ישיבת הנהלה 05/02/2017
איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,רוני דה קוסטה בק ,עפר אביטל,
נוכחים
ענת מאיר ,רן שביב ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת
ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
יעל סגל
נעדרים
יעקב אילן
אורחים
איתן
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

עפר – יש כרגע  12נרשמים לקורס מדריכים .התכנון להתחיל את הקורס

סבב
בחודש מרץ על מנת שיהיו בעלי תעודה לקראת שנה"ל הבאה.
הנהלה
עפר – החלה ההרשמה למחנה סילבה.

ענת – מחנה פסח ,שתי השבתות אפשריות .יתכן לילה אחד או שני לילות.

טיוטה ראשונה של המפה תתקבל השבוע.

רוגיין
קיימת התלבטות לגבי זמני הזינוק והסיום.

יעקב
אילן
בתהליך הרישום הקבוצות יבחרו קטגוריה אחת בהן יתחרו.

תיבדק האופציה לאפשר מקום לינה למזנקים מוקדם.

בתי ספר – החודש התקיימו ארבע תחרויות ובהן תחרות ה  .ISFהכפר הירוק

שוטף
זיו
)בנים-מאמן עודד ורבין( והעמק המערבי )בנות-מאמן אביחי ביאר( ניצחו
וישתתפו באליפות ה ISF-שתתקיים באיטליה .במחוז הצפוני התקיימה
תחרות באנדרטת הנח"ל בפרדס חנה .המקום פעיל לאורך כל השנה ,יתכן
ויוצבו שם תחנות קבועות .יש לתת דגש לשנה הבאה של בתי ספר עם
מדריכי ניווט בלבד.
תחרויות מקומיות – היה שת"פ עם מכון וולקני וליגת אס"א עם מעל 200

משתתפים .מזג האוויר פגע מעט בקיום אולטרא עז ו 124 -תחנות .בסופ"ש
האחרון התקיימו שני ארועים מוצלחים מאד במאגרי מנשה ) 180איש(
ובנחל חדרה )מעל .(200
תחרויות ארציות – רמת יוחנן היה כינוס טוב ביום סגרירי .יש אפשרות להרחיב

את המפה עד עדי כמפת .1:15000
אליפות ישראל – יש מיעוט של זרים השנה.

צבא – בשבוע האחרון התקיימו שני בחני כשירות וניווט רכוב למפקדי זרוע

היבשה.
רשט"ג  -התקיימה פגישה .הביעו עניין רב בהגברת שיתוף הפעולה .בגנים

סגורים יהיו תחנות קבועות .יש להם כוונה לצאת בקמפיין של "ניווט זה
בטבע שלנו".
הוצגו חלופות לביצוע הערכת ביטוחים וניתוח סיכונים של האיגוד.
ביטוח 
הרצון הוא להתמקד בתחום נושאי משרה ואחריות המקצועית – החשש

יורם
לגבי החשיפה של מארגני התחרויות .תבוצע פניה נוספת לקבלת הצעה
בנושא זה.
כל הועדות תסיימנה את עבודתן ,לפני הצגת מסקנות ,עד לישיבה הבאה.
תר"ש
נבחרות – יפגשו בקרוב ,כנראה תספיק ישיבה אחת.
איתן
הדרכה – ישיבה מסכמת ב.12.2.17-
פיתוח – ישיבה הבאה וכנראה אחרונה ב.20.2.17-
אופניים – ישיבה אחרונה עד לישיבת ההנהלה הבאה.
חווית המשתתף – יש להקדיש לנושא ישיבה ייעודית
בר קלקשטיין ואסף אבנר נבחרו כנציגי האיגוד.
 Oringen
Academ
y
בהמשך לפניה להנהלה בנוגע לנווט בוגר שנעזר בנווט צעיר על מנת להתאפס על

אתיקה
מיקומו תוך כדי התחרות בבית ענבה והיתרון הלא הוגן שנבע כתוצאה מפעולה זו,
בניווט
ערכה ועדת המשמעת בירור מול הנווט שהודה במעשה אך טען כי לא ידע על
איתן



הישיבה
הבאה



האיסור .לטענתו ,אם היה יודע ,לא היה נוהג כך .הנ"ל הוזהר כי להבא ייענש .הנ"ל
הבטיח לא לחזור על מעשהו בעתיד וביקש סליחה אם מישהו נפגע מהמעשה.
ועדת המשמעת חוזרת ומתריעה בפני כלל חברי האיגוד כי יש לכבד את הקוד האתי
של האיגוד המציין במפורש שהסתייעות בנווטים והצעת עזרה לאחרים במהלך
הניווט אסורה למעט במקרה של פציעה.
הועדה ממליצה להנהלה לרענן את חוקי הניווט ואת הקוד האתי שכן נווטים רבים
אינם מכירים אותו.
הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום א'  5.3.17בשעה 19:15

ישיבת הנהלה 08/01/2017
נוכחים
נעדרים
איתן
הנהלה
שוטף

איתן
משחקי
העולם
זיו
שוטף

איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,יעל סגל ,עפר אביטל ,ענת מאיר ,רן
שביב ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת ,עמי
גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק
 מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
 עפר – מתקיימת בדיקת התכנות לקיום קורס מדריכי ניווט .כרגע חסרים
שלושה לפתיחת הקורס.
 רן – המאמצים לשלב את ספורט הניווט במכביה נכשלו .תודה לדורון קינר
על המאמץ המתמשך בניסיונו לשלב את הניווט במכביה ,כנגד כל הסיכויים.
 זף – בסופ"ש האחרון השתתפו חברי הנבחרות במחנה אימונים שהתקיים
בציפורי בהובלת אולקסנדר קרטוב וביוזמת מועדון עמק חפר .הרשמים היו
טובים מאד.
 יורם – אתר האיגוד
הוצג ניתוח תנועת משתמשים באתר .הוחלט על עדיפויות בנושא
o
המובייל.
נוספה החובה להעלות את טופס הבדיקה הרפואית.
o
 איתן – אירוע בבית ענבה  -התקבלה פניה בנוגע לאירוע אתי בתחרות
שהתקיימה בבית ענבה .בשלב זה הועבר העניין לעיונה של ועדת המשמעת.
לאחר שזו תסיים את עבודתה ,יתקיים דיון בנושא.
 הוגשה בקשה להשתתפותו של ניצן יסעור במשחקי העולם  2017שיתקיימו
בפולין.
 הקצאת המקומות ) 40גברים ו 40-נשים( נקבעת ע"י ה IOF-ע"פ דירוג
המדינות ,מנצחי אליפויות עולם ,מנצחי אליפויות יבשתיות ודירוג WRE
בספרינט ובמידל .היות וניצן לא עמד בקריטריון ה ,WRE-הבקשה נדחתה.
 אליפות החורף
התקיימה כמתכונן .עד הרגע האחרון היה ספק לגבי מזג אוויר.
o
האליפות עברה ללא תקלות מיוחדות ,למעט מחשב שקרס בתחילת
o
התחרות .התקלה נפתרה בהצלחה ע"י יורם שחורי .לתחרות הבאה
תוכן מערכת גיבוי.
ביום הראשון )פארק שהם( הוגש ערעור על מיקום תחנה .הערעור
o
נדחה .הנווט חויב בעלות התחרות ,כמוגדר בנוהל הגשת ערעורים.
ביום השני )בית ענבה( – היה מיעוט נרשמים בשטח.
o
 תחרות ארצית ברמת יוחנן – לאור עבודות הרחבת כביש  ,70נחסם המעבר
מתחת לכביש למספר שבועות .הדבר משפיע על המסלולים הארוכים.
בימים הקרובים ייבדק הנושא ובמידה שלא ניתן יהיה להבטיח מעבר בטוח,
תבוצע הצרחת תחרויות עם הניווט בשגב.
 תחרויות מקומיות
יש השתתפות רבה ,בעיקר בארועים בהם יש שיתוף פעולה עם
o
המועצות האזוריות.
המועדונים לוחצים יותר ויותר על הרשמה מוקדמת למסלולים
o
תחרותיים ללא הרשמה בשטח.
 ליגת בתי הספר  -בבתי ספר בהם יש מדריכי ניווט הרמה גבוהה בהרבה מבתי
ספר בהן ההדרכה מבוצעת על ידי מורים.
 ב  15.1תתקיים במכון וינגייט השתלמות בהכנת מסלולים ב  OCADבהדרכת
פבל לויצקי וזיו נוימן.
 התקיימה פניה ראשונית מאס"א לבדיקת האפשרות לקיים את אליפות
העולם בניווט לסטודנטים בארץ.

זף
מאמן
נבחרות

עפר
תר"ש
איתן
Oringen
Academ
y

רן
ייעוץ
ביטוחי
רוגיין



בתחילת העונה הקודמת הוחלט על העסקת מאמן זר שיעבוד בשת"פ עם
צוות האימון בארץ .התלבטנו ארוכות בשאלת האימון מרחוק .הכוונה היתה
להעסיק את המאמן למשך שנתיים.



למרות הרצון הרב שהפגין וולפגנג ,חריצותו )רק לאחרונה הגיש תכנית
אימונים מפורטת לשנה הקרובה( ועזרתו בארגון מחנה אימונים לנוער
בחו"ל ,הניסיונות ליצור המשכיות ותקשורת טובה ובונה בינו לבין מאמני
וחברי הנבחרות לא צלחו.



לאור האמור לעיל ,הוחלט על הפסקת העסקתו של וולפגנג.



איננו פוסלים העסקת מאמן זר בעתיד .התובנות מהעבודה בשנה האחרונה
יעזרו לנו לחדד ולהגדיר בצורה טובה יותר את אופן העסקת מאמן זר
בעתיד.





במסגרת גיבוש התכנית הרב שנתית הוצגו תוצרי ועדת ההדרכה.
הועדה התבקשה לבצע השלמות במספר נושאים ולהציג משמעויות כספיות.
כבכל שנה מתקיים בשבדיה ארוע האורינגן )במשך  5ימים( .בשבוע שלפני
הארוע מתקיימת אקדמיה במשך  9ימים.
התקבלה הזמנה לשלוח שני משתתפים )בן ובת( בעדיפות לגילאי ,15-25
תוך כוונה שאותם משתתפים יתרמו לקידום ספורט הניווט בארצם.
האיגוד ייצא בקול קורא להצגת מועמדות ויסבסד את ההשתתפות ב-
 1,500ש"ח למשתתף\ת ,מותנה בחברות פעילה באיגוד מעל שנה ובנכונות
להתחייב להשתלב בפעילות ובהדרכה בשנה שלאחר האקדמיה .מאושר
תחום הסיכונים הניהוליים והמקצועיים בהנהלת האיגוד ובמועדונים,
והביטוחים המבוצעים בהתאם ,דורש ריענון ובחינה מעת לעת.
ממליץ לפנות ליועץ ביטוחי לבדיקת החשיפה והכיסויים הקיימים באיגוד –
מאושר
שטח מפת הרוגיין )שמשית( הינו  75קמ"ר.
התקיים דיון בו הוחלט שלאור גודל השטח ואופיו הלא תלול במיוחד ,מסלול
 12שעות )החלטה מהישיבה הקודמת( אינו נדרש .הוחלט שהמסלולים
הרגליים יהיו  7 ,4ו  10שעות ואילו מסלול האופניים יהיה  6שעות.
דיון בקטגוריות ובפרסים יתקיים בישיבה הבאה.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  5/2/17בשעה  19:15במשרדי האיגוד
בעין החורש











ישיבת הנהלה 11/12/2016
איתן עמיעז – יו"ר ,רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,יעל סגל ,עפר
נוכחים
אביטל ,ענת מאיר ,רן שביב ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין –
ועדת ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
אלי סרגה – רכז מועדון מודיעין ,אנריקו זזנסקי – רכז מועדון לב השרון ,נעם
אורחים
רביד – רכז מועדון אס"א תל אביב
איתן
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

זף – בשבוע שעבר התקיים בדרום מחנה אימונים לנבחרות הנוער והבוגרים.

סבב
בגלל מגבלות מזג אוויר צומצם המחנה ליום אחד.
הנהלה
ארז – בכוונתי להכין שתי מפות ניווט רכוב; אלוני אבא והזורע .זיו מוסר שניר

להן מכין מפת ניווט רכוב בחריש.
ליסה – טיוטה ראשונית של בולטין  1לתחרות  WREהועברה לעיון.

רן  -מבקש להעלות להצעה לרכוש מצלמה סטילס לאיגוד להשאלה למען

תיעוד פעילות האיגוד בתקציב של עד  3000ש"ח  -מאושר
התקיימו מספר תחרויות ארציות ,כשהמשותף להן היה הקושי במציאת מקום
שוטף 
כינוס הולם .בגלבוע הכינוס היה באתר הסקי ,היות וכינוס ביער היה בעייתי
זיו
בגישה במקרה של גשם .יחסית לצפי בגלבוע היו מעט משתתפים )כ400-
בתחרותי וכ 70-משפחות בעממי(.
קיים שת"פ טוב עם התאחדות בתי הספר .הבעיה היא שבשל אילוצים שונים

עד כה טרם התקיים מחזור אחד במחוז צפון.
פטר סיים למפות את יער לביא ) 3קמ"ר( מהר מהצפוי ועל כן השלים עוד

קטע ליד יער בלפור.
נועם הציג את תוצרי קבוצת העבודה במסגרת התר"ש בנושא "שיפור איכות
תר"ש 
וחווית המשתמש".
נועם
התוכנית תועבר לחברי ההנהלה לעיון ואישור בישיבה הבאה.

איתן
תודה לנועם על הובלת הצוות ועל העבודה המצוינת שהם עשו.

בישיבה הבאה יציגו קבוצות ההדרכה והנבחרות ובישיבה שלאחר מכן קבוצת

הניווט הרכוב .אלי סרגה לקח על עצמו את הובלת קבוצת "גידול
ואוכלוסיות יעד" והוא יציג בחודש מרץ.
הצגת המסקנות ,אישורן ותחילת הביצוע יבוצעו בדירוג ,ללא המתנה לשאר

הקבוצות.
התקיים דיון בנושא הבדיקות הרפואיות.
בדיקות 
מעתה יהיה על חברי האיגוד להעלות את טופס הבדיקה הרפואית בעת
רפואיו 
הצהרת הבריאות ,הבדיקה תיכנס לתוקף לאחר וידוא העלאת הטופס על ידי
ת
רכז המועדון.
איתן
בנוסף ,תתקיים פניה לגורם משפטי חיצוני לצורך התייעצות בנוגע לחבות

האיגוד בנושא.
תישקל מניעת השתתפות חברי האיגוד ללא בדיקה רפואית בתוקף

בקטגוריות הליגה והפנייתם למסלולים הפתוחים.
לאחר דיון סוכם שהמסלול המקסימלי ברוגיין האביב יהיה  12שעות באור

רוגיין
יום.
2017
אורכי המסלולים האחרים יקבעו בתיאום עם ניר יסעור.

איתן
הוצג רעיון להגדיל את מעורבות הנווטים ע"י לקיחה בחשבון של יותר
שליחי 
קבוצות.
ם
לאחר דיון סוכם שחוסר המשתתפים נובע מבעיית הפורמט של ניווט

איתן
השליחים ולא מאופן הניקוד.
תצא פניה לרכזים ולכלל ציבור הנווטים להעלאת רעיונות לשיפור פורמט

השליחים כדי להפכו לאטרקטיבי יותר ובכך להגדיל את כמות המשתתפים
בו.

איתן



הישיבה הבאה תתקיים ביום א' ה 8/1/17-בשעה  19:15במשרדי האיגוד.

ישיבת הנהלה 13/11/2016
נוכחים
נעדרים
איתן
סבב
הנהלה

שוטף
זיו

איתן עמיעז – יו"ר ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,רן שביב ,זף סגל ,יעל סגל ,ענת
מאיר ,עפר אביטל ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
יורם שחורי ,רוני דה קוסטה בק ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

ליסה:

יצאו  3ניוזלטרים ופורסמו  2הודעות ממומנות בפייסבוק.
o
יעל:

התקיים כנס אתנה בייצוג של רות נתיב.
o
בחנוכה יתקיים מחנה אימונים של אתנה לספורטאיות צעירות.
o
ארז:

התקיימה פגישה ראשונה של צוות ההיגוי לתחום הרכוב )תכנית רב
o
שנתית( .המשך ייקבע בקרוב.
ב  11.11.16התקיימה תחרות ליגה מוצלחת בכרם מהר"ל בהשתתפות
o
 70רוכבים.
איתן:

 - WREנשלחה בקשה ליום הראשון של אליפות ישראל.
o
לכנס המאמנים שהתקיים ב 11.11.16-היה צריך לשלוח נציגות של
o
האיגוד וחבל שלא השתתפנו.
מכביה – לא ברור אם התאחדויות מכבי הארציות יתמכו בכ 30 -מועמדים.
o
יש לתאם פגישה עם הנהלת המכביה בהשתתפות דורון ורן )אחריות
דורון(.
ניווטים מקומיים – השתתפות ערה במיוחד במרכז .יש הצלחה לניווטים ייחודים כמו

מיני רוגיין או כאלה המשלבים אופניים .ממליץ להימנע מהרשמה לתחרותי בשטח.


מחזור ליגה בבן שמן – השתתפות גבוהה מאד בפרט בעממי ובילדודס.



 – H12 D12עדיין מתלווים הורים .זה לא תקין ולא אתי .המזניקים צריכים לעמוד
על אי ליווי הורים.



רשומים בליגה מעל  400נווטים.



בתי ספר – מחזור ראשון מחוז דרום יתקיים בווינגיט השבוע .אין בתי ספר חדשים.



נרכשה מערכת אלקטרונית עבור מועדון גליל .תמיכת האיגוד בהתאם להחלטת
ההנהלה בנושא.



גיניגר – התקבלה בקשה ממועדון חבל מודיעין לדחיית הניווט למועד אחר לאור
הפגיעה בהשתתפות חבריו כתוצאה מהקדמת הניווט לשעות הבוקר.
שינוי זמני הזינוק לבוקר היה הכרחי לאור אילוצי המארגנים והאיגוד.


ליגה
למשתתפי 
ליגת בתי 

ספר


 oאיתן :אופן ההודעה באתר היה מעט לקוי.
החלטת הנהלה :כתיקון חלקי למצב שנוצר הוחלט שהניווט ייכלל בדירוג
האישי אך לא ייכלל בליגת המועדונים.
ילדים חשובים לעתיד האיגוד ומביאים להגדלת תקציבי הרשויות.
מבקש לקיים ליגה אישית למשתתפי ליגת בתי הספר ,בנוסף לליגת בתי הספר.
תלמידים שיגיעו ל 4-תחרויות ידווחו למנהל הספורט.
במידת הצורך יתקיימו ניווטי השלמה מטעם האיגוד לקראת סוף העונה.
החלטת הנהלה :מאושר.

זיו
השתלמו
ת OCAD
נבחרות
זף





האיגוד יקיים השתלמות  OCADלמתכנני תחרויות.
פבל לויצקי הביע נכונות לתרום לנושא .זיו ייצור איתו קשר.
נבחרת הנוער התחילה להתאמן .מחנה אימונים דו יומי ראשון התקיים בסוכות.
בנוסף ,התקיימו שני אימונים בתל חדיד )לאחר אליפות המרחק הקצר(.
מתוכננים  4-5מחנות אימונים במהלך השנה .וולפגנג אמור להצטרף למחנה הקרוב
המתוכנן להתקיים בדצמבר.
נוסח חוזה להעסקת המאמנים.
נבחרת בוגרים – יצטרפו למחנות הנוער כדי לעודד ולקדם את הנוער.
התכנון יהיה במשותף וולפגנג  +עודד.
הוזכרה השאיפה להימנע מלקיים אימוני נבחרת במקביל לתחרויות רגלי או רכוב,
אך צוין שלא ניתן להימנע לחלוטין מהדבר היות ומתקיימים ניווטים מקומיים בכל
סופ"ש.
דיונים בנושאים מהותיים רצוי לשלוח לחברי ההנהלה כשבוע עד שבועיים מראש
לצורך לימוד וקבלת הבהרות.
המטרה ,למנוע דיון שאינו מעמיק מספיק וקבלת החלטות שעלולות להיות שגויות.
ההחלטה מה מהותי תהיה לשיקול דעתו של היו"ר .מקובל.





התקציב צריך להיות מוגש עד .30/11/16
תקציב  2016ישוכפל ל  2017לצורך עמידה באילוצים.
התקציב יעודכן בגמר הכנת התוכנית הרב שנתית או בתום רבעון א' ,המוקדם
מהשניים.
בקרה תקציבית תבוצע אחת לרבעון כדי שנוכל להגיב לדוחות הכספיים לעקוב
ולשפר את ניהול האיגוד.
ההצעה אושרה.
יוקם מאגר מדריכי ניווט מוסמכים באתר האיגוד .יכלול מידע בסיסי שישרת את
המתעניינים השונים בלמידה פרטנית )חברים חדשים ,קבוצות ,אירועים וכד'(.
לאיגוד אין רצון או קשר לשידוך בין הנווטים ובין המדריכים והוא מאפשר את
פלטפורמת האתר לצורך מאגר נתונים בלבד.
ענת ועפר יקבלו הרשאה לעדכון המאגר באתר.



התקיים דיון בנושא בחירת הספורטאי המצטיין של האיגוד לטקס מצטייני
התאחדות "אילת" .על המצטיין/ת להיות ספורטאי/ת הישגי/ת פעיל/ה המתחרה
בגילאי נוער ו/או בוגרים או לחילופין מאמן/ת של ספורטאי/ת בקטגוריות נוער ו/או
בוגרים.
נבחר עודד ורבין על הישגים בתחרויות ,על אימון נוער ובוגרים רב שנים ועל תרומה
כללית לאיגוד הניווט.
בנוסף ,הוחלט להציע מועמד לפרס לשם כבוד מטעם שרת התרבות והספורט.
ועדת השיפוט תבחר עד  5זוכים מכל ענפי הספורט.
כמו כן ,תישקל הענקת פרס על מפעל חיים במועד האסיפה השנתית של האיגוד.
הדיון בפורמט הרוגיין )מרץ  (2017ובנושא הבדיקות הרפואיות נדחה לישיבה
הבאה .ניר יסעור יוזמן לישיבה.
הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש בתאריך 11/12/16
בשעה 19:15
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2017
איתן
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2016
איתן
שונות






ישיבת הנהלה 09/10/2016
נוכחים

איתן עמיעז – יו"ר ,רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,רן שביב ,זף

נעדרים
אורחים
איתן
סבב
הנהלה

שוטף
זיו
אתר
האיגוד
יורם

סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
יעל סגל ,עפר אביטל ,ענת מאיר ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
אנריקו זזינסקי
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

ליסה – מבקשת להגדיר תקציב לפרסום בפייסבוק לקידום ארועים דרך

המדיה הזאת .מדובר בתקציב של כ ₪ 3,000-לשנה .מאושר
ארז – התחרות הרכובה בבארי נדחתה ל  .24.10טרם התכנס צוות

העבודה לנושא הניווט הרכוב לדיון בתר"ש .בכוונתי לעדכן את מפת הזורע.
זף – בר קלקשטיין )מועדון השרון( מקבלת מלגה מאתנה ,כרגע יש שלושה

ספורטאים על מלגות.
יורם –

הוגדרה רמת הרשאה נוספת באתר למנהלי מחשוב של מועדון.
o
הדבר מאפשר להם להוריד את רשימת המשתתפים ,רשימת SI
ולהעלות תוצאות ללא יכולת עריכת ארועים.
בנוסף הוטמעה מערכת משלוח סמס לעדכון משתתפים על שינויים
o
או מידע קריטי הנוגע לאירוע אליו הם רשומים.
קצב הרישום לאיגוד רגיל לתקופה .רבים טרם עשו מנוי שנתי.








הוספת
מסלולי B
לקטגורי 
ות נוער

איתן


טבלת
קטגוריו
ת
ומסלולי
ם
ליסה
נבחרות 
זף




תחרות
שליחים 



התקיים דיון בנושא אתר האיגוד.
הועלה נושא תיעדוף המשימות.
אחת המשימות החשובות הינה התאמת האתר לפעולה נגישה באמצעות
טלפונים ניידים .היעד הינו להתאים את הדפים העיקריים לפי העדיפות
הבאה :דף ראשי ,דף ארוע ,פורום ,רישום ותוצאות .תאריך היעד עד סוף
השנה.
נידון נושא הוצאת האתר לתחזוקה על ידי חברה חיצונית או לחליפין פניה
לחברים בעלי ידע טכני מתאים מתוך האיגוד.
הרצון הינו לתת חלופות בעלות רמות קושי שונות לקטגורית גיל הנוער כפי
שקיים במבוגרים.
קטגוריות  – H14, D14מסלול קצר ,הרמה הטכנית תהייה מדורגת לאורך
השנה.
קטגוריות  – H16, D16תתווסף קטגוריה ברמה  ,Bאשר תתחרה במסלול
הקצר.
קטגורית  – H18תתווסף קטגוריה  Bאשר תתחרה במסלול הבינוני.
ניקוד איכותי )לליגת המועדונים( לא יינתן עבור קטגוריות  Bהנ"ל מאחר
וזאת השנה הראשונה לקיום הפורמט המוגדרת כפיילוט.
טבלאות
את
שתעדכן
טבלת קטגוריות/מסלולים
תכין
ליסה
הקטגוריות/מסלולים המופיעים באוגדן ניהול תחרויות ובאתר ותתאים אותן
למה שקיים בפועל היום ,כולל קטגוריות ומסלולים בניווט הרכוב.

הצעה :העסקת שלושה מאמנים )המשך העסקת מאמן על מחו"ל,
העסקת מאמן ישראלי לבוגרים ולנוער והמשך העסקת מאמן כושר( לפי
תקציב כולל של  49,000ש"ח – מאושר
תקציב הנבחרות יסוכם לאור המלצת ועדת הנבחרות בתר"ש ותקציב
.2017
תחרות השליחים תתקיים במחזור האחרון.
טקס הסיום לליגה יבוצע יחד עם טקס הענקת הפרסים לתחרות השליחים.
שינוי אפשרי של פורמט השליחים יידון באחת הישיבות הקרובות.
הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד בעין החורש בתאריך 6/11/16
בשעה 19:15

ישיבת הנהלה 04/09/2016
נוכחים
נעדרים
איתן
סבב
הנהלה

זיו
שוטף

זיו
SI

זף
WOC

איתן עמיעז – יו"ר ,ענת מאיר ,רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,רן
שביב ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת,
עודד לוין – ועדת ביקורת
יעל סגל ,עפר אביטל
 מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
 ליסה – עודכן האתר באנגלית לקראת העונה הקרובה.
 ליסה – בהתאם להחלטות הנהלה בישיבות קודמות ,מכינה מסמך להגדרת
תקן מינימום של מסלול ילדודס לצורך יצירת אחידות בין התחרויות ומסמך
תמציתי של הגדרות המסלולים .טיוטא תועבר לצורך קבלת הערות.
 ארז – נוספה תחרות ליגת ניווט רכוב .כרגע נקבעו  6תחרויות והכוונה היא
להוסיף לפחות עוד תחרות אחת.
 זף – נמשך תהליך איתור מאמן לנבחרת הנוער .בוצעה פניה ל 3-מועמדים
והכוונה היא לפנות למועמדים נוספים.
 הממפה האוקראיני סיים את מפת בן שמן )מזרח( .לא ניתן יהיה לחברה
למפה של פטר מוטולה ,היות וסגנון המיפוי שונה לחלוטין.
 פטר יגיע בנובמבר למפות את יער לביא.
 מיפוי גניגר )מפת ספרינט של הקיבוץ( יתבצע על ידי בעזרת ארם וניצן על פי
הצורך.
 ארם ממפה את באר שבע באזור דרך הפסלים ליד קיבוץ חצרים.
 התקיימה השתלמות עזרה ראשונה .הנוכחות היתה דלילה .הגיעו רק 8
אנשים מתוך  15שאישרו הגעה .לא תאושר תחרות מקומית ללא מגיש עזרה
ראשונה/חובש עם תעודה בתוקף ו/או רופא.
 לאור ריבוי השימוש בכרטיס האישי שלי לצרכי האיגוד ,ולאור ההיתר הקיים
לשימוש כרטיסי אשראי בעמותות בהתאם להגבלות  .מבקש לאשר הנפקת
כרטיס אשראי לאיגוד .הצעה :הכרטיס יונפק על שמו של זיו נוימן .שלושת
בעלי הרשאת החתימה )זיו נוימן ,יורם שחורי ואיתן עמיעז( יהיו רשאים
להשתמש בפרטי הכרטיס – מאושר
 לפני  3שנים עבר האיגוד לשימוש במערכת ה.SI -
 הכוונה המקורית היתה להשאיל את הכרטיסים האלקטרונים במטרה לעודד
ספורטאים פעילים למעבר מהיר ממערכת ה EMIT-למערכת ה .SportIdent
 עוד הוחלט שמי שלא יחדש את החברות יחזיר את הכרטיס לאיגוד.
 לאור המקרים להלן הוחלט להפסיק את ההשאלה ולעבור למכירה של
הכרטיסים:
היו מספר מקרים בהם אנשים שקיבלו כרטיס איבדו אותו ,לא דיווחו
o
על אובדן ,רכשו כרטיס אישי והחלו להשתמש בו מבלי שהאיגוד יידע
שהכרטיס השייך לו אבד.
לחליפין אנשים הפסיקו להיות חברים ,לא החזירו את הכרטיס
o
והאיגוד מתקשה לקבל את הכרטיס הנמצא ברשותם.
 עד עתה נרכשו  85כרטיסים מתוך כ 300-כרטיסים שהושאלו.
 איתן :בהמשך לאישור אותו ביקשתי וקיבלתי באמצעות מייל ,מבקש לאשר
את שינוי מדיניות השאלת הכרטיסים האלקטרונים – מאושר
 ההחלטה בנוגע ליציאה לאליפות התקבלה בשלב מאוחר יחסית.
 הנבחרת יצאה לאליפות יחד עם המאמן וולפגנג פוטש.
 ניצן וגיא השתתפו בספרינט והפגינו רמה טובה ,אם כי גם קצב ריצה של
 3:40דק' ל -ק"מ לא הספיק להם לעלות לגמר .הם היו רחוקים כ40 -
שניות מעליה לגמר.
 גיא השתתף במסלול ה Middle -וביצע מספר טעויות שגרמו לו לאיבוד זמן
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איתן





משמעותי.
ניצן השתתף במסלול ה .Long -הקושי הפיזי היה משמעותי .מעל ל 15 -ק"מ
בקו אווירי ותנאי מזג האוויר קיצוניים .ניצן ביצע טעות קשה אחת בתחילת
המסלול ולאחר מכן התייצב .להוציא את השנים בהן השתתף פבל גבוזדב,
קשה להשוות לאליפויות העבר בהן התקיימו מוקדמות .
ניצן השתתף בקונגרס ה .IOF-טרם התקבל דו"ח בנושא כמו גם סיכום של
ה.IOF-
החלה העבודה בצוותי העבודה שהוגדרו כדי לפרוט את התוכנית הרב שנתית
לתוכניות עבודה.
צוות חווית המשתמש וסטנדרט – התכנס למפגש ראשון .מפגש נוסף יתקיים
ב .9.9
צוות הדרכה – התכנס ויציג את תוצריו בקרוב.
צוות ניווט רכוב – טרם התכנס.
צוות נבחרות – טרם התכנס.
צוות גידול ואוכלוסיות יעד – עדיין לא נקבע ראש צוות.
התקיים דיון על סוגי המסלולים בניווט הרכוב .נידונה הצעה להפוך את
המסלול הרכוב העממי לתחרותי )קצר( ולהפוך את המסלול הקצר למסלול
בינוני – ההצעה נדחתה.
מבקשים לתקף בשנית את הניקוד המנהלתי למארגני תחרות ניווט רכוב
כמוגדר בתקנון.
מבקשים לאפשר חברות איגוד מצומצמת לניווט רכוב ,במחיר מוזל לעומת
החברות הרגילה .חברות זו לא תאפשר הנחה בניווטים הרגליים – מאושר.
תעריף החברות במחיר מוזל טרם נקבע.
מבקש לאפשר רכישת מנוי ליגת ניווט רכוב לחברי איגוד )מותנה באישור
הנושא הועבר לדיון בצוות העבודה של הניווט הרכוב
הרכזים(.
במסגרת התר"ש
כיום קטגוריות הנוער נקבעות על פי שנת הלידה ושנת תחילת העונה
)לדוגמא בשנה הנוכחית .(2016
במצב הנוצר כיום ,נוער המתאמן בקטגוריה מסוימת במהלך השנה ומגיע
להתחרות בחו"ל במהלך הקיץ ,מוצא את עצמו מתחרה בקטגוריה קשה
יותר לאור הבדל החישוב של שנת הקיץ )לדוגמא בשנה הנוכחית (2017
לעומת שנת הלידה.
מבקש לשנות את שנת החישוב הקובעת לנוער על פי שנת סיום העונה ולא
על פי שנת תחילת העונה .ההצעה מאושרת
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  9/10/16בשעה  19:15במשרדי האיגוד
בעין החורש

ישיבת הנהלה 07/08/2016
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
אתר
האיגוד
יורם
שוטף
זיו

איתן עמיעז – יו"ר ,ענת מאיר ,רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,עפר אביטל ,ליסה
מישלי ,רן שביב ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
יעל סגל ,זף סגל ,עודד לוין – ועדת ביקורת
אנריקו זזינסקי
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

הוצגה רשימת המטלות הקיימת לתחזוקת האתר.

בישיבה הבאה יציג יורם את המשמעויות לביצוע ,כולל לו"ז.
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מיפוי
יער בלפור  -הושלמה המפה לתחרות הארצית.
o
גניגר – כרגע אין אישור מהקיבוץ למיפוי ולקיום התחרות.
o
מגדל העמק – יש אישור מראש העיר לקיום אירוע ביום שישי .נבדק
o
כאלטרנטיבה לתחרות בגניגר.
בן שמן מזרח – ממפה מאוקראינה הגיע לבצע את המיפוי.
o
רמת יוחנן – דוידי ימפה לאחר חזרתו מחו"ל.
o
פטר מוטולה יגיע בחודש נובמבר למפות את יער לביא או בית קשת.
o
דן צ'יזיק ימפה את הר יונה.
o
ביטוח ספורטאים לתלמידים בוטל .מעתה לא ייגבה עוד ביטוח לתלמידים )
 ( ₪ 70במסגרת המנוי השנתי.
מתקיימים ניווטי קיץ .בעיקר ספרינטים עירוניים )שרונה ,כפר יונה ,פארק
וולפסון ועוד(.
התקיימה השתלמות מיפוי לניווט רכוב בהשתתפות עשרה נווטים.
התקיימה הרצאה של קק"ל על מדיניות הייעור .לא יפותחו שטחים חדשים.
השטחים הקיימים יגוונו .קק"ל רואים באיגוד הניווט כשותף נאמן.
נסגר ההסכם עם הצבא לשנה הקרובה .מעבר למדידת הזמנים בוינגייט יש
פנייה לקיום מספר אירועי ניווט.
לוח התחרויות לעונה הבאה סגור ועלה לאתר.
התחיל כפרויקט לענפי הספורט המועדפים .לאחר שנה נפתח הפרויקט
לשאר האיגודים כולל האיגודים הלא אולימפיים.
מיועד לכיתות ג-ו) ,ג-ד שלב א' ,ה-ו שלב ב'( כאשר עליהם להתאמן
בקבוצות מסודרות פעמיים בשבוע ולהתחרות במסגרת תחרותית.
המטרה ליצור עתודות לאיגודים תוך חיבור למועדונים קיימים.
התאחדות הספורט לבתי הספר מרכזת את הפרויקט.
מימון של כ 15,000-18,000-שח לקבוצה לשנה.
הפעילות היא במסגרת המועצות/עיריות המקומיות.
יש מפתח של מספר הקבוצות לאיגוד.
לאיגוד הוקצו עד  6קבוצות בכל הארץ.
ארז
לא זומנתי לתהליך קביעת לוח תחרויות הניווט הרכוב.
o
נקבעו רק חמש תחרויות ניווט רכוב במסגרת הליגה.
o
לפי התכנון המקורי היו אמורות להיות שמונה תחרויות ליגה.
o
ממשיך לעבוד מול הרכזים על השלמת התכנית.
o
רן
טקס חלוקת הפרסים לסיום הליגה שהתקיים בשריד היה דל
o
משתתפים.
לא מעט חברי איגוד שהיו אמורים לעלות על הפודיום חסרו.
o
לא היה ברור שהטקס יכלול גם את הניווט הרכוב.
o


תכנית

רב
שנתית 

יורם
WOC

ו EYOC -
איתן


מחנה
סילבה 

ענת
ועפר

ד"ח
חצי
שנתי
איתן

עוזר
מנכ"ל
איתן

ביטוח
נושאי
משרה 
רן
חברות 

ומנוי

ליגה
איתן
איתן


איתן :מסכים שבשנה הבאה יש לערוך את הטקס במתכונת שונה,
o
לדוגמא בניווט האחרון של העונה.
הוצגה התוכנית הרב שנתית.
מבקש לאשר את היעדים המוגדרים בתוכנית – מאושר.
השלב הבא יהיה הקמת צוותי העבודה בשילוב רכזי המועדונים.
נקבען מספר מובילי צוותים שיחלו את עבודתם כאשר הכוונה היא לסיים את
העבודה עד החגים.
לאליפות העולם יצאו גיא סבו בר וניצן יסעור בליווי המאמן וולפגנג פוטש.
סיכום  EYOCנשלח ע"י זף הנמצא בחו"ל .עיקרי הדברים:
נעשתה עבודת הכנה טובה.
o
קטגוריית גילאי  16הפתיעה לטובה.
o
נקודות חוזק :ספרינט ,רמה יחסית שווה ותחרותית בנבחרת.
o
נקודות חולשה M18 :ומסלול ארוך בכל הקטגוריות.
o
הוצג סיכום מחנה סילבה בו השתתפו  21בנים ובנות.
יש לשנות את מועד ההגעה ולהגיע יום לפני המחנה.
לא היו בעיות מיוחדות.
הוצג ניצול התקציב החצי שנתי בפני ההנהלה.

התקיים דיון בנושא עוזר המנכ"ל – הוחלט להמשיך את העסקתו באותה
מסגרת שעות.
מבקש לבחון את נושא הרחבת ביטוח נושאי המשרה כך שיכלול גם את
מנהלי התחרויות שאינם רכזים )המכוסים כבר במסגרת הפוליסה(.
רן וזיו יבחנו מול סוכן הביטוח את האפשרויות העומדות בפנינו.
עלה נושא קביעת מועד החברות במקביל לתקופת הליגה.
הוחלט להשאיר את תקופת החברות במקביל לשנה הקלנדרית.
עם זאת ,במועד רכישת מנוי הליגה ניתן יהיה לחדש גם את החברות בתהליך
מאוחד.
ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ביום ראשון ה  4/9/16בשעה  19:30במשרדי
האיגוד.

ישיבת הנהלה 15/05/2016
נוכחים
איתן
סבב
הנהלה

שוטף
זיו

תחרות
שליחי
ם
כולם
מחנה
פסח
ענת

איתן עמיעז – יו"ר ,ענת מאיר ,רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,עפר אביטל ,ליסה
מישלי ,רן שביב ,יעל סגל ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין –
ועדת ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
 מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
 ליסה – כתב מטעם התאחדות "אילת" פנה לאיגוד לצורך הכנת כתבה לעיתון
הרשת של "אילת" .הכתב קיבל חומר ונתונים .הכתבה שיצאה אינה ברמה
גבוהה .זיו – יש באיגוד חומר רקע מוכן לפניות של עיתונאים וכד'.
 עפר – התקיים ניווט ראשון לזכרו של יגאל אלון בוגר המחזור הראשון של
כדורי .היו אילוצים לגבי תאריך קיום האירוע וההשתתפות היתה דלילה .זיו -
יש להתאים את העונה לשטח.
 רן – פונה בבקשה למימוש וביצוע החלטת הנהלה מתאריך " 24/1/16מיפוי
הפערים הקיימים באתר ותיעדוף משימות" .איתן  -יש לקדם החלטה זאת.
 התקיימו מספר תחרויות מקומיות .אחד האירועים הבולטים היה בנופית לזכרו
של אוהד זך )במסגרת מועצת זבולון(.
 התחילו ניווטי ספרינט כחלק מתחרויות סוף העונה .התקיימו ניווטים ביפעת
ובירושלים .בסופ"ש הקרוב תתקיים תחרות ספרינט במסגרת הליגה הארצית
באוניברסיטת תל אביב .בהמשך יתקיימו ניווטים נוספים ובהם ניווט הספארי
המסורתי .הניווט שנקבע בכפר כמא נדחה בגלל שהתאריך נופל על
הרמאדן.
 נפתחה החנות האינטרנטית של האגוד בה מוצעים פריטים המיובאים ע"י
האיגוד ,מתוך כוונה לתת שירות לקהל הנווטים.
 ממשיכים בקיום/ארגון אירועים לצבא ולגורמים פרטיים )עמותות להנצחה(.
 האירוע הינו ססגוני וחשוב לקיימו.
 יש פער בין המובילים לשאר המתחרים.
 יש לבחון דרכים לשיפור \ שינוי מבנה התחרות כדי לתת מענה לפערי הרמות.
 יש להקים צוות היגוי לדיון בנושא בשיתוף נציגי ההנהלה ונציגי רכזי מועדונים.



מחנה פסח לנווטים צעירים היה מוצלח .השתתפו  31נווטים.
ההדרכה בוצעה על ידי ענת מאיר ושלו פלדמן .התנדבו לסייע גם :מאיה
מצגר ,דליה ומשה רביד ,שהם אגוזי ,ענבר לוי וטטיאנה שצרבנין .עזרתם
תרמה רבות בתפעול המחנה.
גם השנה תרם מועדון יזרעאל את מערכת ה  S.I.לטובת מיקצוע המחנה.
היתה בעייה בנושא המזון ,חדר האוכל שהיה אמור להיות פתוח על פי
התיאום מראש נותר סגור ברגע האחרון ולפיכך תואם נושא ההסעדה עם
סמיה.
זיו – יש לבחון לקיים את המחנה במתכונת הנותנת יותר דגש על משחקי
ניווט .יש להכין את ערכות המחנה מראש כאשר התוכן יכול להישאר דומה
היות ובכל שנה משתתפים ילדים אחרים.
האסיפה השנתית תתקיים ביום רביעי  8/6/16בשעה  – 20:00מקום יפורסם
בהמשך.



תתקיים ליגת קיץ לניווטי ספרינט .למנויי הליגה הארצית ,הניווט הראשון
בליגת הקיץ יהיה חינם )ייכלל במסגרת המנוי לעונת .(2015-2016
באירוע ספרינט זה יחולקו הפרסים של הליגה הארצית.




היה אירוע מוצלח שאורגן בראשות פבל לויצקי.
איתן  -בצוות הארגון היו מתנדבים ממספר מועדונים .יש לשקול לתת
אחריות ארגון למועדון.
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ליסה  -אתר הרוגיין סטטי ויש לבחון לנהלו מחוץ לאתר האיגוד כאתר דינמי
ויותר מזמין.
שלוש קבוצות נסעו לאחרונה לחו"ל .חלקן של נבחרות האיגוד וחלקן
פרטיות.
נוער בוגר – נסעו לאוסטריה במסגרת פרטית למחנה שאורגן על ידי וולפגנג
ומועדונו .היו אימונים מאד טובים .כמו כן השתתפו באליפות אוסטריה
בשליחים והגיעו למקום השני.
קבוצת עודד – קיימה מחנה אימונים בפולין והשתלבה עם תחרות הסבב
העולמי .היה חיבור טוב בין הנוער לבין נבחרת הבוגרים שהתחרתה בתחרויות
הסבב.
יש לציין את הישגו המרשים של גיא סבו בתחרות הסבב והניקוד הרב שצבר
בה.
נבחרת הבוגרים המשיכה למחנה אימונים בצ'כיה כהכנה לאליפות אירופה,
יחד עם  15נבחרות נוספות .היה ניסיון לקיים אימונים משותפים עם נבחרות
אחרות אולם ניסיון זה לא צלח והאימונים התקיימו במקביל.
אסף אבנר נמצא בצ'כיה ועוזר לברקו בהכנת מחנות האימונים.
גיא סבו ,איתי מנור וניצן יסעור יוצאים לאליפות אירופה )  (EOCבצ'כיה ב
.21.5-28.5
הרשימה ל) EYOC -פולין( תיקבע לאחר תחרות הספרינט באוניברסיטת תל
אביב - H18 .ייצאו ארבע נווטים - H16 .ייצאו שלושה או ארבעה נווטים ,וב
 D16תצאנה שתי נווטות .על המשתתפים תחול עלות השתתפות עצמית כפי
שהיה בעבר.
טרם נקבע נושא ההשתתפות באליפות העולם לבוגרים.
מתארגנת קבוצה של מספר נווטים שייצאו לאליפות העולם בניווט
לסטודנטים .וולפגנג מתפקד ככרוז וידאג להם בשטח .הרישום מתבצע דרך
אס"א.
במשך שלוש שנים אני מתקשה לנהל את הנבחרת מול האיגוד ,בדרך שבה
מתנהלים הדברים כרגע אני לא בטוח שאוכל להמשיך בתפקיד .לאור
הדברים התקיים דיון בנושא.
האיגוד נוהג לסבסד את המשתתפים בקורס מדריכים.
על פי החלטת ההנהלה בעבר ,הסבסוד ניתן לאחר שנת הדרכה בפועל
ואישור מהמוסד החינוכי.
מגיש לאישור ההנהלה טופס להחתמת חניכים טרם תחילת הקורס.
עפר יבצע מספר תיקונים בטופס ויגישו שוב.
הוצג שלד לוח תחרויות לשנה הבאה .בהמשך תקבע ישיבת תיאום עם
הרכזים.
איתן דיבר על האפשרות לדחות את כל הארציות מאליפות ישראל ואילך
בשבוע.
מועד ישיבת ההנהלה הבא יקבע בהמשך לאחר האסיפה הכללית.

ישיבת הנהלה 20/03/2016
איתן עמיעז – יו"ר ,ענת מאיר ,רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,עפר אביטל ,ליסה
נוכחים
מישלי ,רן שביב ,יעל סגל ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל
עודד לוין – ועדת ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
נעדרים
איתן
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

זף )נבחרות(  -עומס פעילות לקראת סוף השנה .התקיים מחנה נוער בסופ"ש

סבב
האחרון .בסופ"ש הקרוב יתקיים מחנה אימונים בן שלושה ימים לכל
חברי
הנבחרות .בסוף אפריל חלק מהנוער נוסעים לפולין עם עודד והבוגרים
הנהלה
נוסעים לפולין וצ'כיה .בסוף מאי מתקיימת אליפות אירופה לבוגרים.
משתתפים :איתי ,ניצן וגיא.
יעל

נבחרה נווטת החודש .טרם נפגשתי והודעתי לה.
o
ב  22.3מתקיים כנס אתנה השנתי ,רוני וליסה ייצגו אותנו.
o
ענת – השבוע תיפתח ההרשמה למחנה פסח בכדורי.

עפר – קורס המדריכים מתקדם כמתוכנן .היה קושי לאתר כיתה לקיום

השעורים העיוניים ,אולם הבעיה תיפתר בקרוב.
ליסה – יצאו שני ניוזלטר ,יש נרשמים חדשים לרשימת התפוצה.

יורם –  - ISOA Managerשוחררה גרסה חדשה לאפליקציית אנדרוריד התומכת

בהשוואת הניקובים בין תחנת הזינוק לתחנת הסיום .באמצעות המידע ניתן
לדעת אם יש נווטים שטרם חזרו מהשטח .התוכנה נותנת מענה לחשש
הבטיחותי שעלה.
בתי ספר – הסתיימה הליגה .ביום חמישי האחרון התקיים הגמר בגלבוע
שוטף 
בהשתתפות  500תלמידים .יש הרבה בתי ספר שעובדים בצורה טובה .ברוב
זיו
בתי הספר היתה קפיצת מדרגה .כל שנה מתעוררת בעיית ההמשכיות מחודש
מרץ עד סיום שנת הלימודים.
ליגה ארצית – תחרויות היער הסתיימו .נותרו תחרות השליחים בשוהם ושתי

תחרויות ספרינט .תחרות ספרינט אחת תתקיים כמתוכנן באוניברסיטת תל
אביב .אנו בודקים את האפשרות לקיים את התחרות השנייה בגבעת רם.
פגישה בנושא תתקיים בשבוע הבא.
מקומיות – יש פריחה בנושא הניווטים העממיים באזור המרכז במיוחד לאור

תנאי מזג האוויר והפריחה.
פארק פרס – היו תלונות על החלפת מפות .מפות מסלולים היו בסלסלות עם

רישום מטעה.
פארק נחל חדרה – מספר נווטים שהגיעו לאירוע התלוננו על יחס לא הולם.

הזורע – על פי הצהרת המשפחה לאחר  15שנה זה היה האירוע האחרון

לזכר ארז הרפז .המועצה הודיעה שתבדוק אפשרות לקיים את המפעל
במתכונת שונה.
מעבר משרד  -קיבוץ עין החורש מבקש לפנות את המשרד הנוכחי בסוף

אפריל .הוצע מיקום חלופי .אחד הייעודים במיקום החדש יהיה להקים כיתה
לקיום הדרכות.
הכנת התשתית במיקום החדש הינה ע"ח הקיבוץ.
התקבלה הצעה של אלכס ליפוביץ' לא להציג את שמות המסלולים

שמות
בתחרויות ארציות אלא רק את שמות הקטגוריות כמקובל בחו"ל – ההצעה
מסלולים
איתן
התקבלה.
WRE
מפתח מערכת ה SFR-פנה אלינו על מנת לקבל עזרה בהסמכת המערכת על

Sprint
ידי ה .IOF-לקבלת ההסמכה יש לקיים תחרות  WREמחוץ לרוסיה באמצעות
זיו
המערכת.
הכוונה לקיים תחרות ספרינט  WREבתחילת העונה הבאה ,עדיין בשנת
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.2016
היענות לבקשה תתרום לחיזוק הקשר הקיים עם מפתח המערכת ותסייע
לאיגוד.
לאור המועד הקצר להגשת הבקשה ל  ,IOFתהיה עלות נוספת בסך  50אירו,
קנס בגין הגשת בקשה באיחור – ההצעה מאושרת.
תחרות בית קשת בארגון מועדון גליל בוטלה .ארז בודק אפשרות להעביר את
התחרות למועדון יזרעאל.
קטגוריות באליפות ישראל יהיו שונות מהליגה.
ארז יגדיר את הקטגוריות בדומה לשנה שעברה בתיאום עם האיגוד.
בסופ"ש הקרוב תתקיים בעדולם תחרות הרוגיין .נרשמו כ 150-קבוצות.
התחרות באחריות ובארגון האיגוד יחד עם פבל לויצקי שתכנן את הרוגיין.
בעוד שלושה שבועות תתקיים תחרות השליחים בפארק שוהם.
זף – מציע לשנות את הגדרות קבוצת הנוער בהתאם לשינוי קטגוריות
התחרות :נוער עד ) 16במקום  ,(15נערות עד ) 18במקום עד .(17
ההצעה התקבלה
התקיימה פגישה נוספת לקידום התוכנית הרב שנתית בהשתתפות רן ,איתן
ואנוכי.
הוגדרו יעדים נוספים בנושא התשתיות.
הפגישה הבאה תתקיים בשיתוף זף להגדרת היעדים במסגרת קידום
המצויינות.
יש כוונה להציג בישיבת הנהלה רכזים שתתקיים ב 17.4-את עיקרי התכנית,
גם אם הכנתה טרם תסתיים עד מועד זה.
נפגשתי עם דורון קינר להגדרת התקנון לתחרות המכביה .התקנון נשלח
יוגדרו ארבע קטגוריות :נוער )בנות ובנים( ובוגרים )נשים וגברים(.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  8/5/16בשעה  19:15במשרדי האיגוד
בעין החורש

ישיבת הנהלה 23/02/2016
נוכחים
נעדרים
איתן
הנהלה
סבב
דיווחים

זיו
שוטף

איתן
אליפות
ישראל

זף

איתן עמיעז – יו"ר ,ענת מאיר ,עפר אביטל ,ליסה מישלי ,רן שביב ,יעל סגל ,זף
סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק ,ארז שלו ,עודד לוין – ועדת ביקורת
 מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
 יעל – בפסח יתקיים מחנה אימונים של אתנה ,אולם המועדים אינם מתאימים
לנווטות .נווטת החודש תיקבע בהמשך.
 ענת – ב  28-30/4יתקיים מחנה אימונים פסח בכדורי ,שיתחבר לתחרות בבית
קשת על שם יגאל אלון .המחנה מיועד לילדים בכיתות ה'-י' .האימונים ייקבעו
על פי אופי הנרשמים למחנה .עלות ההרשמה  200ש"ח כולל לינה ,כלכלה
והעברות לשטחי האימונים.
 עופר – קורס המדריכים בריכוזו של שי רם ובהשתתפות  21חניכים ממשיך
כסדרו.
 ליסה
יצא ניוזלטר מיוחד לט"ו בשבט ולאחריו יצא אחד בתחילת פברואר.
o
יצא בולטין  2לאליפות ישראל \ WRE
o
בשבוע האחרון אירחתי את המאמן האוסטרי וולפגנג.
o
 איתן  -השתתפתי באסיפה הכללית של התאחדות 'אילת' .קיימת תביעה בבג"צ
שהוגש על איגוד האושו )קונג פו( נגד התאחדות אילת ומשרד התרבות
וספורט על אופן חלוקת התקציבים .תביעה זו העמידה בסיכון את חלוקת
הכספים לשאר האיגודים השייכים לאילת אולם נושא זה נפתר.
 שינויים בלוח התחרויות – התחרות בעין לבן תבוטל לאור המצב באזור.
התחרות בחולון נדחתה לשבוע הבא ותשמש גם כמחזור בליגת אס"א במקום
התחרות בעין לבן .תחרות הניווט הרכוב בחריש נדחתה לחודש יוני בשל
אילוצים של מועדון עמק חפר.
 התחרות הארצית הבאה תתקיים בטלאל בפעם השלישית והאחרונה .נבדקו
שטחים נוספים באזור )מדרום לג'דיידה מכר וביער יחיעם( ,אך נמצא כי הם
אינם מתאימים.
 פציעות בניווטים – ביום השני באליפות ישראל היו מספר פצועים .הוזמן
אמבולנס לשטח .התשלום לאמבולנס ישולם על ידי המפונה ובהתאם לתנאי
הביטוח לתאונות אישיות עליו משלמים הנווטים.
 ניווטי ט"ו בשבט – אינם יוצרים את המומנט הצפוי ,היו פחות משתתפים
מהמצופה ,בעיקר בצפון )תמרת( .גם הניווט במכון וולקני היה פחות מוצלח,
כנראה לאור התנגשות עם חלוקת תעודות ומזג אוויר מעט גשום.
 מעוז חיים – היה שיתוף פעולה מוצלח מאד עם המועצה והמשפחה.
 חברים – יש כ 765 -חברים לשנת  2016מתוכם  26%נשים ,כ 270-איש
טרם חידשו חברות.
 הסתיימה אליפות ישראל מוצלחת .גם מזג האוויר האיר לנו פנים.
 המסלולים היו ברמה טכנית המתאימה למצופה ,כל התחנות היו במקום ולא
היו תקלות טכניות.
 קיימת בעייה בחלוקת האחריות בין זיו למועדונים בנושא תחרויות ארציות,
הנושא ילובן במסגרת הישיבה הבאה בין ההנהלה והרכזים.
 לא פורסם דבר מתכנן אשר היה צריך לכלול ,בין השאר ,הערות כמו איסור
הריצה על דרך העפר הראשית.
 קביעת שתי התחרויות כ  WREלמרחק בינוני הכתיבה את אופי האליפות.
בפועל כמעט לא השתתפו ב  WREנווטים מחו"ל ויתכן שבעתיד נסתפק
באירוע  WREאחד.
 המאמן האוסטרי וולפגנג פוטש הגיע לאליפות ישראל.
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אתמול התקיימה בוינגייט הדרכה על ידי וולפגנג בנושא הכנת אימונים
לניווטים ,בהשתתפות  25נווטים .ניתן דגש על שיטות אימון לנווטי עילית
ברחבי העולם והתייחסות האיגודים לנווטים אלו.
וולפגנג ואני הנחנו סרטים במספר שטחים .על בסיס נקודות אלו יוכנו
מסלולים ומפות אימון שיימסרו לנבחרת .בהמשך יוצעו מפות האימון גם
לשאר חברי האיגוד.
בין התאריכים  24-26/3יגיע המאמן לארץ ויקיים מחנה אימונים בצפון
הארץ.
התקיימה פגישה בהשתתפות ד"ר איציק בן מלך מהתאחדות 'אילת' ,וולפגנג,
איתן ,יעל ואני .איציק הביע נכונות ש'אילת' תממן חלק מעלות העסקתו של
המאמן.
מבקשים לקבל אישור להתניע את מחנה סילבה השנה .המחנה יתקיים בין
התאריכים .14-24/7
יש מקום ל  30משתתפים בקבוצת האיגוד.
גיל מינימלי בוגרי כיתה ו' .תנאי נוסף הוא חברות באיגוד בשנתיים האחרונות.
חריגים מהקריטריון יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי והמלצת רכז/מדריך.
עלות השתתפות כ.₪ 3,800 -
חזרה הבעיה של מעבר קטגוריות בגילאי הנוער.
היתה בעיה טכנית באתר האיגוד שאפשרה מעבר קטגוריות עקב חפיפת גיל
בהגדרת הקטגוריות.
כתוצאה מכך ,נווטי נוער מתחרים בקטגוריה לא להם.
דיון והחלטה :הליקויים הטכניים ייפתרו .לאור העובדה שהעונה לקראת סיום,
לא ייעשה העונה דבר בנדון ,אך החל מהעונה הבאה הנווטים הצעירים יוכלו
לנווט בתחרויות הארציות רק בקטגוריה המוגדרת לבני גילם ולא תהיה כל
פשרה בנושא.
נפתחה ההרשמה .תעריף מוזל עד סוף פברואר.
נרשמו שני צוותים מחו"ל.
קיימת בעיית טכנית של קביעת גיל ,יש לטפל בהקדם.
השנה לא הוזמנו חולצות .יוצעו למכירה לכל המעוניינים החולצות שנשארו
משנה שעברה.
מפגש הנהלה ורכזים יתקיים ב 10/4/16-בשעה  .19:30המקום ייקבע
בהמשך.
ישיבת הנהלה הבאה תתקיים ביום ראשון  20/3/16בשעה  19:15במשרדי
האיגוד.

ישיבת הנהלה 24/01/2016
איתן עמיעז – יו"ר ,עפר אביטל ,ענת מאיר ,ארז שלו ,ליסה מישלי ,רן שביב ,זף
נוכחים
סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל
רוני דה קוסטה בק ,יעל סגל ,עודד לוין – ועדת ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת
נעדרים
ביקורת
אורחים
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
איתן
ליסה )שיווק(  -במהלך חודש ינואר יצאו  2ניוזלטר .בעיית הדיוור לgmail -

נפתרה.
עופר )הדרכה( –  21אנשים משתתפים בקורס מדריכים לאחר שאחד פרש.

רן )קליטה( – טיפול בקליטת נווטים חדשים דרך האינטרנט –  2פניות

בשבוע.
איתן )חברים( – נכון להיום  716חברים לשנת  308 , 2016חברים משנת

 2015טרם חידשו חברות .זיו ואנריקו עובדים מול הרכזים ומול חברי
האיגוד.
ניווט בית ג'מאל – לאור תנאי השטח ,צפיפות בחניה ורטיבות לאחר הגשמים,

סבב
לא ניתן היה למצוא פתרונות חניה ולכן לא התקיים ניווט עממי ורישום
הנהלה
בשטח .הדבר גרם לכך שהאירוע היה אנמי לעומת אירועים בהיקף מלא .יש
הנהלה
להימנע במידת האפשר מהחלטה בדבר ביטול העממי ולהשתמש בה
במשורה.
מועדון ראשון לציון – מועדון ראשון ,מוותיקי המועדונים באיגוד ,הינו מועדון

קטן המוגבל בכושר הארגון שלו .הדבר מעכב את התפתחות הניווט באזור
השפלה ודרומה .יש לשקול הוספת מועדון חדש שיחזק את הפעילות באזור
גיאוגרפי חשוב זה או להרחיב ולחזק את מועדון ראשון לציון במידת האפשר.
הערת של איתן :בדיוני התוכנית הרב שנתית המתקיימים בימים אלה ,זוהתה
הבעיה ובכוונת האיגוד לכלול את הדבר כיעד בתכנית.
אליפות ישראל – משיקולים של השתתפות במסלול העממי ותנאים טובים יותר

לטקס הסיום ,הוחלט לבצע הצרחה בין שני ימי האליפות.
בתי ספר – התקיים המחזור האחרון בכל מחוז ,יש אנרגיות טובות מאד

בניווטים .בענפים אחרים בהם חייבה התאחדות הספורט של בתי הספר
רישום לאיגודים יש פיחות גדול במספר המשתתפים.
ט"ו בשבט – סוף שבוע של ארועים עממיים .יש שלושה מוקדים ויתכן מוקד

נוסף.
מנהל הספורט – במטרה להגדיל את מספר המשתתפים המדווחים למנהל

הספורט )מינימום  4תחרויות( ,התחלנו בבדיקת האפשרות להגדיר ולכלול
תחרויות מחוזיות )דרג שני( בליגה הארצית .בכל מקרה ,הדברים אינם
רלבנטים לעונה הנוכחית.
ביקורת עומק – במסגרת ביקורת העומק ,נערכה בדיקה מקיפה באיגוד ע"י

משרד רו"ח עבור האוצר ומנהל הספורט .נבדקו תיקים משנים  2012עד
 .2014בעקבות הבדיקה המציא האיגוד מסמכים נוספים ואנו ממתינים
לקבלת הדו"ח המפורט.
בתחרות בית ג'מאל סומנו שטחים בפסים אדומים האוסרים חצייה.

נהלים
למרות זאת ,אנשים חצו שטחים .רובם בשל אי ידיעת הכללים.

עפר
בדבר המתכנן יש להדגיש נושא מעברים הכרחיים ושטחים אסורים

לכניסה\מעבר.
הוצגה העבודה על התוכנית הרב שנתית.

תר"ש
חלק מהיעדים הוגדרו והוצגו להנהלה.

יורם
יתקיימו מפגשי המשך לקידום הנושא.

תחרות בתי הספר מחוז דרום נערכה בקטע קטן של מפת פארק שוהם בה
שליחים 
תתקיים תחרות השליחים.
איתן



חלק מחברי האיגוד השתתפו בתחרות ולמעשה חרגו מתנאי האמברגו )4
חודשים(.
על מנת להשוות את התנאים לשאר המתמודדים ,תתאפשר באופן חד פעמי
כניסה לשטח עד חודשיים לפני התחרות ).(15/2/16
כל המעוניין יוכל לרכוש את מפת תחרות בתי הספר על מנת להכנס לתחום
השטח שנחשף בתחרות בתי הספר.
עד לתחרויות המטרה של הנבחרות יתקיימו ארבע מחנות אימונים לנוער
ולבוגרים ,כולל מחנה בתקופת פורים עם המאמן האוסטרי.
בסוף אפריל יתקיים מחנה אימונים בצ'כיה ובפולין בשילוב עם תחרות גביע
עולמי.
בסוף מאי תתקיים בצ'כיה אליפות אירופה לבוגרים ).(EOC
בתחילת יולי תתקיים בפולין אליפות אירופה לנוער ).(EYOC
באמצע יולי תתקיים בשווייץ אליפות העולם לנוער ).(JWOC
באוגוסט תתקיים בשבדיה אליפות העולם לבוגרים ).(WOC
תחרות המטרה לנוער הינה אליפות אירופה לנוער ואליפות העולם לנוער.
תחרות המטרה לבוגרים הינה אליפות אירופה לבוגרים ואליפות העולם
לבוגרים.
בשלב זה קשה עדיין להעריך את תהליך העבודה עם המאמן האוסטרי.
 - EYOCעל ארבעה מקומות בקטגוריית גילאי  .18מתמודדים שבעה נווטים.
בגילאים הצעירים יותר ,קרי נווטים שעדיין אינם חברי נבחרת ,מזהים
פוטנציאל.
בנערות ובנשים המצב חלש וייעשה מאמץ ממוקד בנושא.
פניה ראשונית להשתתפות במחנה נשלחה לאיגוד כמו גם לעודד וליקיר
שהוציאו בעבר קבוצות למחנה במקביל לקבוצת האיגוד ובאישורו.
החלטת האיגוד בעבר לאשר השתתפות קבוצות נוספות נבעה מהרצון לתת
מענה לילדים שלא עמדו בקריטריוני האיגוד על מנת לקרבם לאיגוד .ניסיון
זה צלח.
לאור הפופולריות הגדולה של מחנה סילבה הוקצו לאיגוד הניווט  30מקומות
בלבד .כמו כן בקשתו של ברקו היא כי לכל מדינה יהיה ראש קבוצה אחד
בלבד מטעם האיגוד שמולו הוא יעבוד ולא יתאפשרו מספר קבוצות מאותה
מדינה.
נווטים שאינם עומדים בקריטריוני האיגוד )שנה חברות והשתתפות במינימום
 7תחרויות ליגה( יוכלו להתקבל באופן חריג על פי המלצת מדריך /רכז
המועדון בהינתן עדיפות למשתתפים בליגת בתי הספר.
התקיים דיון לבחינת הוצאת תחזוקת האתר למיקור חוץ.



העלות הכספית המינמלית עומדת על כ 100,000 -ש"ח לשנתיים.



האתר אינו מותאם לשימוש נוח במובייל.



יתבצע מיפוי של הפערים הקיימים היום באתר ותיעדוף המשימות.



הישיבה הבאה ביום שלישי ה 23/2 -בשעה  19:15במשרדי האיגוד בעין
החורש



נבחרות 
זף











סילבה
עפר







אתר
האיגוד

הישיבה
הבאה



ישיבת הנהלה 21/12/2015
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
שוטף
זיו

מפות
עודפות
איתן
רשיונות
OCAD
למועדונ
ים
איתן

אישור
מסלולי
ם
בארציו
ת
עפר

סבב
חברי
הנהלה

איתן עמיעז – יו"ר ,עפר אביטל ,רוני דה קוסטה בק ,ליסה מישלי ,רן שביב ,יעל
סגל ,זף סגל ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת ,עמי
גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
ענת מאיר ,ארז שלו
אלי סרגה
 מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
 ביטוח – מרכז 'עצמה' דרכו אנו רוכשים את הביטוח העלה את מחיר
הביטוח .אף חברת ביטוח לא מוכנה כיום לבטח ספורטאים .נוצר קשר עם
סוכן ביטוח המייצג את מנורה והתקבלה הצעה זולה יותר מזו של 'עצמה'
ללא כיסוי צד ג'.
 זיו :יש לשקול אי קיום מסלול ילדודס באירועים ארציים מסוימים .התקיים
דיון .רוב חברי ההנהלה בדעה שאין לגעת במסלול זה .רוני אף הציעה
למנות "נאמן ילדודס" בכל מועדון.
 מועדונים העלו טענה שהם מתקשים להעריך את כמות המפות המוזמנות
לניווטים מקומיים ובשל כך לעתים הם "נתקעים" עם מפות מיותרות.
 רענון החלטה – כל מפה "סטנדרטית" )ללא הסרת פרטים( שתוחזר לאחר
שלא נעשה בה כל שימוש ,תזכה את המועדון ב ₪ 2 -למפה.
 התקבלה פנייה ממועדונים לרכישה מרוכזת של תוכנת  OCAD CS 12לטובת
שיפור המקצועיות והרחבת מעגל המתכננים.



האיגוד מעונין לתמוך בהשקעה תשתיתית זו.
הצעה :על כל רישיון שמועדון ירכוש דרך האיגוד ,יקצה האיגוד על חשבונו
רישיון נוסף .האיגוד יתקצב עד שלושה רישיונות נוספים למועדון – מאושר.



על המועדונים להעביר לאיגוד דרישה כמותית בכתב עד ל.15.1.16 -



בעקבות שיחה עם זיו עולה כי בתחרויות ארציות לעיתים אין ניצול מיטבי של
המפה וכתוצאה מכך יש בעיה בתכנון מסלולים ברמה הגבוהה ביותר.



יש צורך בבקרת המסלולים והתאמתם לרמה הנדרשת.



הבקרה נדרשת ברמה המועדונית מעבר לבקר התחרות .מועדונים שיש
להם אוטוריטה מקצועית יעבירו את המסלולים לעיונו לפני שליחתם לזיו.
מועדונים קטנים יוכלו להיעזר בשירותי האיגוד או מי מטעמו לפני שליחת
המסלולים לזיו.



הגדרות\תיאורי המסלולים באוגדן ניהול תחרויות יעודכנו



יוכן מסמך עם תיאור תמציתי של כל מסלול )אורך ,מספר תחנות ,קושי טכני ,קושי
פיזי( שישמש את המתכננים ויבהיר את ההבדלים בין המסלולים השונים לחברי
האיגוד ,להורים ,ולנווטים מתחילים.



יעל – התקבל משוב חיובי על אזכור נווטת החודש בטקס חלוקת הפרסים
באליפות החורף.
רן –ארבעה אנשים פנו דרך האתר לקבלת פרטים .מקווה להרחבת
השימוש .באחריותי להכין כרטיסי ביקור לחלוקה באירועים.
עפר – קורס המדריכים יפתח סופסוף ביום ששי הקרוב .שי רם מרכז את
הקורס .רשומים  18משתתפים .יתכן שיצטרפו שני משתתפים נוספים.
ליסה
הופק הבולטין הראשון של אליפות ישראל.
o
יש כוונה להוציא את הניוזלטר פעם בשבועיים במקום פעם בחודש.
o





חריגי
גיל
בקטגורי
ות
הנוער
איתן
מאמן
נבחרת
זף

תקציב
2016
איתן
איתן

















התקיימה פגישה עם דורון קינר לגבי המכביה .רשימת המועמדים
o
דלילה.
מסתבר שלא נסגרו כל פרצות הרישום באתר ומספר נווטי נוער ניצלו זאת
כדי להירשם לקטגוריה הדורשת אישור מיוחד ואף התחרו בקטגוריה זו
באליפות החורף מבלי לקבל את אישור האיגוד.
נושא הרישום הוסדר .יופק דו"ח חריגים והנושא יידון לפני התחרות בבית
ג'מאל.
וולפגנג הגיע לארץ והפגין בקיאות מרשימה בחברי הנבחרת והישגיהם
בעבר.
לאחר התחרות במשואה הוא חילק לחברי הנבחרת טופס משוב.
מתכתב עימם ועם מאמני הנבחרת בעבר באופן קבוע.
חברי הנבחרת מעלים דרך האינטרנט את המסלולים שלהם לבקרה שלו.
לקראת תחרויות מקומיות תסופק המפה למאמן שיכין עליה אימון.
איתי עובד מאד רציני עם הנוער ,השיתוף דרך הבלוג חיובי מאד.
ההתרשמות של חברי הנבחרת חיובית.
מבקש לאשר את המשך ההתקשרות עם וולפגנג – מאושר
הוצגה מסגרת התקציב לשנת  2016על סך .₪ 1,485,000
התקציב יעבור עדכון לאחר קביעת התכנית הרב שנתית.
התקציב אושר.
מועד הישיבה הבאה ייקבע במהלך השבוע הקרוב

ישיבת הנהלה 15/11/2015
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
חברי
הנהלה
שוטף

זיו
שוטף

איתן
ניווטים
רגליים

איתן עמיעז – יו"ר ,עפר אביטל ,רוני דה קוסטה בק ,ליסה מישלי ,רן שביב ,יעל
סגל ,זף סגל ,ענת מאיר ,ארז שלו ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין –
ועדת ביקורת
עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
נועם רביד ,עומר גרדי
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

יעל

בחירה נווטת החודש )לובוב לפושנר( זכתה להדים חיוביים מאד.
o
ב  8-10.12מתקיים מחנה אימונים רב ענפי של אתנה .מהאיגוד
o
תשתתפנה  2נווטות צעירות ,בר קלקשטיין ורוני זהות.
זף

נבחרת הנוער פעילה ,איתי מפרסם את הקורה בשוטף.
o
חברי נבחרת הנוער והבוגרים מדווחים לאביחי על פעילות הכושר
o
שלהם.
בחודש הבא )סופ"ש משואה( יגיע לארץ המאמן האוסטרי  .יום
o
חמישי יוקדש לפגישות וימים שישי ושבת יוקדשו לחברי הנבחרות
)נוער ובוגרים(.
יקיר גולדנר יזם הרצאה בנושא פציעות ספורט.
o
ענת – נקבעו מספר תאריכים לאימוני נוער בתחרויות מקומיות .תבוצע פניה

לרכזי המועדונים הרלבנטים לקבלת אישורם .האימון הראשון מתוכנן
להתקיים ב .12.12.15
עפר – נכון להיום יש  9מועמדים רציניים לקורס המדריכים .צפי לפתיחה

.4.12.15
ארז – התקיימה בגבעת חיים תחרות אחרונה בניווט רכוב לפני פגרת החורף.

רן – טיפול בנווטים חדשים ,שלחתי לזיו היכן לשלב באתר האיגוד את

ההפניה אלי .יש להכין דף/כרטיס שניתן לחלקו בשולחן העממי לכל המעוניין
לשוב ולנווט.
ליסה – נקבעה פגישה השבוע עם דורון לגבי המכביה.

יורם – לאחר הכרת ה IOF-בתחרויות שיתקיימו במסגרת אליפות ישראל

כאירועי  , WREהותנע התהליך מול שני המועדונים .יש להכין את הבוליטין
הראשון.
התחרות הארצית ברוחמה צפון לא תתקיים בעקבות כריתה נרחבת בשטח

ואי התאמתו .יש לקיים את התחרות במקום אחר בדרום .מציע את יער
זכריה .היתרון הוא בשפע החניה .המפה דורשת עדכון .חלופה אחרת הינה
יער גברעם.
ליגת בתי ספר  -מחר יתקיים בוינגייט המחזור הראשון במחוז דרום .הרבה

בתי ספר הם ברמה נמוכה .כתוצאה מעבודה לא נכונה ,חוויית הילדים אינה
חיובית.
התקיים ניווט בבאר שבע בשת"פ עם העיריה .על אף ההכנה המוקדמת

שבוצעה על ידי בר ,המורים לא הגיעו להשתלמויות ולכן לא העבירו את
התכנים לתלמידים וכתוצאה מכך נפגעה הרמה.
משבוע שעבר התקיימו שלושה אירועים ברצף עם הצבא.

הערב מגיעה קבוצה של  20נורבגים לטיול ניווטים בארץ במסגרת .PWT

בפברואר יגיע ממפה צ'כי .מיועד למפות את תל צרעה .יתחיל מאזור תרום.

לא אחת מתקיימות תחרויות ניווט רגלי מקומיות על מפות ניווט רכוב.

התחרויות נקבעו והוגדרו בישיבת הרכזים שהתקיימה לפני פתיחת העונה

כתחרויות ניווט רגלי ולא ככל אירוע אחר.
לא יאושר קיום תחרות ניווט רגלי על מפה שאינה תקנית לניווט רגלי ,למעט
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רוגיין.
קיים סרבול בתחרויות ארציות לאור כמות המסלולים האדירה .בנוסף
למסלולים התחרותיים קיימים גם מסלול ילדודס ,מסלול עממי ומסלולים
פתוחים .במקומות בהם אין חניה בשפע ,יוצר המסלול העממי בעיה גם
בהיבט זה.
לאחר דיון הוסכם כי קיימת חשיבות להמשך קיום מסלול הילדודס והמסלול
הפתוח.
יבוצע שינוי ברישום למסלולים הפתוחים .בשלב זה הרישום ימשיך להתבצע בעמדת
רישום מאוישת בשטח .בהמשך יוכנס מנגנון רישום דיגיטלי בשטח .מנגנון זה יחליף
את עמדת הרישום המאוישת וניתן יהיה להירשם למסלולים הפתוחים רק
באמצעותו  .אושר.
קיום הניווט העממי בתחרויות ארציות יהיה בשיקול דעתם של מנכ"ל האיגוד,
יו"ר האיגוד ורכז המועדון המארגן .אושר.
מסלול ילדודס מהווה נקודת כניסה ראשונה לילדים ואמור לספק להם חוויה
חיובית ולהגביר את ביטחונם העצמי .המסלול צריך לכלול משוב למשתתפים
לכל אורכו .יש להגדיר תקן מינימום של מה צריך לכלול המסלול לצורך
יצירת אחידות בין תחרויות ,למשל סרט סימון כל  Xמטרים וכד' .מועדונים
שירצו להוסיף מישובים לאורך המסלול יוכלו לעשות זאת.
הצעה :על מנת לאפשר לילדים כניסה הדרגתית וצבירת בטחון יש לאפשר
מסלול קצרצר פתוח בו ניתן יהיה לנווט גם בזוגות ללא קבלת ניקוד לליגה –
התקבלה
נווטים מתחילים בוגרים יותר שאינם מסוגלים לעשות לבד את המסלול הקצר
יוכלו אף הם להשתתף במסלול זה.
לפיכך ,מעתה יש שלושה מסלולי פתוח :בינוני ,קצר וקצרצר.
קיימת כיום גמישות לנוער להרשם לקטגוריות מעבר לטווח הגיל שלהם.
מבקש לאכוף את החסימה ולא לאפשר מעבר לקטגוריה מתקדמת יותר
ללא אישור.
בישיבה קודמת נקבע לבחון את מסלול  D16לאחר ניווט עדי.
לאחר בחינת התוצאות ושיחה עם הבנות הוחלט להשאיר את הקטגוריה
והמסלול )בינוני( כפי שנקבע בתחילת העונה.
חלק מהניווטים המקומיים מתבצעים על מפות מועדונים /מפות פרטיות.
ניווטים אלה מתפרסמים באתר האיגוד כאשר האיגוד לכאורה מאשר קיום
ניווטים על מפות שלא עברו בקרה מינימלית על ידו.
הצעה :מפות מועדונים עליהם מתקיימים אירועים במסגרת האיגוד יועברו
למנכ"ל האיגוד במסגרת תפקידו כרכז המיפוי ,לעיון והערות בטרם אישורן
לשימוש בתחרויות – התקבל

הישיבה הבאה תתקיים במשרדי האיגוד ביום שני ה  21/12בשעה 19:00

ישיבת הנהלה 18/10/2015
נוכחים
נעדרים
איתן
הנהלה
שוטף

איתן עמיעז – יו"ר ,עפר אביטל ,ליסה מישלי ,רן שביב ,יעל סגל ,זף סגל ,ענת
מאיר ,ארז שלו ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת ביקורת ,עמי
גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
רוני דה קוסטה בק
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

ליסה – בתחרות הארצית שהתקיימה אתמול חזרה תופעת הכלבים

החופשיים בשטח הכינוס .מבקשת לחדד את החלטת ההנהלה מתאריך
 26.10.2014האומרת כי אין להתקרב עם כלבים לאזור הזינוק וכי על
בעלי כלבים להחזיקם ברשות הרבים ,כולל בשטח הניווט ,כשהם קשורים
ברצועה שאורכה עד חמישה מטרים בהתאם לחוק .אנו שבים ומבקשים
מכול הנווטים לכבד את ההחלטה.
עפר – השבוע יחל פרסום קורס המדריכים לשנה הנוכחית.

ענת – בעקבות דחיית מחנה הילדים של סוכות בשל מיעוט נרשמים,

יתקיימו אימונים קצרים לאחר אירועי ניווט כאשר המטרה העיקרית היא
מפגש חברתי .תיקבע המסגרת המתאימה לקיום מפגשים אלו.
רן – כחלק מהגדרת הפעילות של "רכז קליטה" בחנתי את המידע המוצע

באתר לנווטים חדשים ונוכחתי לדעת כי יש מספר מקומות קטנים לעדכון.
סרט הווידאו המציג את ספורט הניווט ישן ויש לחדשו .בנוסף מבקש למסור
את פרטי הקשר שלי לנווטים חדשים המבקשים עזרה בצעדיהם
הראשונים.
זף – התקיים מבחן כושר ראשון לעונה לחברי הנבחרת ברמת הנדיב.

יעל – בסופ"ש הבא תוכרז "נווטת החודש" .בתחרות האליפות המרחק

הקצר אין קריטריונים שווים לנשים .אפנה למועדון השרון ואסב את
תשומת ליבם לדבר.
יורם – שני ימי אליפות ישראל הפתוחה אושרו ע"י ה IOF-כתחרויות .WRE

נמשך הטיפול בנושא ביקורת העומק והקצבות מנהל הספורט לשנת

.2015
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יוגשו המלצות למלגות 'עוצמה' למועדון יזרעאל ולמועדון חבל מודיעין
)מותנה בהגשת הנתונים הדרושים(.
דורון קינר פנה בבקשה להגדיר את אחד מניווטי האיגוד כאירוע להנצחת
חברי האיגוד שהלכו לעולמם .יצוין כי אין מדובר באליפות ותיקים נושאת
פרסים ,אלא באירוע שיתקיים במקביל להשקת דפי הנצחה באתר.
דורון יתבקש להגיש הצעה בנושא וזו תובא לדיון בהנהלה.
השתתפות במחנה הוצעה לכל מי שעמד בקריטריונים להשתייכות
לנבחרת.
השתתפותו של אחד הנווטים הותנתה בשיחה אישית עמו טרם היציאה
למחנה ומאחר שלא התקיימה ,הנ"ל לא זומן למחנה.
הפורום איננו המקום לפרסום התייחסות לנושא.
המחנה אורגן על ידי ברקו ברמה גבוהה .הועבר דו"ח פעילות מסודר.
התקיימה שיחה עם המאמן האוסטרי וולפגנג ,בה הוצגו בין השאר תוצאות
המבדק שהתקיים ברמת הנדיב.
הנ"ל הגיש תכנית אפשרית למועדי מחנות אימונים/תחרויות וביקורים.
מבקש לאשר קיום מפגש ראשון בסוף נובמבר להכרות ובחינה סופית של
אפשרויות העבודה עמו .המפגש יימשך כחמישה ימים ויכלול הכרות עם
חברי הנבחרת והמאמנים בארץ וקיום אימונים .עלות הביקור מוערכת בכ-
 1000אירו .מאושר
איתי מנור ,מאמן הנוער ,בעל הסמכת מדריך ועל כן יקבל שכר על פי

מאמני
נבחרת
זיו
שוטף




המסלול הבינוני בתחרות הארצית בתל חדיד היה קשה מידי לרמת הנווטות
בקטגוריה  .D16ממליץ להעבירן למסלול קצר פלוס.
החלטה :בשלב זה ייבחן הנושא על סמך ניווט ארצי נוסף שלאחריו תתקבל
החלטה.
קטגוריות  H12/D12 -המטרה היא לתת לילדים צעירים יכולת להתמודד
באופן עצמאי .בתל חדיד היו מספר הורים/מלווים שהלכו עם הילדים ועזרו
להם .המסלול הינו מסלול תחרותי נושא פרסים )אליפויות וליגה( ולהבא
משתתפים שייעזרו במלווים ייפסלו .שם המסלול יוחלף )קצר .(A/B
אנשים לא ממלאים את נתוניהם )קטגוריות ,זמני זינוק ומספרי כרטיסים
אלקטרוניים( בהתאם להנחיות באתר.
נוצר לחץ על הרישום בשטח למסלול העממי ולמסלולים הפתוחים.
אתמול התקיימה התחרות עם הכי הרבה זינוקים 500 .זינוקים תחרותיים,
 60ילדודס ו 110 -משפחות.
מסלול בינוני ) +תל חדיד(  -המפות מודפסות בבית דפוס ביום ראשון.
לקראת ההדפסה נבדקה כמות הנרשמים וזו עמדה על  .30לאור זאת
הוזמנו  60מפות .ביום רביעי כבר נרשמו  65נווטים .לאור הפער ולוח
הזמנים הקצר הודפסו המפות במשרד .ההדפסה במשרד כללה את
הסינגלים בניגוד למפות שהודפסו מראש בבית הדפוס .בפועל חמישה
נווטים יצאו למסלול הבינוני +עם מפה הכוללת סינגלים .ועדת ערעורים
תתכנס לקבלת החלטה בנושא
גובש מתווה לתוכנית הרב שנתית על ידי צוות מצומצם )איתן ,זיו ויורם(.
המתווה הוצג להנהלה.
יתקיים מפגש בהשתתפות הרכזים וחברי הנהלה מעוניינים ,לצורך הצגה
ודיון.
לאחר גיבוש סופי של המתווה ,תוכן תכנית עבודה.
יצאה הנחייה מהתאחדות הספורט של בתיה"ס לקיום בדיקות רפואיות
והשלמת ביטוח ע"י כל נווטי ליגת בתי הספר.
תתקיים פגישה נוספת עם אנשי ההתאחדות .עמדת האיגוד היא שליגת
הניווט של בתי הספר תישאר פתוחה ללא ההתניות הנ"ל.
נווטים שירצו להשתתף בתחרויות האיגוד יעברו בדיקה רפואית וירכשו
ביטוח.
בהתאם להחלטת הנהלה שהתקבלה בישיבה הקודמת ,נווטים אלה יוגדרו
כחברי איגוד במעמד מיוחד ויוצע להם לשדרג לחברות מלאה.
הוצגו מספר חלופות לריענון לוגו האיגוד.
מספר חברים סברו כי אין די בריענון וכי יש להוסיף אלמנטים ספורטיביים
ללוגו.
לאור זאת הוחלט להתייעץ עם חברי איגוד העוסקים בשיווק/מיתוג/עיצוב לקבלת
המלצותיהם.
הועלה רעיון ע"י התאחדות אילת לקיום אירוע ניווט בסמוך ליום
העצמאות ,בתמיכת משרד התרבות והספורט.
הרעיון שהוצע ע"י האיגוד הוא לקיים ניווט ספרינט בגבעת רם בירושלים.
במידה שנקבל אישור עקרוני ,תיבדק האפשרות לקיים תחרות ספרינט
תלת יומית.
התקיים דיון לבחירת ספורטאי מצטיין מטעם האיגוד לטקס המצטיינים של
"אילת".
היו מספר מועמדים ולאחר דיון נבחר ניר יסעור כספורטאי המצטיין של
האיגוד וזאת לאור הישגיו האישיים ותרומתו לקידום ספורט הניווט בארץ.



הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  15/11/15בשעה  19:00במשרדי
האיגוד בעין החורש
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מדרגות השכר המקובלות באיגוד.
אביחי ביאר ימשיך כמאמן הכושר של הנבחרת.




ישיבת הנהלה 20/09/2015
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
סבב הנהלה
שוטף

איתן עמיעז – יו"ר ,עפר אביטל ,ליסה מישלי ,רן שביב ,יעל סגל ,זף סגל ,רוני
דה קוסטה בק ,ענת מאיר ,ארז שלו ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין
– ועדת ביקורת
עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת



מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר
ליסה – יצא ניוזלטר ,כ 50% -מהמיילים נפתחו .יש בעייה עם סינון מיילים
בג'ימייל.
עפר/ענת:
מחנה ילדים צעירים יתקיים באלון הגליל ובשמשית ב  .2-3/10רק
o
ביום חמישי האחרון התקבל אישור על מקום הלינה ולפיכך
הפרסום המאוחר ,אם כי הילדים מכירים את האירוע.
קורס מדריכים יתחיל באוקטובר .החלק הענפי יתקיים תחת חסות
o
אוהלו .את החלק המדעי ניתן יהיה לבצע במסגרת אוהלו או
במסגרת אחרת .עלות הקורס  5,000ש"ח עבור החלק הענפי
והמדעי.
יורם – מערכת להגדרת קודי הנחה תעלה לאוויר בימים הקרובים.
המערכת תאפשר מתן הנחות לקבוצות ייעודיות.
נשלחה בקשה ל  IOFלרישום אירועי אליפות ישראל כתחרויות WRE.
משפט רשט"ג )אוג הבורסקאים( – האישום שונה מאישום אישי נגד מנכ"ל
האיגוד לאישום נגד האיגוד .האיגוד נקנס בסך  3,000ש"ח ו 6,000-ש"ח
על תנאי לשנתיים במקרה של עבירה דומה.
ליגת בתי הספר )מחוז צפון(  -אירוע ראשון יתקיים בחיפה .מתקיים מאמץ
למיפוי בתי ספר ופארקים סמוכים .יש התעוררות רבה במועצות אזוריות.
במחוז צפון רשומים כ 35-בתי ספר כאשר הצפי הוא לכ 800 -תלמידים
בכל מחזור.
בהתאם להוראות התאחדות הספורט של בתי הספר ,מהשנה יש לרשום
את ילדי בתי הספר המתחרים בליגה כחברי איגוד .הילדים יירשמו כחברים
במעמד מיוחד ויוצע להם לשדרג לחברות מלאה וליהנות מכל התנאים של
חברי האיגוד.
בתי הספר הוותיקים מתחזקים מאד ועל המועדונים לבחון היכן הם יכולים
לקדם.
התחרות הארצית הראשונה תתקיים בתל-חדיד .לא תהייה בעיית חניה.
מפת עדי מתעכבת ,גל החום לא איפשר התקדמות במיפוי.
מערכת ה SI-ותוכנות המדף מקלות מאד על ארגון התחרויות היום.
בחודש אוקטובר יתקיימו מספר אירועים חיצוניים )פרטיים וצבאיים(.
ביקורת עומק – התקיימה שיחה עם דודו מלכה שביקש להעביר אליו שוב
את הפנייה שלי לראש מנהל הספורט אורי שפר והוא יעבירה לוועדה.




מועדון הכפר הירוק הודיע על איחוד עם מועדון אס"א תל אביב.
מברך על שילוב הנוער מהכפר הירוק עם הבוגרים מאס"א תל אביב.
הדבר ייצור מועדון מאוזן מבחינת אוכלוסיות הגיל ויתרום מקצועית
וחברתית.
לאחר קיום בדיקה נוספת  -שימוש בממוצע אינו גורם לחריגות בהיעדר
מוביל.
שימוש בקיטום אינו משפיע.
ממליץ לבחור בשיטת ממוצע שלושת הראשונים בכל מסלול במקום
בשיטה המתייחסת לתוצאת הראשון בלבד – ההצעה אושרה ברב קולות.
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יש לקבוע מועד לקיום סמינר ארגון תחרויות .ייקבע מועד בתאום עם זיו
באחד מימי שישי .הכוונה לבצע סמינר עם אספקטים מעשיים.
יש לקבוע מועד לסמינר למורים שנרשמו באתר להכשרה בהעברת שיעורי
ניווט.
על פי תקנון הליגה הנוכחי ,הקטגוריה נקבעת על פי הגיל בתחילת הליגה.
קיימת בעייה בגילאים הצעירים עם ילדים שנולדו בחודש דצמבר ,היות
והמנגנון הקיים עלול לגרום להפרדה בין ילדים מאותה שכבה.
הצעה – לאפשר לילדים עד גיל  14להתחרות בקטגוריה נמוכה יותר על פי
אישור חריג שיינתן ע"י הנהלת האיגוד ויותנה בהמלצת רכז המועדון.
ההצעה אושרה ברב קולות
התקיים המחזור הראשון של ליגת אופניים ברוחמה .על אף המרחק היתה
השתתפות יפה.
תקלה  -טקס חלוקת הפרסים לעונת  2014-2015לא התקיים היות
והמדליות נלקחו בטעות מהשטח.
הטקס יתקיים בתחרות אלון הגליל .שעת הטקס תפורסם בהמשך.
וולפגנג פוטש ,מאמן נבחרת אוסטריה )נוער ובוגרים( לשעבר ,הגיש
תוכנית מסודרת הכוללת אימון מרחוק ,שלושה מחנות אימונים בארץ,
ומחנות הכנה ואליפויות בחו"ל.
בכל הגעה לארץ יתקיימו מחנות אימונים לנוער ולבוגרים.
במסגרת מחנות האימונים תתקיים גם הכשרת מאמנים.
הוגשה תוכנית מודולרית עם מספר מרכיבי תקציב.
על פי המרכיבים שנבחרו ,עלות המאמן כולל מחנות האימונים )ללא עלות
טיסות ושהייה( הינה כ 5,000 -אירו לשנה.
אילת הביעה נכונות לממן חלק מעלות המאמן.
וולפגנג יהיה מאמן העל וינחה את פעילות הנבחרות )נוער ובוגרים(.
הנבחרת הבוגרת תתנהל מול וולפגנג ישירות ,ומול מאמן כושר מקומי.
ביומיום ,איתי מנור יאמן את הנוער על פי ההנחיות של וולפגנג.
מבקש אישור מחברי ההנהלה להמשיך בתהליך מול וולפגנג בו תסוכם
המסגרת הסופית ויחושבו העלויות .לאחר מכן תובא ההצעה לאישור
ההנהלה – מאושר
מחנה טרום עונה המשמש כהכנה לאליפות אירופה יתקיים בצ'כיה על ידי
ברקו בתקופת סוכות .4-12/10
המחנה הינו מחנה אימונים רשמי של האליפות.
מהאיגוד צפויים לצאת ניצן יסעור ,איתי מנור וערן סגל.
האיגוד יממן את המחנה באופן חלקי על פי יתרת תקציב הנבחרות.
כמו כן התבצעה פניה לאילת להשתתפות בהוצאות.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון בתאריך  18/10/15בשעה 19:00
במשרדי איגוד הניווט בעין החורש.

ישיבת הנהלה 23/08/2015
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
שוטף
הנהלה

אליפות
ישראל
הצגת
הגדרת
תפקיד
יעל

איתן עמיעז – יו"ר ,עפר אביטל ,ליסה מישלי ,רן שביב ,יעל סגל ,ענת מאיר,
ארז שלו ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל,
זף סגל ,רוני דה קוסטה בק ,עודד לוין – ועדת ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת
ביקורת
יקיר גולדנר – רכז מועדון עמק חפר ,ז'אנה סמרין – רכזת מועדון גליל ,פבל
יופה
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

ליסה – האתר באנגלית עודכן לעונה הקרובה ,בעיקר לגבי אליפות החורף

ואליפות ישראל .ניוזלטר לחודש ספטמבר טרם יצא.
ענת – מחנה סוכות )לילה אחד( יתקיים השנה בתחילת אוקטובר .בקרוב

תפתח הרשמה פרטים יופרסמו באתר.
יורם – החלה עבודת רקע להקמת חנות במסגרת אתר האיגוד לממכר ציוד

ייעודי לנווטים אותו לא ניתן לרכוש בחנויות אחרות בארץ כגון מצפנים,
מחזיקי תאור תחנות וכדומה .אין הכוונה להפוך לעוד חנות ספורט.
איתן –לאור פסיקת בית המשפט לענייני עבודה על איסור קיום משחקי

כדורגל בשבת נערכת בדיקת משמעויות ע"י מנהל הספורט .עמדת האיגוד
היא שבסיס הפסיקה הינו איסור עבודה בשבת ולא איסור על פעילות
ספורטיבית ובנוסף לכך ,לא ניתן לקיים את פעילות האיגוד ללא ניווטים
בשבת.
איתן – לאור אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו לאיגוד להמצאת חומר

במסגרת ביקורת עומק של החשכ"ל ,נתבשרנו ע"י מנהל הספורט כי בשנת
 2015לא נקבל תקציב מהמנהל לטובת פעילות תחרותית ועממית .נשלח
מכתב ערעור על ידי לראש מנהל הספורט בבקשה לשקול מחדש את
ההחלטה.
לאור אילוצי המפות והשטח ,תוגש בקשה להגדרת שני ימי האליפות

כתחרויות  WREלמרחק בינוני.
\ 

כל חבר הנהלה הציג את הגדרת התפקיד שלו .בישיבה הבאה יציגו
החברים שלא נכחו בישיבה.



בכוונתי להמשיך את פרוייקט נווטת החודש .בשנה האחרונה הפרויקט
קצת נתקע ולא התקדם באותה תנופה בה החל.
לוודא שבתחרויות נושאות פרסים יש סיכויי זכיה שווים גם לבנות/נשים.
המשך שיתוף הפעולה עם אתנה.
לרענן את הפרסומים של אתנה ואילת בנוגע לאופן פירסום האיגוד.
לבחון את אפשרות המימון לבנות הנבחרת למחנות אימונים .הדבר דורש
מבחינתנו השתתפות מקבילה בארועים שלהם.
להשיג פרסים מטעם אתנה לנערות/נשים באליפויות ישראל
אוכלוסיית יעד :נווטים חדשים שרוצים להתחיל להשתתף בניווטים שאינם עממים.
יינתן שרות ותשומת לב לכל פונה גם אם אינו חדש וגם אם הוא כבר חבר איגוד.
אתר אינטרנט :בחינת התאמתו לנווטים בתחילת דרכם ,במידת הצורך יוספו
תכנים ועזרים לאתר.
 :POCאיש קשר )בניווטים ,בטלפון ובמייל( שישלים את המידע באינטרנט ,הקשר
יהיה בפגישות בניווטים ,בטלפון ובמייל.
סיוע במתנדבים :במידה ויהיה עומס בקשות תמיכה ,ימונו מתנדבים לסיוע וליווי
קליטת הנווט המתחיל.
הדרכה :במידה ונווט יבקש הדרכה מעבר למידע בסיסי ,יופנה למועדון שלו או
לרכז הדרכה
פרסום :פרטי רן יופיעו בפרסומים הרלוונטים )כגון :אינטרנט ,פייסבוק ,ברושור,
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עמדות הרשמה( ויזמינו את המתעניינים להתקשר ולקבל כל סיוע.
בכוונתי להמשיך ולקדם את הנוער ,מחנות אימונים בארץ ,מחנה סילבה
ותחקירים לאחר ניווטים.
בכוונתי להמשיך ולרכז את נושא ההדרכה והקורסים.
בכוונתי להמשיך ולרכז את נושא הניווט הרכוב.
בכוונתי להמשיך לנהל את פרסומי הניוזלטר ופייסבוק
בכוונתי להמשיך לשווק את רוגיין ) 2016עדולם(.
בכוונתי לעסוק בכל הקשור לשיווק לחו"ל.
להמשיך את תפקידי כגזבר האיגוד.
המשך הפיתוח הטכנולוגי והתמיכה באתר האיגוד.
קרן )ספרינט ,בינוני וארוך( וגיא )ספרינט ובינוני( השתתפו באליפות
העולם.
ההכנות המקצועיות של השניים היו בסדר .גם התוצאות היו סבירות ,אולי
קצת פחות מהמצופה לאור ההשקעה המרובה של שניהם בתקופה
האחרונה.
היתה בעיה בהתנהלות הנווטים מול האיגוד .בין השאר הדבר בא לידי ביטוי
בחוסר תקשורת ואי העברת מידע וסיכומים במהלך ולאחר התחרות למרות
שבוצעו פניות בנושא מצד איתן וזף.
ההנהלה תבקש את תגובת הנווטים.
מחנה סילבה היה גדול מאד מבחינת היקף ההשתתפות של הישראלים.
משתתפי המחנה לא הרגישו שהיו שתי קבוצות ישראליות.
שתי נקודות לציון:
יש מספר ילדים מאד תחרותיים והשגיים שלא יודעים לחלק כוח
o
ולקראת סוף המחנה אין להם כוח לרוץ.
לילדים אחרים היו בעיות עם האוכל על אף שהאוכל היה ברמה
o
גבוהה .מי שלא ידע להתמודד מהאוכל או שיביא אוכל מהבית או
שלא ישתתף.
היו שני ילדים עם בעיות משמעת שעל אף התראות שניתנו להם
o
בעקבות התנהגות בנסיעה הקודמת ,חזרו על התנהגות בלתי
הולמת.
המחנה בשנה הבאה יתקיים בין התאריכים .14-24/7/16
לאור דיון נרחב במספר חלופות ) (5שהוגשו לקביעת ניקוד הליגה הוחלט
לאמץ בשנה הקרובה את השיטה המבוססת על ממוצע שלושת הראשונים.
תיערך בדיקה ויתכן ותבוצע התאמה נוספת בנוגע לקיטום הניקוד
המקסימלי .החלטה בנושא זה תיקבע בישיבת ההנהלה הקרובה ,לפני
תחילת הליגה.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  20/9/15בשעה  19:00במשרדי
האיגוד

ישיבת הנהלה 26/07/2015
נוכחים
נעדרים
אורחים
איתן
איתן
זיו
שוטף

איתן עמיעז – יו"ר ,ליסה מישלי,רן שביב ,זף סגל ,יעל סגל ,רוני דה קוסטה
בק ,ענת מאיר ,ארז שלו ,יורם שחורי ,זיו נוימן – מנכ"ל ,עודד לוין – ועדת
ביקורת ,עמי גנצ'רסקי – ועדת ביקורת
עפר אביטל
אלי סרגה – רכז מודיעין ,אנריקו זזינסקי – רכז לב השרון
מבקש לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת – מאושר

ברצוני לברך את המצטרפים החדשים להנהלה )רן( ולוועדת הביקורת

)עמי(.
בהכנות לקראת העונה הבאה .עד סוף חודש יולי יעודכן לוח התחרויות

באתר.
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איתן
תעריפים

השלמות מיפוי לקראת העונה :ארם ,דוידי ואנוכי – תל חדיד ,קברות
המכבים ,משגב ,חורשים ועדי.
היות ורוב התחרויות מפורסמות באתר ולוח התחרויות מתעדכן במהלך
העונה ,בשונה מהעבר יופץ פרוספקט שיכיל מידע כללי ללא לוח
התחרויות.
בחודש אוגוסט יתקיימו שלוש השתלמויות :הדרכה למורים שנרשמו באתר,
ארגון תחרויות ושימוש באוקד.
קיימת בעיית מדריכים לבתי ספר .יש  8בתי ספר שמעוניינים להיכנס לליגה
ובשלב זה אין להם מדריך.
קורס המדריכים המתוכנן לא יצא לדרך לאור מיעוט משתתפים )איתן – דיון
בנושא יתקיים בישיבה הבאה(.
פרויקט תחנות קבועות  -תחנות קרטון עם למינציה ללא עמודים יוצבו
בשלב ראשון בעשרה שטחים שונים .הפרויקט ישווק ויימכר כערכה עם
מספר אימונים ויהיה מיועד בעיקר לנווטים מחו"ל.
בנק אוצר המועדון עלה לאוויר .מאפשר שקיפות של ההתחשבנות בין
המועדונים לבין האיגוד .בנוסף יכול המועדון לסבסד באמצעות הכלי את
חברי מועדונו באופן ישיר .רכז המועדון יכול להקנות לחלק מחברי המועדון
הרשאת צפייה בתנועות לצורך ביקורת פנימית.
דפי תחרויות באתר – יכולת חדשה להוספת נספחים לדפי התחרויות כגון:
דבר המתכנן ,בוליטין ,זמני ביניים ,לפקומבט וכדומה.
בעדכון פרטי ההגעה לתחרות ניתן להציג סמן חניה וסמן ניווט באמצעות
וויז.
תפקידי חברי ההנהלה יקבעו סופית לאחר הדיון בתוכנית הרב שנתית
ונגזרותיה
עד למועד זה ימשיכו חברי ההנ ה ל ה בתפ קידיה ם הקוד מי ם .בישיבה הבא ה
יציגו חברי ההנ ה ל ה את עיקרי פעילות ם הנוכחית ו\או המ תוכננ ת עד סוף
. 2015
רן שביב הציע לרכז ליווי וסיוע בקליטת נווטים חדשים .תכנים לתפקיד יציג בישיבת
ההנהלה הבאה.
יורם שחורי ימשיך לתפקד גם כגזבר האיגוד – מאושר.
מורשה החתימה מטעם האיגוד :יו"ר האיגוד  -איתן עמיעז וגזבר האיגוד –
יורם שחורי – מאושר.
מורשה החתימה בבנק :יו"ר האיגוד – איתן עמיעז ,גזבר האיגוד – יורם שחורי
ומנכ"ל האיגוד – זיו ניומן .חתימה על שקים על ידי שניים מהשלושה,
העברה אלקטרונית על ידי כל השלושה - .מאושר



חברות ₪ 70 :ליחיד עד גיל  ₪ 160 , 21ליחיד מעל גיל ₪ 250 , 21
למשפחה.



ביטוח ₪ 70 :ליחיד עד גיל  ₪ 90 ,21ליחיד מעל גיל  21ועד גיל .68



תחרויות לחברי איגוד



o

מנוי לתחרויות ארציות ,₪ 275 :נווט שלישי ומעלה במשפחה שגילו
מתחת לגיל .₪ 140 - 22

o

תחרות ארצית בודדת ₪ 35 :בהרשמה מוקדמת ₪ 50 ,בהרשמה
בשטח )מסלול פתוח בלבד(.

o

מסלול עממי ומסלול ילדודס ).₪ 20 :(11-12

תחרויות לחיצוניים שאינם חברי איגוד

איתן
קטגוריות











איתן
שיטת
הניקוד

איתן
רשות
הטבע
והגנים











ענת
מחנה
סילבה

זף
EYOC JWOC
זף









o

תחרות ארצית בודדת ₪ 50 :בהרשמה מוקדמת ₪ 60 ,בהרשמה
בשטח .ההרשמה כוללת השאלת כרטיס אלקטרוני.

o

מסלול עממי ומסלול ילדודס ).₪ 40 :(11-12

בהתאם להחלטת הנהלה קודמת ,האיגוד עובר לקטגוריות חדשות בגילאי
הילדים והנוער .המספר מציין את הגיל המקסימלי .לדוגמא  – H14עד גיל
.14
להלן רשימת הקטגוריות והמסלולים:
ילדודס – קצרצר פתוח
 – H/D12קצרצר
 – H/D14קצר
 – H/D16בינוני B
 – H18בינוני+
במידה שקטגוריה תהייה מעוטת משתתפים ,היא תאוחד עם קטגוריה
אחרת.
בוצעו התאמות לקטגוריות המסלולים הבינוניים באופן שישקף בצורה
מאוזנת יותר את מספר המשתתפים והבדלי הרמות בין הקטגוריות.
הנושא הוצג בקצרה ויובא לדיון בישיבה הבאה.
קיימת הסכמה כי ייחוס התוצאות לזמן מנצח בלבד יוצרת עיוותים
המשפיעים בצורה לא הוגנת על המיקומים בליגה.
חברי הנהלה ו\או איגוד שירצו בכך ,יוכלו להעלות הצעות לשינוי השיטה עד
שבוע לפני ישיבת ההנהלה הבאה שתתקיים ב  ,23.8.16או אז יתקיים דיון
ותתקבל החלטה בנושא.
עו"ד האיגוד קיבל הנחיה לפנות ולהמיר את כתב האישום נגד זיו לכתב
אישום נגד האיגוד .הנ"ל פנה לבית המשפט והבקשה התקבלה.
נקבעה פגישה עם מנהלי הרשות ולאור זאת ביקש עו"ד האיגוד דחיה
במועד המשפט .הבקשה התקבלה והמועד החדש נקבע לאחר פגרת בתי
המשפט.
התקיימה פגישה בין נציגי האיגוד אלי סרגה ואנוכי לבין רביב שפירא
)סמנכ"ל( ,רוני מלכא )ראש אגף אכיפה( ,ויוסי פרידמן )ראש אגף ביטחון(
מרשט"ג.
מטרת הפגישה היתה להציג את פעילות האיגוד ולנסות להגיע לשיתופי
פעולה.
באופן עקרוני הרשות מברכת על פעילות האיגוד אולם עמדתה היא
שבשמורות חל איסור על ירידה משבילים וכי במקרקעי הרשות הגמישות
יכולה להיות גנים לאומיים וגם זאת תחת היתר מיוחד ותנאים מיוחדים
למקום.
נציגי האיגוד יעבדו מול הסגנים במחוזות בריכוזו של יוסי פרידמן למציאת
מקומות אפשריים לפעילות.
הטיפול המשפטי יימשך במקביל.
ההשתלבות של שתי הקבוצות היתה טובה מאד וכך גם שיתוף הפעולה בין
קבוצת האיגוד וקבוצת עמק חפר.
שלו פלדמן השתלב בצורה טובה מאד.
הקריטריונים ליציאה למשלחת צריכים לכלול שיקולי בעיות משמעת .שני
ילדים היו עם בעיות משמעת ,אין לאפשר את השתתפותם במחנות סילבה
בעתיד.
דו"ח מפורט יוגש להנהלה בישיבה הבאה כשעפר יהיה נוכח.
הוצגו הישגי חברי הנבחרות לאליפות אירופה לנוער )  (EYOCולאליפות
העולם לנוער ).(JWOC
מתקיימים מגעים עם  2מאמנים מחו"ל מתוך מטרה לגבש תכנית אב
לנבחרות.

מינוי
מאמנים
עודד

פרסום

שמות
בפרוטוקול






איתן
ניקוד
מנהלתי
ניווט
ליגת

רכוב
איתן



יש כוונה למנות מאמן לנוער .הנושא בבחינה והחלטה תתקבל בהמשך.
מעוניין להעלות בשם ועדת ביקורת את נושא הדיונים בהנהלה בנושאים
אישיים.
כיום נושאים אלו אינם נרשמים לפרוטוקל בגלל צנעת הפרט היות
והפרוטוקול מופץ ברבים.
כחברי ועדת הביקורת אנו רואים באופן התנהלות זו בעייה ביכולת לבקר
את החלטות ההנהלה וממליצים לרשום לצד הפרוטוקול לפרסום נספח
שתוכנו יועבר לחברי ההנהלה ,ועדת ביקורת ולמושאי הדיון .מאושר.
הנושא הוצג וזכה להתייחסות ראשונית.
בעונה הקודמת לא הוענק ניקוד מנהלתי לליגת הניווט הרכוב .בדיקה
שנעשתה הראתה שדירוג  3המועדונים הראשונים היה נותר ללא שינוי גם
לו היה מוענק.
לקראת העונה הקרובה ,הוחלט לבצע בדיקת נתונים מקיפה יותר ולקיים
דיון נרחב בישיבה הבאה.
הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון  23/8/15בשעה  19:00במשרדי
האיגוד

