינו עתה נותר לנו אלא לפעול במישור
הפוליטי ולנסות להשפיע על ההחלטה בעזרתו של נשיא האיגוד ,אסף חפץ ,ואחרים.
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השנה התקיימו  4ניווטים באילנות )לב השרון( ,בית חרות )עמק חפר( ,שמשית
)יזרעאל( וגבעת קיפוד )גליל( בהשתתפות של כ  2000נווטים .סה"כ נמכרו כ 600
מפות.
הניווט בשמשית מהווה גם תחרות פנימית של היישוב אך בניגוד להחלטת ההנהלה
בנושא ,דבר קיום התחרות פורסם בפורום .ההנהלה שבה ומזכירה כי ניווטי ט"ו
בשבט הינם ניווטים עממיים בלבד ואין לקיים באירועים אלה תחרויות .הכוונה היא
שביום זה נווטים יסייעו למועדוניהם ,יביאו חברים ו\או משפחות ולא יתחרו בעצמם.
במקביל לאירועי החשיפה ניתן לקיים אימונים סגורים מבלי לפרסמם לכלל חברי
האיגוד.
לאור העובדה כי ניווטי ט"ו בשבט מתנגשים עם אירועי ט"ו בשבט אחרים ,התקבלה
הצעתו של דורון שבעתיד יתקיימו הניווטים בתחילת חודש שבט .במידת האפשר
יבוצע תכנון מוקדם של ניווטי הניווטים כבר בתכנון השנתי ,תוך הבטחת פרישה
ארצית נאותה.
לאור מקרה של בעיה במיקום תחנה בתחרות מקומית בתל שימרון וטיפול המועדון
בערעורים ובבקשות שהוגשו ע"י מספר משתתפים ,ההנהלה שבה ומזכירה כי קיים
תקנון המתייחס לסוגיות השונות ויש לפעול לפיו גם בתחרויות מקומיות .במקרים
בהם ועדת עירעורים מתקשה להחליט ,תבוצע פניה לאיגוד לקבלת חוות דעת
נוספת .בקשה לביטול תחנה שגויה )שני לגים( הינה בעייתית משום שישנם מקרים
רבים העונים להגדרה זו כמו הנחת תחנה בצד הלא נכון של סלע גדול וכד' .הנושא
יועלה בישיבת הרכזים הקרובה.
ישיבת רכזים והנהלה תתקיים בתאריך .28/2/12
ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ביום שלישי  20/3/12בשעה  19:00במשרדי האיגוד
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פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב 3.1.12
איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,ליסה מישלי ,שי רם ,עופר אביטל ,עזרא ברקאי ,ארז
שלו ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
רוני דה-קוסטה-בק ,דורון קינר ,יורם שחורי
בוריס בייטמן – מנכ"ל אס"א טכניון ,סבאלנה סטפאנוב – אס"א טכניון )השתתפו רק
בדיון בנושא הטכניון(
• מבקש לאשר פרוטקול הישיבה הקודמת – מאושר
•  – EYOC 2013נבחר לוגו האליפות.
• בניווט הארצי בביצות חדרה ,לא בוצע תיאום מול רשט"ג )רשות שמורות הטבע
והגנים( .בעקבות זאת ,התקיימו פגישות באיגוד ובשטח ,הוכח שלא נגרם כל
נזק סביבתי וסוכם כי להבא יבוצע תיאום מסודר .כמו כן בוצעה פעילות של
רשט"ג במסגרת התחרות במגידו בנושא איתור מלכודות בשטח ע"י נווטים.
• ליגת בתי ספר – התקיימו שתי תחרויות בסחנה )מחוז צפון( ובאשקלון )מחוז
דרום( ,בהשתתפות של כ 400-מתחרים בכל אחת מהתחרויות .בתחרות
באשקלון היו בעיות משמעת של הזזת תחנות.
• אירוע חשיפה גדול יתקיים בבאר שבע ב  6.1בהשתתפות תלמידי בתי ספר,
חיילים ,סטודנטים ותושבי העיר ובתמיכה מאסיבית של עירית באר שבע.
• הפעלת מערכת  SFRבבחני הכשירות של הצבא מתנהלת בהצלחה .בהמשך
העונה תוכנס המערכת לשימוש גם בבתי הספר.
• סטטוס חברים – נכון ל  ,3.1.12מספר החברים עומד על  511 .448נווטים
שהיו חברי איגוד בשנת  2011טרם חידשו חברות .מניסיון העבר ,חברים רבים
מחדשים חברות במהלך חודש ינואר לקראת תחרות ארצית .חברים שלא יחדשו
חברות לשנת  ,2012לא יקבלו ניקוד ליגה ,כל עוד לא יעשו כן.
• בדיקות רפואיות  -בהתאם להחלטת ההנהלה מה  3.11.11וכפי שפורסם
באתר האיגוד במהלך החודשים נובמבר-דצמבר  ,2011החל מה ,1.1.12-נווטים
תחרותיים שלא ביצעו בדיקות רפואיות והצהירו על כך לא יקבלו ניקוד ליגה
)ארצית או מקומית( ,גם רטרואקטיבית.
• מסר להנהלה עדכון מהאסיפה השנתית של התאחדות "אילת" שהתקיימה ב
 . 27.12.11להלן מספר דגשים:
• האיגוד יכול לעבוד ישירות מול מול משרד יחסי הציבור החדש של אילת.
• איגודים זכאים לסיוע כל עוד חברים בהם  120ספורטאים פעילים ולא בהכרח 8
עמותות .איגודים עם פוטנציאל פעילות בגיל הנוער מחוייבים לפעילות זו.
• בהתאם לתיקון בחוק הספורט ,שוקדת "אילת" בימים אלה על כתיבת קוד אתי
ופועלת להקמת בית דין למוסדות ואיגודי ספורט שישמש כבית דין לכל איגודי
אילת.
• יש להגיש בקשות סיוע לאיציק בן מלך עד ל .10.1.11
• יער הנווטים – התקיים מפגש נוסף ביער חולדה עם נציגי קק"ל )סגן מנהל
המחוז ואדריכלית המחוז( .הוקצה לאיגוד שטח מיוחד בו יוקמו מתקנים יעודיים
לצרכי לימוד הניווט .בנוסף ,ימופה כל היער מסביב .המטרה היא להשלים את
המיפוי ואת הקמת המתקנים עד סוף עונת הניווטים הנוכחית.
• קיום פעילות ניווט במקביל לתחרויות
• בעבר היינו עדים לקיומם של אימוני נבחרת בשטח תחרות מקומית ,לאחר
התחרות ,ללא כל תיאום ובשימוש בתחנות שפוזרו מראש בשטח .ביום שישי
האחרון התקיים אימון של מועדון/חוג אס"א טכניון בשטח התחרות ביער קריית
אתא ,תוך שימוש בתחנות ,בזמן התחרות וללא תיאום .למותר לציין שפעילות זו
פוגעת בתחרות ובנווטים המשתתפים בה.
• הצעה :האיגוד אוסר על קיום פעילות המתנגשת עם תחרויות מקומיות ,לא כל
שכן ארציות ,אלא אם הדבר מבוצע לאחר התחרות ובתיאום עם רכז המועדון או
הנהלת האיגוד )במקרים בהם מנוהלת התחרות על ידי האיגוד עצמו( .במידה
שהוראה זו לא תבוצע יישקלו צעדים משמעתיים נגד מועדון או בעל תפקיד
שיעשו כן .ההצעה אושרה.
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מציע שהאיגוד יכין ערכות הדרכה )פזלים ואמצעים דומים( למאמנים ומדריכים
בבתי ספר .הוחלט שבישיבה הבאה יגיש הצעה בצירוף עלויות משוערות.
התקיים דיון בבקשת אס"א טכניון חיפה להצטרף לאיגוד כמועדון חדש.
ההנהלה הבהירה לאנשי אס"א טכניון חיפה )בוריס בייטמן וסבטלנה סטפאנוב(
שיחד עם הרצון להפיץ את בשורת הניווט ולהגדיל את מעגל העוסקים בו ,מחויב
האיגוד לשמור על מועדוניו וחבריו .בנוסף לכך ,כל פעילות של מועדון אס"א
טכניון חיפה חייבת לשמור על רוח ההתנדבות הקיימת באיגוד .לפיכך ,במסגרת
אירועים הקשורים לאיגוד ,לא תתאפשר פעילות בשכר לחלק מחברי המועדון
לצד פעילות התנדבותית של שאר החברים.
מועדון ניווט טכניון כרמל ירכז את פעילות בוגרי הטכניון ,ואת הפעילות באיזור
הכרמל.
מועדון אס"א טכניון יתמקד בפעילות בטכניון ובבתי ספר באיזור חיפה ונשר.
בהצבעה שהתקיימה ,הוחלט לאשר את קבלת אס"א טכניון חיפה כמועדון חדש
באיגוד.
ההנהלה קוראת לשני המועדונים לעבוד בשיתוף פעולה.
נבחרות – דביר שכטר ופלג גולברגר הוחזרו לנבחרת הנוער לאחר השעיה.
מלגות הישג ודור המשך
אושרה מלגה לפבל גבוזדייב על סמך הישגו באליפות העולם בצרפת )גמר
ספרינט( .המלגה מותנית בהשתתפותו באליפות ישראל ,אליפות העולם ותרומה
לנבחרות ולנוער.
הוגשו בקשות למלגות דור המשך מטעם הטוטו .מועמדי האיגוד הם ניצן יסעור
ועדי גוטמן .בסה"כ מוקצות כ 50-מלגות לכל האיגודים וההתאחדויות )אולימפי
ו"אילת"(.
סטטוס הכנות לאליפות ישראל
עד כה הודיעו על הגעתם  2אסטונים 4 ,שבדים 1 ,נורבגי 15 ,לטבים ו 15
מהקבוצה של ברקו.
המפות לאליפות מוכנות .מודל יהיה ככל הנראה בבית ג'מאל.
הרצאות העשרה לנבחרות ולחברי האיגוד .תתקיים הרצאה של תזונאית ספורט
לנבחרות ולחברי האיגוד .המועד והמיקום יפורסמו בקרוב.
מיפוי באמצעות  – Lidarבהמשך לעדכון בישיבה הקודמת ,נרכשו נתונים
ברזולוציה של  2מטר מחברת אופק .מתבצע פיילוט באיזור יער קדימה.
התוצאות הראשוניות מבטיחות מאד .אין ספק שנכנסנו לעידן חדש בתחום
המיפוי .תתקיים השתלמות לממפים המקצועיים של האיגוד ויוחלט כיצד יש
להטמיע את השימוש במסגרת פעילות המיפוי באיגוד.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ג' ה 7/2/12 -בשעה  19:00במשרדי האיגוד.
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פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב 6.12.11
איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,ליסה מישלי ,רוני דה-קוסטה-בק ,שי רם ,עופר
אביטל ,דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת
ביקורת ,אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
ארז שלו
עמי גנצ'רסקי
• מבקש לאשר פרוטקול הישיבה הקודמת – מאושר
• אליפות החורף  -מזג האוויר והמרחק גרמו למיעוט יחסי של משתתפים )כ 315
בכל אחד מהימים( .השתתפו  2נווטים זרים בלבד .היו תקלות רבות עם
כרטיסים אלקטרוניים שכנראה נמצאים בתום חיי הסוללה שלהם .יש לוודא
שאנשים בודקים את הכרטיס בזינוק.
• פרסים יחולקו בתחרות בביצות חדרה.
• מערכת  SFRהגיעה והופעלה בהצלחה בפיילוט מול הצבא.
• בתל גובל השתתפו פחות מ  400מתחרים .לאור מזג האוויר הטוב והמפה
החדשה היתה ציפייה ליותר משתתפים ,אך ייתכן והמרחק )התפישתי( השאיר
חלק מהאנשים בבית .בתכנון התחרות יש להקפיד יותר על נוהל אירגון תחרויות
)לדוגמא אי שימוש בקודים לא חוקיים( ,אולם בסיכומו של דבר התחרות תוכננה
בהצלחה רבה על ידי ניצן ויובל חברי מועדון יזרעאל ונבחרת הנוער.
• תחרויות מקומיות – הנראות של התחרויות היא ברמה נמוכה )לדוגמא חרובית(.
השילוט לא ברור ,הסרטים אינם מתוחים ועוד .יש באיגוד שלטים וציוד נוסף
אותו יכולים המועדונים לשאול.
• שני מחזורי הפתיחה של ליגת בתי הספר התקיימו בפארק הירקון )מחוז דרום(
ובגבעת חביבה )מחוז צפון( ,בהשתתפות כ 450-ילדים בכל אירוע .מערכת SFR
תוכנס לשימוש בהמשך העונה.
• בכפר ורדים יש שיתוף עם המועצה ויתקיים מסלול אופניים במקביל לניווט
הרגלי.
• שיתוף פעולה נוסף יתקיים עם עיריית באר שבע בתחילת ינואר באיזור אנדרטת
הנגב .העירייה מעוניינת לקדם את ספורט הניווט בעיר .לשם כך ימופה האתר
בחודש הקרוב.
• פטר מוטולה מסיים השבוע את מפת נווה שלום ,בה ייעשה שימוש ביום הראשון
של אליפות ישראל .פטר הביע עניין לשוב בפברואר-מרץ למיפוי נוסף באזור נווה
שלום-תעוז יחד עם שני ממפים צ'כים בכירים שכבר מיפו בעבר בארץ.
• תקציב  ,2012עוד לא הושלמו כל הטפסים ,צפוייה ירידה מתשלומי מהטוטו.
מועדונים שבהם אין ולו נער תחרותי אחד בגיל  ,15-18דוגמת אס"א ת"א ,אינם
נחשבים לצורך תיקצוב .עלינו להבטיח שבכל מועדון תהיה נציגות בגילאי הנוער
כדי שהמועדונים יעמדו בקריטריונים לקבלת תקציב.
• יש כיום טכנולגיה למדידת גבהים וישויות אחרות באמצעות לייזר ) .(Lidarבעולם
החלו להשתמש בטכנולוגיה זו ,גם לצרכי מיפוי .תתבצע פנייה לחברת אופק
צילומי אוויר ,שרכשה מכשיר כזה ,לבחינת הנושא ושילובו בעבודות המיפוי.
• אליפות ישראל – היום הראשון יתקיים בנווה שלום באחריות מועדון הכפר
הירוק .היום השני יתקיים במשואה באיזורים בהם לא נעשה שימוש בשנה
שעברה ,באחריות מועדון השרון .נכון להיום צפי המשתתפים מחו"ל נמוך יחסית
לשנים האחרונות ,כאשר יש אישור רק מקבוצה לטבית אחת וטרם התקבלו
אישורי הגעה של משתתפים נוספים שהתעניינו )שבדים ,פינים ,בולגרים וצ'כים(.
תתבצע פניה לקבוצות שהביעו עניין.
• קורס מדריכים הסתיים לפני כחודשיים בהצלחה רבה בראשות עופר ואנוכי.
מספר רב ממשתתפי הקורס מדריכים בפועל במסגרות שונות.
• קורס מדעי של אילת למדריכים יצא לדרך לפני שבועיים )אורי קרני ונדב גרנות
משתתפים בקורס( .החלק המקצועי באחריות האיגוד ,יתקיים בהמשך וייפתח
לעשרה נווטים ,לכל הפחות ,אשר ישלימו את החלק המדעי במחזור הבא של
אילת.
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•
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•
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•

הקורס בראשות מאיר בן שטרית לא נפתח עקב מיעוט נרשמים.
קורס המאמנים האחרון התקיים ב .2007-אילת העבירה את החלק המדעי
והאיגוד את החלק המקצועי .במחזור הקודם רק שני ענפים השלימו את החלק
המקצועי בעוד ששאר הענפים שהשתתפו בקורס לא סיימו את מחוייבותם.
בוצעה פנייה לדן צ'יזיק בנוגע לחלק המקצועי של קורס המאמנים ,אך לאור
העובדה שאילת לא עומדת לפתוח את החלק המדעי בתקופה הקרובה ,הוחלט
לדחות את החלק המקצועי ולאפשר בכך לדן להתמנות למאמן נבחרת הבוגרים.
בהתאם להחלטה שלא לפתוח קורס מאמנים השנה הוצע לדן צ'יזיק תפקיד
מאמן הבוגרים .החוזה עימו סוכם לשנתיים .יוצבו קריטריונים להשתייכות לסגל
נבחרת הבוגרים כמו גם ליציאה למחנות אימונים ולתחרויות בחו"ל .מבקש
לאשר את העסקתו של דן – מאושר.
עודד ורבין השעה שני חברי נבחרת )דביר שכטר ופלג גולדברגר( לאחר שלא
דיווחו על האימונים במערכת הממחושבת.
החל מה 1/1/12-חברי איגוד ללא אישור רפואי בתוקף לא יקבלו ניקוד ליגה ולא
יחשבו כמתחרים תחרותיים .באחריות רכזי המועדונים לקדם את הנושא בקרב
חברי המועדון שלהם.
בחודש ינואר יתקיים טקס מצטיינים של התאחדות אילת לשנת  .2011הועלו
שמות של מועמדי האיגוד לספורטאי מצטיין.
לאחר דיון בהנהלה הוחלט להעניק השנה את תואר הספורטאי המצטיין של
האיגוד לנועם רביד .ברכות לנועם על בחירתו .בנוסף על היותו ספורטאי
מצטיין ,תורם נועם רבות לקידום ספורט הניווט בארץ.
 – EYOC 2013מונה צוות מוביל ראשוני מצומצם בו חברים איתן עמיעז ,זיו נוימן
ודן צ'יזיק .הצוות יורחב בהמשך.
יש למנות אחראי שירכז את הפן המקצועי של התחרויות ארציות .בכוונה לאסוף
מידע לאחר תחרויות לצורך לימוד והפקת לקחים.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ג' ה 3/1/12 -בשעה  19:00במשרדי האיגוד.

3/11/2011
איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,עופר אביטל ,רוני דה קוסטה בק ,ליסה מישלי ,דורון
נוכחים
קינר ,עזרא ברקאי ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
ארז שלו ,שי רם
נעדרים
מבקש לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת – מאושר.
איתן
זיו )שוטף( • בתחרות הארצית הראשונה שהתקיימה בבקעת הנזירים השתתפו כחמש מאות
נווטים תחרותיים .יחד עם הנווטים העממיים ואורחים ,נכחו באירוע כ 1200-איש.
 oהיה צורך לנקות את היער באיזור הכינוס לפני התחרות.
 oמיקום תחנה או שתיים היה בעייתי ,בעיקר בשל בחירת והנחת התחנה
באיזור בעייתי בהיבט המיפוי.
 oשני נווטים נפצעו כתוצאה מנפילה על סלע וטופלו במקום.
 oכח האדם של המועדון לא נוצל כראוי ,מה שהביא למשל לביטול ניווט
האפרוחים.
 oהמדפסת התקלקלה .הדבר פגם בחוויית המסיימים סביב לוח התוצאות.
המדפסת היתה בשימוש בתחרות במהלך חול המועד סוכות וייתכן
שהתקלקלה כבר אז .עלינו להבטיח שדבר זה לא יישנה וככל הנראה
תירכש מדפסת גיבוי.
• היום הראשון של אליפות החורף מבוצע על ידי זיו .יש לאייש את הזינוק והסיום.
איתן מבקש שנציגי מועדון הגליל יהיו שותפים להנחת התחנות ,בקרת המיקומים
ואיוש העמדות.
• התקיימו מספר תחרויות מקומיות .חלקן היו מוצלחות ובהן פארק הגשרים
התלויים )הצלחה כבירה בעממי( ,פארק רעננה והכפר הירוק .מאידך ,הניווט
באשקלון היה כישלון בגלל שהתקיים ביום עבודה בחול המועד ובשל חשיפה
קטנה ביותר של העיריה ואילת שלחצו לקיימו .האיגוד לא ישתתף עוד באירוע זה
במתכונתו הנוכחית.
• ניווט רכוב בצור משה בוצע אף הוא תוך חשיפה גרועה של המועצה .בשנים
הבאות יבוצע הניווט על פי המועד שיקבע האיגוד ולא על פי הכתבה של המועצה.
במועד מאוחר יותר השבילים החוליים יהיו יותר כבושים .למרות המאמצים ,עדיין
בתחושה שענף הניווט הרכוב לא מתרומם.
• מיפוי  -בעוד כשבועיים מגיע ממפה צ'כי )פטר מוטולה( יעבוד על אזור נווה שלום,
היום הראשון באליפות ישראל .2012
• אליפות ישראל – התחילו לפנות קבוצות מחו"ל המתעניינות להגיע )שני מועדונים
שבדיים( ועוד  20נווטים מלטבייה .נוצר קשר גם עם בחור מנורווגיה המעוניין
להגיע ולאליפות ולאחר מכן לקדם את הנושא להביא נווטים נוספים מנורווגיה.
האתר באנגלית מקדם את הגעת הנווטים מחו"ל.
איתן
• כחלק מביקורת העומק של רשם העמותות שבוצעה לאיגוד עלה נושא אי אכיפת
הבדיקות הרפואיות .כתוצאה מכך ,ייתכן ונידרש להחזיר כספי תמיכה שניתנו
לאיגוד בשנים  .2010- 2008האתר יעודכן אל מנת לאפשר לחברים להצהיר בדף
האישי על מועד הבדיקה האחרונה ,שם הרופא והמכון בו בוצעה הבדיקה .נווטים
שלא ישלימו את המידע הנדרש עד ל 1/1/12-לא יקבלו ניקוד ליגה
)ארצית/מקומית( ויוגדרו כמתחרים עממיים .באחריות יורם לעדכן האתר בהתאם.
איתן
• תשובה לטיוטת ביקורת העומק תישלח למבצע הביקורת עד ל .9.11
יורם
• מסיר מסדר היום את ההצעה להחליף את מודל הניקוד הקיים במודל החדש כבר
עכשיו .בעונת הניווטים הנוכחית ,ייבחן מודל הניקוד החדש במקביל למודל הקיים,
כאשר המיקום ייקבע לפי המודל הקיים .צוות מצומצם בראשותו של יורם יבחן את
התוצאות ויגיש להנהלה המלצות ליישום לקראת העונה הבאה.
איתן
• מפתח מערכת ה) SFR-מערכת רוסית זולה למדידת זמנים( מגיע לארץ לצורך
הדגמת המערכת והדרכה בנושא תפעולה .בזמן שהותו תיבדק המערכת .בכוונת
האיגוד להשתמש במערכת זו בתחרויות המוניות כמו בתי ספר וצה"ל .עלות
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המערכת תוחזר על ידי השכרת המערכת כשירות מדידת זמנים .האיגוד נמצא
במו"מ מול צה"ל לביצוע מדידה של כ 20-בחני כשירות .ההנהלה אישרה בעבר
תקציב של  2000אירו לפיילוט .מבקש לאשר הגדלת התקציב ל 5000-אירו
למערכת הכוללת  50תחנות ו 500-צ'יפים – הבקשה מאושרת.
 – EYOC 2013נקבע ל  1-3נובמבר  2013בתיאום ובאישור ה  .IOFהשטחים
המתכוננים לתחרות הם טכניון )ספרינט( ,עין זיתים צפון )ארוך( ושימשית
)שליחים( .יוקם צוות בו יהיו נציגים גם מההנהלה .במקביל לאליפות יתקיימו גם
ארועים פתוחים.
מבקשת להעלות הצעה לאפשר רישום באמצעות מנוי ליגה לניווטים הרכובים.
הדבר יאפשר למועדון לסבסד את חבריו וייצור מחוייבות להשתתפות בתחרויות.
בנוסף יש כאן הקלה על תהליך הרישום .תחרויות הניווט הרכוב מתבצעות
במסגרת תחרויות מקומיות ובאופן ישיר מול המועדונים וצריך למצוא את הדרך
לבצע זאת.
החלטה :ההצעה התקבלה .עד תחילת העונה הבאה יעודכן מנגנון הרישום
ויאפשר לנווטים הרכובים לרכוש מנוי כאשר האיגוד ידאג להתחשבן עם
המועדונים.
מבקש לברך את יורם על פועלו להקמת האתר החדש.
התקיימה ישיבה עם איציק בן מלך מהתאחדות אילת .אילת הגיעה להכרה שמן
הראוי לשים דגש על היקף הפעילות ולא רק על טיפול בספורטאים המצטיינים.
האיגוד יגדיר את המטרות )לאו דווקא הישגיות( ויכין תכנית רב שנתית )כולל
תקצוב( אותה יגיש לאילת .התכנית תתמקד בארגון ,הדרכה ,מחנות אימונים,
פעילות בינלאומית ,ליווי מדעי ורפואי ומעקב ובקרה.
פעילות הנבחרות יצאה לדרך כאשר בחול המועד סוכות התקיים מחנה אימונים
מוצלח באיזור המוחרקה ,בהשתתפות כל הנבחרות.
השנה יושם דגש על עמידה בקריטריונים כתנאי ליציאת נווטים לחו"ל ולא יינתן
סיבסוד )כולל מחנות אימונים( ללא עמידה בקריטריונים הנ"ל.
ההכנות ל  EYOC 2013צריכות להתבצע כמהלך דו שנתי שמתחיל כבר עכשיו.
עודד ורבין ממשיך כמאמן הנוער כאשר קרן זיו תשמש כמאמנת הבנות.
פעילותו של אביחי כמאמן כושר תורחב ומעתה הוא יעבוד מול כל הנבחרות
)למעט הנערים\נערות(.
תבוצע פניה לדן צ'יזיק לבדיקת נכונותו לאמן את נבחרת הבוגרים.
תתבצע בדיקה בנוגע לאפשרות להביא לארץ מאמן מחו"ל לפרק זמן קצר.
במהלך חודש נובמבר ייסגרו החוזים לעונה הקרובה מול כל המאמנים.
ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום ג' ה  6.12בשעה .19:00

רשמו :יורם שחורי ואיתן עמיעז

ישיבת הנהלה 20/9/2011
נוכחים
אורחים
נעדרים
איתן

זיו

עפר

איתן

דורון

עפר

איתן עמיעז – יו"ר ,עופר אביטל ,ליסה מישלי ,ארז שלו ,דורון קינר ,עזרא ברקאי ,יורם
שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל
עודד ורבין ,קרן זיו ,זף סגל ,דניאל גריף
שי רם ,רוני דה קוסטה בק ,נמרוד כהן
• ברכות לדורון קינר על הפיכתו לסב טרי ☺
• מבקש לאשר את פרוטקול הישיבה הקודמת – מאושר
• האיגוד קיבל את אישור  IOFלקיום אליפות אירופה לנוער  2013בישראל .נוצר קשר
עם נציג  IOFלתחרות .התאריך המוצע על ידי האיגוד )חודש מרץ( נדחה על ידי IOF
הוצעו שתי חלופות :אוקטובר/תחילת נובמבר או אפריל על מנת להימנע מהקיץ.
• העונה התחילה במספר תחרויות מקומיות ותחרויות אופניים .יחסית מעט
משתתפים בעממי .יש כוונה לצאת עם מספר מבצעים למשתתפי הניווט העממי
דרך דיוור אלקטרוני ובאתר האיגוד .לא נשלח פרוספקט בדואר כמו בשנים עברו
לרשימת הדיוור מטעמי חיסכון והיות והמדיה הדיגיטלית היא משמעותית היום
מבעבר.
• עד סוף תקופת החגים יש מספר ארועים בהם גם ניווטי אופניים
• על פי המוגדר במטרות האיגוד קשר עם רשויות הוא חשוב מאד .במסגרת פסטיבל
אשקלון בסוכות יתקיים גם ניווט בפארק אשקלון .מחר תתקיים פגישה עם עיריית
באר שבע ועיריית חולון לקידום הניווט בערים אלו.
• בקעת הנזירים – דרום מזרחית של בן שמן ,המפה מתקדמת ותהייה מוכנה בקרוב
לקראת התחרות הארצית הראשונה של העונה.
• יתקיים עידוד של חברי האיגוד לבצע מנוי לליגת הניווטים על ידי זיכוי בבנק הנווט.
• נוצר קשר עם הבקר הצ'כי של  IOFלתחרות  .EYOCמיקומים אפשריים )לא סופיים(:
ספרינט – טכניון ,שליחים – יער לביא ,קלאסי – עין זיתים או באזור צפת .אנו
שואפים להפוך את כרי דשא ל ) Event Centerכולל לינה(.
• נרכש הדומיין לאליפות אירופה www.eyoc2013.org
• מחנה סילבה – השנה השתתפו  13בנות ובנים .המחנה מתקיים באותו מקום
בצ'כיה כבר שנים .המפות נהדרות לאחר שבוצע עידכון .התקיימה גם לראשונה
תחרות ספרינט .כמו כן ,התקיימה תחרות דואלית של רגלי  +רכוב ,אחד מהזוג עם
אופניים והשני רגלי .ניתן לבצע החלפה בתחנה על פי התיאום של השניים.
• ממליץ לשנה הבאה ,בתוספת כסף לבצע השכרה של אופני הרים על מנת לאפשר
ניוד קל יותר מהמחנה לשטחי האימון/תחרות במקום צעידה רגלית.
•  – Hungaria Copaבאביב קיבלנו הזמנה ממועדון מכבי הונגריה להשתתף בתחרות
במימונם למעט עלויות הטיסה .הוחלט לשלוח משלחת נוער ויצאו  7נווטים צעירים
בהדרכת טל עופר .האירוח היה יוצא מגדר הרגיל .הקבוצה התגבשה מאד במהלך
הארוע .ההמלצה היתה שכולם ישתתפו באותה קטגוריה על מנת לאפשר ניתוחי
ציר וחוויה משותפת של כולם .יישלח מכתב תודה למועדון כולל הזמנה לאליפות
ישראל.
• נשלח מכתב למטיאס ממכבי הונגריה ,אך טרם התקבל מענה לגבי נציגיהם
למכביה.
• הוכן מכתב למשלוח לנציגים על מנת לקדם את רישום המשתתפים לארגוני מכבי
המקומיים
• היום התקיימה ישיבה עם מאמני הנבחרות.
• כיום פועלות ארבע נבחרות ,עדיין קיימת בעיה עם מאמן לנבחרת אופניים.
• השנה יינתן דגש לקידום הכושר הגופני בעזרתו של אביחי ביאר.
• תוכנית אימון שנתית חייבת להיות מוגשת על מנת לקבל תקציב לנבחרת.

•
•
איתן

•

יורם

•

איתן

•
•
•

•
יורם

•

יורם

•

איתן

•

איתן

•

הסכם שכר יחתם עם כל אחד מהמאמנים ,על המאמנים יהיה להגיש דוחות
חודשיים .ללא דוחות אלו לא יתקבל שכר.
במהלך החודש הקרוב יתקיים דיון נוסף בבקשות שהועלו על ידי המאמנים.
ההמלצות יוגשו לאישור ההנהלה בישיבתה הקרובה.
פרוייקטים חברתיים – התקבלו מספר פניות מגופים לשיתוף פעולה .לאחר ניווט
נחשונים התקיים סיעור מוחות עם מספר נווטים .יעל ליפמן מסייעת לנמרוד בגיבוש
רעיונות .כמו כן התקיימה פגישה בהשתתפות נמרוד כהן ,יוסי ירחי ואנוכי על מנת
ללמוד את הנושא .הרעיון המתגבש הוא להביא קבוצות של נוער בסיכון לניווטי יום
ששי ולצרף אליהם נווטים לחניכה .תידרש היענות של חברי האיגוד.
החזר הוצאות הנהלה – על פי תחשיב מלא של החזר הוצאות בהנחה קיצונית של
החזר הוצאות נסיעה לכל חברי ההנהלה עבור כל ישיבות ההנהלה ,מגיע לסכום
שנתי של כ 21500 -ש"ח בשנה .יש הסכמה שההחזר אינו צריך להיות מלא .
תתבצע עבודה נוספת לקביעת סכום ההחזר תוך קביעת תקרה שנתית לחבר
הנהלה.
התקיימה פגישה עם דודו מלכא ממינהל הספורט.
טרם התקבל הכסף עבור הניווט העממי.
אילת ומינהל הספורט דוחפים להקמת בית לאומי למקצועות הלא אולימפים .מובן
שאולם ספורט לא ישרת את מטרות האיגוד ולפיכך נתבקשנו להגיש פרוגרמה )כולל
עלויות( ליצירת "בית לאומי לספורט הניווט" ,שטח ניווט עם מרכז להתכנסות )יכול
להתבסס גם על מתקן קיים( .שיכלל בפרויקט הנ"ל.
בנוגע לבדיקות הרפואיות ,הוועדה שדנה בנושא טרם סיימה את בדיקתה והשינוי
לחוק הספורט הנוכחי טרם התקבל .ייבדקו ההשלכות באשר להשתתפות נווטי
האיגוד בתחרויות הליגה.
הצעה למנוי לחיים – רכישת מנוי על בסיס תחשיב של מחיר מנוי שנתי*  20שנה.
יתרונות השיטה :יצירת גרעין חברים קבוע לאורך זמן ,דמי מנוי אלו יופקדו לקרן
שתגדל עם השנים ,תשואות הקרן ישמשו לשוטף .ההצעה מבורכת יש לעדכן את
ההצעה תוך התייחסות לגיל הנווטים.
הצעה לקביעת הניקוד בליגה הארצית על פי יחס של ממוצע הזמנים וסטיית התקן
במסלול כפי שנהוג באופן הדירוג של ה  IOFולא על פי הזמן המנצח – הצעה
מפורטת תועבר במייל לאישור חברי ההנהלה עקב קוצר הזמן.
חוזר ומדגיש כי חובת האיגוד היא בפירוש להגן על המועדונים כולל הגנה על
הכנסותיהם מארגון תחרויות מקומיות .האיגוד לא ייתן ידו לקידום ניווטים עצמאיים
שלא תואמו איתו מראש והמבוצעים ללא בקרת האיגוד תוך התעלמות מוחלטת
ופגיעה אפשרית במועדוני האיגוד.
מאחל שנה טובה לחברי ההנהלה ולכל חברי האיגוד.

פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב16.8.11
נוכחים
איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,עופר אביטל ,נמרוד כהן ,ליסה מישלי ,שי רם ,רוני דה-
קוסטה בק ,דורון קינר ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת,
אנריקו זזינסקי – ועדת ביקורת
נעדרים
עזרא ברקאי
איתן
מבקש לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת  -מאושר
זיו
•מטרת ליגת הקיץ היתה למשוך אנשים נוספים בתקופה זו לאיגוד הניווט .בזכות
הליגה הצטרפו עוד חברים וכרגע אנחנו עומדים על  845חברים  5%גידול
מהתקופה הדומה לפני שנה.
•הסיבות להפסקת ליגת הקייץ הן בין השאר :עומס חום והעובדה שמפת חולדה
עדיין לא מוכנה.
•השלמת מפת בקעת הנזירים מתעכבת אף היא ותידרש התערבות על מנת
לסיימה בזמן.
•ניווטי הלילה היו מוצלחים ביותר ויכולים להוות מודל להמשך ,תוך התחשבות
בבעיות בטיחות.
•לוח התחרויות החדש הודפס.
•תוכנה יפנית  Mulka2לניהול תחרויות ,תיכנס לשימוש בתחרויות מקומיות
ותחרויות ארציות חד יומיות .מספר חברי מועדונים השתתפו בהשתלמות.
•התבצעה העברת חתימות בחשבון הבנק בהתאם לסיכום ההנהלה בישיבה
הקודמת.
•נסגרו המועדים לליגת בתי הספר ,יש מספר בתי ספר חדשים שהצטרפו,
לדוגמא בית הספר לטבע מתל אביב ,חקלאי פרדס חנה.
•המפקחים של החינוך הגופני עושים גם כן חשיפה לספורט בבתי הספר.
•עד היום מנהל הספורט העביר  16,000מתוך  24,000ש"ח לספורט התחרותי.
לספורט העממי שבדרך כלל מועבר כ  50,000-ש"ח טרם הועברו כספים
כלשהם .ההקצבות הציבוריות הן בעיתיות .מהטוטו קיבלנו תמיכה מקרן מתקנים
לרכישת חמישה אוהלים.
איתן
•הגשנו מועמדות לארח את  EYOC2013 ,אנחנו האיגוד היחידי שהגיש בזמן .ביום
רביעי במהלך אליפות העולם זף סגל יציג את מועמדותינו במסגרת קבוצת
העבודה האירופאית.
•קיבלנו הצעה להצטרף לאיגוד מדינות הים התיכון בניווט  COMOF .מבקש לאשר
את ההצטרפות .ההצעה מאושרת .זף ישתתף בישיבה שתתקיים במסגרת
אליפות העולם.
•מברך את פבל גבוזדב על הישגו באליפות העולם במקצה הספרינט בו עלה
לגמר.
דורון קינר
•מכביה -הגענו לארבעים נווטים יהודים מרחבי העולם .בידינו  25שמות ומועדון
מכבי הונגריה אמור להעביר לנו  15שמות נוספים עד סוף החודש .עדיין
מערימים עלינו קשיים .אנשי המכבייה דורשים מכל אחד מהנווטים להיות רשום
באיגוד מכבי בכל מדינה ולשלוח מכתב בו הוא מבקש לכלול את ספורט הניווט
בתחרויות המכביה .עתה עומד לרשותינו זמן עד אפריל להשלים את הנ"ל
ולהתייצב לדיון נוסף בו ייקבע אם הניווט הספורטיבי ישולב במשחקי המכביה.

איתן
•מבקש מחברי ההנהלה לעבור על התוכנית הרב-שנתית ולהעביר את הערותיהם
לנושאים שבתחום אחריותם לחברי הוועדה) איתן ,זיו ,יורם (לדיון מחודש.
ארז \ איתן
•הועלו שתי הצעות בנושא חלוקת הפרסים בליגות ובאליפויות הדו יומיות.
•הצעתו של ארז :חלוקת הפרסים ל  3-הראשונים ללא תלות במספר המשתתפים,
ובלבד שהשתתפו וקיבלו ניקוד במספר התחרויות שנקבע כמינימום.
•הצעתו של איתן מרחיבה מעט יותר ומוסיפה מנגנון לטיפול במקרים יוצאי דופן:
•ליגה :חלוקת פרסים לשלושת הראשונים בכל קטגוריה ובתנאי שהשתתפו
וקיבלו ניקוד במספר התחרויות שנקבע כמינימום ,להוציא תחרויות בהן נפסלו,
–.3–4–7 ,4–5–8 ,5–6–9 ,6 –7–10 ,6 –7לפי המפתח הבא: 11
לדוגמא ,בליגה בת  11מחזורים יילקחו בחשבון  7התוצאות הטובות ביותר
.ומספר המינימום הוא6
•תחרויות דו יומיות) אליפות החורף \ מזה"ת ואליפות ישראל(:
חלוקת פרסים לשלושת הראשונים בכל קטגוריה ובתנאי שהשתתפו וקיבלו ניקוד
בשני ימי התחרות.
•זכאים לקבל פרסים רק נווטים שנרשמו מראש.
•במקרה של הרשמה מוקדמת של פחות מחמישה נווטים בקטגוריה ,רשאי
האיגוד לאחד קטגוריות במסלולים זהים ,לצורך האליפות בלבד ומבלי שתהיה
לכך השפעה על הדירוג השנתי .ההחלטה אם לאחד קטגוריות תתבצע ע"י יו"ר
האיגוד ,מנכ"ל האיגוד ויו"ר ועדת עירעורים.
•התקבלה ההצעה המורחבת
ארז
•עקב המצב בשוק הדלק מבקש להעלות שוב לדיון את נושא החזר הוצאות
לבעלי תפקיד באיגוד ,המשלמים מכיסם עלויות לא מעטות עבור נסיעות

להשתתפות בישיבות ובכנסים שונים .החזר הוצאות דלק יינתן ע"י האיגוד
בכל  4חודשים לכל חבר הנהלה\ועדת ביקורת שיהיה מעוניין בו.
•יורם שחורי יכין טופס לקראת הישיבה הבאה ,בה תוגדר מסגרת ההחזר.
•ההצעה התקבלה
נמרוד
•פרוייקטים חברתיים  -האיגוד קיבל פניה מעמותת" אל קו הגובה "ומגופים
אחרים .בנוסף מתבצעת פעילות ניווט חברתית במספר מקומות על ידי אנשים
שונים .האיגוד מעוניין לקחת חלק בפרוייקטים חברתיים ואף הגדיר זאת
במסגרת התוכנית הרב שנתית .תפורסם קריאה לחברי האיגוד להשתתף
במפגש שיתקיים לאחר הניווט בנחשונים ,בו יועלו רעיונות שונים לשילוב חברי
האיגוד בפעילות זו באמצעות חניכה ,חוגי ניווט או חבירה לעמותה ,תוך הקצאת
המשאבים המתאימים .ההנהלה מברכת על היוזמה.
איתן
• .ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום שלישי  20/9והישיבה שלאחריה ב25/10-
שתי הישיבות תתקיימנה בשעה  19:00במשרדי האיגוד.

פרוטוקול ישיבת הנהלה שהתקיימה ב 19/7/2011
נוכחים
נעדרים
איתן

איתן עמיעז – יו"ר ,נמרוד כהן ,ארז שלו ,ליסה משלי ,רוני דה קוסטה בק ,שי רם ,עפר
אביטל ,דורון קינר ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
עזרא ברקאי
•
•
•

•
•
•
•
שי

•
•

•
•
•
•

שמח לפתוח את הישיבה הראשונה של ההנהלה החדשה .מברך את דורון ואת
עזרא על הצטרפותם להנהלה.
מבקש לאשר את הפרוטוקול של הישיבה האחרונה של ההנהלה היוצאת  -מאושר
חלוקת תפקידים בהנהלה:
 oאיתן – יו"ר
 oשי – הדרכה ובתי ספר
 oנמרוד – מיפוי ופרויקטים חברתיים
 oיורם – טכנולוגיה ,רוגיין וגזבר
 oארז – אופניים
 oליסה – פרסום ויח"צ
 oעופר – נבחרות
 oדורון – מכביה
 oרוני – ניווט עממי
 oעזרא  -פרויקטים
במהלך הקדנציה הנוכחית נקיים תחרות בינ"ל ,הגשנו מועמדות לקיים את תחרות
 .2013 EYOCבמידה ומועמדותינו לא תאושר ,נקיים תחרות בינ"ל אחרת.
מבקש לאשר את מועמדותו של יורם שחורי כגזבר האיגוד .מאושר.
מבקש לאשר את יורם שחורי ת.ז *** .ואיתן עמיעז ת.ז *** .כמורשי חתימה על
מסמכי תאגיד – מאושר.
מבקש לאשר את יורם שחורי ת.ז ,*** .זיו נוימן ת.ז *** .ואיתן עמיעז ת.ז*** .
כמורשי חתימה בבנק ו/או שקים של האיגוד .מספיקה חתימה של שניים מבין
השלושה – .מאושר.
נכון להיום יש באיגוד רק  6-8נווטים שהם בעלי הסמכת מאמן .תהייה לנו בעיה
להעביר את קורסי המדריכים בעתיד ולהכשיר מדריכים חדשים.
התאחדות אילת תתמוך בקיום קורס מאמנים בו מספר ענפים ישתתפו יחדיו
בחלק העיוני וכל איגוד יקיים את החלק הענפי בנפרד .חלופה אחרת היא
באמצעות אוהלו ,אולם מסלול זה מחייב מספר משתתפים מינמלי גבוה יותר כדי
להצדיקו כלכלית וכדי שעלות ההשתפות לא תהיה גבוהה מידי.
דן צ'יזיק הביע נכונות לרכז את הקורס.
בכל מקרה מדובר בתוכנית שתימשך שנתיים.
מבקש אישור לפרסם את הנושא באתר האיגוד לבחון את כמות המשתתפים
הפוטנציאלים.
החלטה :האיגוד רואה חשיבות רבה בקיום הקורס .מאושר לשי להתניע בדיקה
של קיום קורס מאמנים בסיומה ימליץ על החלופה המועדפת לקיום הקורס.

עופר

•
•

ארז

•

איתן

•

דורון

•

זיו

•
•

 13בנים ובנות ,בגילאים  ,13-18ישתתפו בחודש אוגוסט במחנה סילבה.
סגל אפרוחים\עופרים
o

מטרת האיגוד כפי שהוגדרה בישיבת ההנהלה בתחילת הקדנציה
הקודמת היא ,להרחיב את מעגל הנווטים בדגש על צירוף נווטים צעירים.
לקבוצת גיל זו צרכים מקצועיים חברתיים מיוחדים.

o

מוצע לשקול הקמת סגל "עופרים" להקמת קבוצת גיל  10-12ליצירת
סביבה חברתית ומקצועית ראשונית לקליטת ילדים .כל המעוניין יוכל
להצטרף לקבוצה זו.

o

לאחר תחרויות ארציות )ובמידת האפשר גם מקומיות( יתקיים עימם
ניתוח ציר ברמה המתאימה להם .לצורך כך יצורפו נווטים נבחרים בגיל
נוער ונערים לסיוע בתחקור .בנוסף לכך ,פעם או פעמיים בשנה ישתתפו
חברי הסגל במחנה אימונים .ההצעה אושרה

חלוקת פרסים – כיום יש מפתח לחלוקת פרסים בליגות הניווט )רגלי ורכוב(
ובאליפויות ישראל )רגלי ורכוב( על פי מינימום משתתפים בקטגוריה .מבקש
להציע שבכל תחרות ינתנו הפרסים לשלושת הראשונים ללא תלות במספר
המשתתפים בקטגוריה .ההצעה כפי שהוגשה נדחתה .הנושא יועלה לדיון מחודש
בישיבה הבאה.
מבקש להעלות להצעה קביעת מינימום תחרויות לדירוג נווטים בליגת הניווט
)הרגלית והרכובה( על פי מספר התחרויות הקובעות פחות  .1לדוגמא :אם בעונה
יש  10תחרויות והדירוג נקבע על פי  7תחרויות הטובות ביותר .נווט שישתתף ב 6
תחרויות יכלל בדירוג השנתי .מאושר.
לאחר הופעה בפני ועדת המכבייה נדחתה בקשתינו לכלול את ספורט הניווט
במסגרת משחקי המכביה ה 19 -שתתקיים ב  .2013לאחר פנייה ליו"ר המכביה,
אמיר פלד ,קיבלנו הזדמנות נוספת ,תוך דרישה להציג רשימה של  40נווטים
יהודים מהעולם עד סוף יולי .נכון לעכשיו יש בידינו שמות של  20נווטים .נפנה
לבקשת הארכה היות ורוב הנווטים בחו"ל בעיצומם של תחרויות.
כבר היום יש  20נווטים משבדיה שהודיעו על השתתפותם באליפות ישראל
בקטגורית העילית של הנשים והגברים.
הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום ג'  16/8/11בשעה 19:00

