סיכום ישיבת הנהלה 3/9/19
נושא

פירוט

נועם רביד – יו"ר ,עפר אביטל ,גנית אשכנזי ,אבנר הלחמי ,ענת מאיר ,אבי מינסקי ,זף סגל,
נוכחים
רן שביב
צביקה דודלזק  -נשיא
נציג ועדת ביקורת :קבי מצגר
אורח :אנריקו זזינסקי
זיו נוימן – מנכ"ל
חסרים
● סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
מנהלות
● מועד הישיבה הבאה) 22/10/19 :שלישי( ,בשעות  ,19:00-21:30במשרד האיגוד.
נועם
תקנון למניעת ● הוצג תקנון למניעת הטרדות מיניות ,אשר נכתב ע"י גנית )הממונה על מניעת הטרדות
מיניות באיגוד( ,בהתבסס על תקנון מקביל של "אילת" .התקנון המוצע אושר כלשונו,
הטרדה מינית
בתיקון קל.
גנית
● התקנון יפורסם ויהיה נגיש לעיון באתר האיגוד .בנוסף ,הוא יישלח במייל לחברי איגוד
העוסקים בהדרכה ובארגון אירועי ניווט ,להגברת המודעות )אחראית :גנית ,עד
.(20/9/19
● הדרכה פרונטלית להגברת המודעות בקרב מאמנים ועובדים באיגוד תתקיים עד סוף
נובמבר.
● יודגש כי לאיגוד ולחבריו "עבר נקי" בנושא הטרדות על רקע מיני ,וכי מטרת התקנון
והפעילות הנלווית היא לשמור על הישג זה.
תיקוף טבלת ● כהשלמה לדיון בישיבה הקודמת ,אושרה חלוקת קטגוריות חדשה במסלול הבינוני:
 oמסלול בינוני א'/צעירים )שם לא סופי( – D18A, D21B, D35, H21C, H35B,
הקטגוריות
H45
זף
 oמסלול בינוני ב'/ותיקים )שם לא סופי( – H50A, H55
● השיקולים בחלוקה הנ"ל :איזון עומס משתתפים בין המסלולים ,שכבות גילאים דומות
)במידת האפשר(.
● אושרו חברי הוועדה לאישור חריגי גיל :זף סגל ,אבי מינסקי ,ענת מאיר.
חריגי גיל
● בקשות להשתתפות בקטגוריה חריגת גיל )תאים בצבע ירוק בטבלת קטגוריות הליגה(
נועם
יתקבלו בכתב עד לתאריך  .13/9/2019הוועדה תדון בכל הבקשות ותשלח את
תשובותיה לפונים עד לתאריך  .20/9/2019בקשות שיוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל
יידחו על הסף.
● להלן שינויים בתעריפי דמי החברות באיגוד שאושרו לשנת :2020
תעריפי
 oצעירים )עד גיל ) ₪ 50 - (25קודם  ,₪ 70 -ועד גיל (21
חברות
 oבוגרים )) ₪ 100 - (26-74קודם  ,₪ 160 -ומגיל (22
באיגוד
 oותיקים )) ₪ 50 - (+75קודם  -חינם(
זיו/נועם
 oבוגר שלישי ומעלה במשפחה ) ₪ 70 -קודם (₪ 90 -
 oרכוב בלבד ) ₪ 50 -קודם (₪ 70 -
● הרציונל להוזלה  -הנמכת רף הצטרפות חברים חדשים לאיגוד ,העדפת הכנסות
מבוססות פעילות ניווט )השתתפות בתחרויות( על פני הכנסות שאינן מעידות על
פעילות .ראו גם סעיף פרסים ומענקים להלן.
● כל הפרסים והמענקים הכספיים האישיים והמועדוניים מטעם האיגוד רוכזו בטבלה אחת,
פרסים
אשר תתוקף לפני תחילת כל עונה ע"י ההנהלה ,ותהיה נגישה לעיון באתר האיגוד.
ומענקים
● להלן שינויים בפרסים ובמענקים ,שאושרו לשנה הקרובה:
כספיים

פרסים אישיים על הישגים ספורטיביים בינלאומיים:
זיו/נועם
 oבאליפות העולם לבוגרים ,בהתאם לקריטריונים מוגדרים ) ₪ 1500 -קודם 50% -
מעלות כרטיס הטיסה(
 oבאליפות העולם לנוער ,בהתאם לקריטריונים מוגדרים ) ₪ 1000 -קודם (₪ 500 -
 oבאליפות אירופה לנוער ,בהתאם לקריטריונים מוגדרים ) ₪ 750 -קודם (₪ 500 -
 oפרס חדש :פודיום באליפות העולם לנוער או באליפות אירופה לנוער ₪ 1500 -
מענקים מועדוניים לעידוד הטמעת השימוש בתקני הארגון ,במטרה לשפר את איכות
התחרויות ואת "חוויית המשתמש":
 oארגון תחרות בהתאם לתקן ארצית ) ₪ 1000 -קודם (₪ 500 -
 oארגון תחרות בהתאם לתקן רכוב ) ₪ 600 -קודם (₪ 300 -
 oארגון תחרות בהתאם לתקן מקומית ) ₪ 400 -קודם (₪ 300 -
תגמול כמותי למועדונים על השתתפות חבריהם בניווטים:
 oזינוק תחרותי כלשהו של אישה או של נער/ה עד גיל ) ₪ 3 - 18קודם (₪ 1 -
מענקים והטבות מיוחדות:
 oדמי חברות באיגוד ומנוי ליגה לבני  50% - +75הנחה מתעריף בוגרים )עד כה -
חינם( .ההערכה לנווטים הוותיקים תובע בדרכים אחרות ,לא כספיות.
 oביטול סבסוד השתתפות בקורס מדריכים ) ,(₪ 500והעברה לסעיף הבא
 oהדרכה בפועל במשך שנה לאחר סיום קורס מדריכים ) ₪ 1500 -קודם (₪ 1000 -
מבנה הליגה ● הועלו אפשרויות מגוונות לשינוי/שימור מבנה הליגה )גם ע"י הרכזים( ,המצריכות דיון
מעמיק והתחשבות ביעדים ארוכי הטווח של האיגוד .עקב הסמיכות למועד תחילת
נועם
הליגה )בעוד כחודש( ,והרצון להימנע מזעזועים לא הכרחיים בלוח האירועים ,הוחלט
להשאיר את מבנה הליגה ללא שינוי ,ולצבור תובנות נוספות מהמבנה הקיים )אשר נכנס
לתוקף בעונה הקודמת( .ההצעות לשינויים במבנה הליגה יידונו טרם קביעת לוח
האירועים לשנה הבאה.
המלצות ועדת ● להלן התייחסות ההנהלה להמלצות ועדת ביקורת הקודמת ,אשר נכללו בדו"ח הסיכום
שהוצג באסיפה הכללית הקודמת:
ביקורת
 oהמלצה :הרחבת פעילות ניווט הנכים לבעלי מוגבלויות נוספות ,בהתאם לאחת
הקודמת
ממטרות האיגוד המופיעות בתקנון האיגוד.
נועם
תגובה :ההמלצה נדחית .תקנון האיגוד יעודכן )בכפוף לאישור האסיפה הכללית ב-
 (13/9לביטול ההתייחסות המפורשת לניווט נכים )כמו גם ליתר סוגי הניווט(.
פעילות ניווט לנכים תישקל במסגרת תיקוף ועדכון יעדי התוכנית הרב-שנתית.
 oהמלצה :שימוש ביתרות האיגוד )הקצאתן לקידום מטרות האיגוד  +הגדרת מרווח
בטחון(.
תגובה :ההמלצה מתקבלת .תבוא לידי ביטוי בתוכנית הרב-שנתית המעודכנת
ובתקציב לשנת .2020
 oהמלצה :הגדרת כללי שימוש כתובים ל"בנק אוצר הנווט" ושיפור הבקרה עליו )בדגש
על זיכויים( ,רישום מתנדבים באירועים.
תגובה :ההמלצה מתקבלת .הצעה לכללי שימוש תובא לאישור בישיבה הבאה,
לאחר תיאום בין רן וזיו ,בצירוף חוות דעת מקצועית של רואה החשבון )אחראי :רן,
עד .(16/10/2019
● להלן עדכונים במתכונת הליגה )ביחס למה שפורסם בסיכום הישיבה הקודמת( ,בעקבות
ליגת בתי
תיאום עם התאחדות בתי הספר:
הספר  -עדכון
 oחלוקת הליגה ל 4-תת-מחוזות תתרחש רק בשני המחזורים הראשונים )מתוך ,(5
נועם
עקב אילוצי כ"א של התאחדות בתי הספר .שני המחזורים הבאים יהיו במתכונת
מחוזית )צפון/דרום( ,והמחזור החמישי יהיה גמר ארצי.

 oחמשת מחזורי הליגה יסתיימו במרץ ולא באפריל ,בגלל אילוצי חגים באפריל .שכבת
י'-י"ב תשתתף בכולם.
 oהאיגוד יארגן בחודש מאי מחזור שישי ,לשכבת ז'-ט' בלבד ,במתכונת של אליפות
שליחים מחוזית )צפון/דרום( .הדבר יסייע למורים לשמור על "מתח אימונים" לכל
אורך שנת הלימודים.
ביטוח תאונות ● איגוד הניווט התבקש ע"י התאחדות "אילת" ליידע את חבריו על הרפורמה והסטטוס של
ביטוח תאונות אישיות ,ולאפשר לכל חבר לבצע הערכת סיכונים אישית בהתאם.
אישיות
● להלן נוסח הודעה מאושר ,אשר יובא לידיעת כל חברי האיגוד )בעזרת הרכזים( ,וכן
רן
יופיע בבירור בטופס תשלום דמי החברות לאיגוד:
 oהחל משנת  2018בוטלה בחוק חובת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים .בהתאם
לכך ,האיגוד אינו מבטח את חבריו בביטוח תאונות אישיות ,ואינו גובה על כך
תשלום.
 oהאיגוד מבטח את כל בעלי התפקידים והמארגנים מטעמו ,אך לא את המשתתפים
בניווטים.
 oתלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות באמצעות משרד החינוך.
 oהתאחדות "אילת" ממליצה שכל ספורטאי ירכוש ביטוח תאונות אישיות באופן פרטי
ובאחריותו.
● הסתיים בהצלחה קורס המדריכים שנערך בקיץ ,בהשתתפות  9נווטים צעירים )מתחת
קורס
לגיל  .(18תודה והערכה רבה לשי רם על הובלת הקורס.
מדריכים -
● סילבוס קורס המדריכים בתהליך עדכון ורידוד ,אך לא צפוי קיצוץ דרמטי בהיקפו .קורס
עדכון
המדריכים הבא )לכשיתקיים( יהיה עם סילבוס עדכני ,שיאושר ע"י ההנהלה.
עפר
● הוצג בקצרה סיכום של פעילות קבוצת "נוער עד גיל  ,"16בהובלת בר זריהן וניצן יסעור.
קבוצת נוער
מטרת הקבוצה לחזק את הזיקה של משתתפים צעירים ומתמידים לספורט הניווט ,הן
עד  - 16עדכון
ע"י שיפור מיומנויות והן ע"י גיבוש ויצירת מסגרת חברתית תומכת.
זף
● פעילות הקבוצה בעונה הקודמת היתה מוצלחת מאוד ,הן מבחינת המשתתפים והן
מבחינת המדריכים ,וראוי להמשיך פעילות זו גם בעונות הבאות.
● המלצות צוות המדריכים כוללות בקשות לתמיכה תקציבית ,אשר יידונו בהרחבה בישיבה
הבאה )כחלק מהדיון הרחב יותר על תקציב שנת .(2020
מחנה סילבה – סיכום והמלצות לא התכנס ללו"ז .יעבור לישיבה הבאה.
רענון יעדי התוכנית הרב-שנתית

סיכום ישיבת הנהלה 1/8/19
נושא

פירוט

נועם רביד – יו"ר ,גנית אשכנזי ,ענת מאיר ,אבי מינסקי ,זף סגל ,רן שביב
נוכחים
צביקה דודלזק  -נשיא
זיו נוימן – מנכ"ל
נציגי ועדת ביקורת :קבי מצגר ,גיורא מצפון
אורחים :אנריקו זזינסקי
עפר אביטל ,אבנר הלחמי
חסרים
● בחודשיים האחרונים עבר תקנון האיגוד עדכון מקיף )מעבר למה שאושר באסיפה
עדכון תקנון
הכללית האחרונה( .התהליך החל בתקופת ההנהלה הקודמת ונמשך ע"י ההנהלה
האיגוד
הנוכחית .מטרות העדכון:
נועם
 oהכנסת תיקונים נדרשים ,בהתאם להמלצות עו"ד מומחה לאיגודי ספורט ,הן בנושאי
שיפוי וביטוח ,והן בסעיפים נוספים
 oהוספת התייחסות למקרים שונים שלא כוסו בתקנון המקורי ,ביטול סעיפים מיותרים
 oשיפורי ניסוח ,עיצוב ותיקוני הגהה רבים
● טיוטת התקנון החדש תובא לדיון ואישור בפני אסיפה כללית יוצאת מן הכלל ,אשר
נקבעה ע"י ההנהלה בתאריך  .13/9/2019הזמנה ופרטים יתפרסמו באתר האיגוד
)אחראי :זיו ,עד .(13/8/19
● טיוטת התקנון החדש )כולל כל השינויים ביחס לתקנון הקיים( תפורסם באתר לעיון חברי
האיגוד לקראת האסיפה הנ"ל )אחראי :זיו ,עד .(13/8/19
● לאחר אישור התקנון ע"י האסיפה הכללית )לרבות שינויים ,במידה ויוחלט עליהם
באסיפה( ,הוא יישלח לאישור רשם העמותות )אחראי :נועם ,עד .(30/9/19
נוהל למניעת ● על פי דרישת החוק ,על האיגוד לאשר נוהל פנימי למניעת הטרדה מינית.
הטרדה מינית ● נוהל כזה יישלח לעיון ההנהלה ,ויוגש לאישור פורמלי בישיבה הבאה )אחראית :גנית,
עד .(20/8/19
גנית
● הוצע לקיים הדרכה חד-פעמית בנוגע לנוהל הנ"ל ,לבעלי תפקיד ,למאמנים ולמדריכים
באיגוד ,בכדי להבהיר את דרישות החוק ולמנוע חריגות שלא מדעת – מאושר )אחראי:
גנית ,עד (30/11/19
תיקוף טבלת ● טבלת הקטגוריות תתוקף ע"י ההנהלה לקראת כל עונה.
● להלן שינויים שאושרו לעונת תש"ף:
הקטגוריות
 oפיצול קטגוריית  H/D14לרמה ) Aמסלול קצר( ורמה ) Bמסלול קצרצר( ,במטרה
לאפשר לילדים חדשים ,במיוחד כאלה המגיעים לניווט מליגת בתיה"ס ,להשתלב
בצורה הדרגתית ומוצלחת )המסלול הקצר קשה מדי לרבים מהם(.
 oביטול מסלול בינוני  .Bבמקומו יתווסף מסלול בינוני) -בינוני מינוס( ,המיועד
לקטגוריות  H/D16Aו .H18B-מסלול בינוני -יהיה קצר יותר בהשוואה לבינוני )4-5
ק"מ( ,וקל יותר מבחינת רמת הניווט הנדרשת )בתחילת עונה יותר מאשר בסוף
עונה( .גם כאן ,הרצון הוא ליצור עליה הדרגתית יותר בסולם הקושי לנווטים צעירים,
ולספק להם חוויית הצלחה במטרה לשמר אותם בענף לאורך זמן.
 oתבוצע חלוקה מחדש של יתר קטגוריות הבינוני בין שני המסלולים הנותרים,
בהתאם לשיקולים של איזון מספר המשתתפים ועידוד התחרותיות ,ותובא לאישור
ההנהלה בישיבה הבאה )אחראי :זף ,עד .(25/8/19
 oהוספת קטגוריה ) D18Aמסלול בינוני א' או ב'( ו) D18B-מסלול בינוני ,(-במטרה
לאפשר לנערות עליה הדרגתית יותר ברמת הקושי.

 oאפשרות מותנית לחריגת גיל בקטגוריות  H/D14A, H/D16Aו ,H/D18A-עבור בני
נוער בשנתון אחד צעיר יותר ) H/D12, H/D14Aו ,H/D16A-בהתאמה( .ההנהלה
תסמיך ועדה מיוחדת מטעמה )אחראי :נועם ,עד  ,(3/9/19לדיון בכל הבקשות
החריגות )כולל בקטגוריות הוותיקים( שיוגשו אליה בכתב עד  3שבועות לפני מועד
תחילת הליגה .בקשות לחריגת גיל שיוגשו לאחר מועד זה יידחו על הסף.
● בהמשך לעדכון קטגוריות הניווט הרכוב )החלטת הנהלה מ ,(14/5/19-נדרשת התאמה
ניקוד
של שיטת ניקוד ליגת המועדונים בניווט הרכוב.
מועדונים
● הרציונל לחישוב המוצע :הקבלה לשיטת ניקוד המועדונים בניווט הרגלי ,בהתאם
רכוב
לחטיבות גיל ומין מוגדרות.
נועם
● לניקוד המועדוני הרכוב יילקחו בחשבון שתי התוצאות הטובות )ניקוד לפי מיקום ,כמו
ברגלי( של חברי המועדון בכל אחת מהחטיבות הבאות:
גברים צעירים )קטגוריות עד  ,(44גברים ותיקים )קטגוריות  ,(+45נשים – מאושר
● לקראת שנת הלימודים הבאה יוזם האיגוד שינויים במבנה ליגת בתי הספר ,המיועדים
מבנה ליגת
ליצור חשיפה חיובית וחוויית הצלחה בקרב אוכלוסיית היעד של שכבת ז'-ט' .זאת מתוך
בתי הספר
הבנה שמשתתפי שכבה זו הם בעלי סיכוי טוב יותר להשתלב באיגוד בהשוואה לשכבת
זיו
י'-י"ב.
● להלן השינויים שאושרו ,ויועלו להמשך תיאום עם התאחדות בתי הספר )אחראי :זיו(:
 oחלוקת הליגה ל 4-תת-מחוזות )במקום  .(2הקטנת עומס המשתתפים בכל תחרות,
קיצור זמן ומרחק נסיעה לתחרות ,צמצום משך התחרות ,ייעול השליטה והניהול
בתחרויות ,שיפור התמיכה והקשב למורים.
 oשימוש במפות פארקים בלבד )לא יער( .מדרגת כניסה נמוכה להבטחת חוויית
הצלחה ,הגינות כלפי בתי"ס שאין להם נגישות ליער ולא מסוגלים להביא את
תלמידיהם לרמה המתאימה לכך ,שיפור הבטיחות והשליטה ,פישוט התיאום
הארגוני והתאמה לדרישות משרד החינוך.
 oפריסת  5תחרויות הליגה מנובמבר עד סוף אפריל )במקום עד סוף מרץ( .זמן
היערכות הולם לבתי הספר ,שימור מתח אימונים לפרק זמן ארוך יותר בשנת
הלימודים ,גמישות לשינויים עקב אילוצי מזג אוויר.
 oשכבת י'-י"ב תשתלב בליגה כפי שהוצגה לעיל ,אך תשתתף ב 4-התחרויות
הראשונות בלבד )חייבים לסיים מוקדם יותר בגלל בגרויות(.
● מעדכן לגבי פגישה שקיימתי עם יו"ר התאחדות "אילת" ,מר אריק קפלן ,ומנהל היחידה
קשר עם
לספורט תחרותי ב"אילת" ,מר איציק בן מלך .התאחדות "אילת" תשמח להדק את
התאחדות
שיתוף הפעולה והתמיכה המקצועית באיגוד הניווט ,בהקשרי חתירה להישגיות
"אילת"
ספורטיבית בזירה הבינ"ל .מצפים ליוזמה ודחיפה של האיגוד .ההנהלה תעסוק בכך
נועם
בהרחבה בדיון על עדכון התוכנית הרב-שנתית ,באחת משתי הישיבות הבאות.
● כנס מקצועי בארגון "אילת" מתוכנן ל ,26/9/19-ואיגודי הספורט הוזמנו להעביר בו פרק
של השתלמות ענפית )כל איגוד לעצמו( .מציע שהנושא שלנו יהיה תמיכה מקצועית
במורים לחינוך גופני של התאחדות בתי הספר )לא כאלה שהם כבר חברי איגוד(,
המשתתפים או שוקלים להשתתף בליגת בתי הספר ,וחיזוק הקשר המקצועי של האיגוד
עימם – מאושר.
● המשך גיבוש הנושאים וההיערכות לכנס )מול "אילת" והתאחדות בתיה"ס( – ע"י זיו
ונועם.
המלצות ועדת ביקורת הקודמת
זכאות לפרסים ולמענקים
לא התכנס ללו"ז .יעבור לישיבה הבאה.
כספיים
ביטוח תאונות אישיות

קורס מדריכים
קבוצת נוער עד 16
● מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
מנהלות
● מועדי הישיבות הבאות:
נועם
) 3/9/19שלישי( ,בשעות  ,19:00-21:30במשרד האיגוד.
) 22/10/19שלישי( ,בשעות  ,19:00-21:30במשרד האיגוד.

סיכום ישיבת הנהלה 28/6/19
נושא

פירוט

נוכחים

נועם רביד – יו"ר ,גנית אשכנזי ,אבנר הלחמי ,ענת מאיר ,אבי מינסקי ,זף סגל ,רן שביב
נציג ועדת ביקורת :קבי מצגר
אורחים :אנריקו זזינסקי ,איציק נוסבוים
צביקה דודלזק – נשיא ,עפר אביטל ,זיו נוימן – מנכ"ל
● בוצע סבב היכרות אישית בין כל חברי ההנהלה.

חסרים
היכרות
אישית
כולם
התנהלות
ההנהלה
נועם

●

●

●
●

●

קביעת סדר יום :לצורך יעילות ואפקטיביות של ההנהלה בישיבותיה ,נדרש מינון נכון בין
נושאים אסטרטגיים-חשובים-יזומים לבין נושאים שוטפים-דחופים-תגובתיים .ההנהלה
תשתדל להקדיש לפחות מחצית מזמנה של כל ישיבה לנושא "גדול" ,אשר ייבחר
ויפורסם מראש ,ואשר יצריך הכנה מוקדמת .נושאים למיקוד לישיבות הקרובות :רענון
מטרות התוכנית הרב-שנתית ,עדכון תקנון האיגוד ,תקציב ,מיחשוב ,היערכות לעונת
הניווטים ,וכו'.
היערכות לישיבות – לטובת הבשלת וגיבוש הצעות החלטה בנושאים שונים תאמץ
ההנהלה את הדרכים הבאות :דיונים מקדימים בשיחות ועידה )כולל סיכום קצר במייל
עבור מי שלא משתתף( ,מסמך משותף שבו אפשר להתדיין בהתכתבות )בדומה
לפורום( ,שימוש במייל להפצת מידע בלבד )לא לדיון(.
שיתוף רכזים – ההנהלה רואה חשיבות רבה בשמיעת עמדת הרכזים בתהליך ההכנה
וההיערכות לדיונים בנושאים חשובים ,ולעיתים גם בישיבות עצמן .יבוצעו פניות יזומות
לרכזים במקרים רלוונטיים.
ועדת ביקורת – נציגי ועדת ביקורת יהיו נוכחים בישיבות ההנהלה הפורמליות ,אך לא
יקחו חלק בדיון המקדים )שיחות ועידה ,מייל( ,בכדי לאפשר להם ביקורת אובייקטיבית.
ההנהלה מצפה לביקורת "בזמן אמת" ,במידת הצורך ,ולא רק בסוף השנה.
הוועדה ממליצה להגדיר אחראי ביצוע ותאריך יעד לכל החלטה או מטלה שמתקבלת
בישיבות ההנהלה .הוועדה תנהל מעקב אחר החלטות/מטלות אלה ,ותציג להנהלה דו"ח
רבעוני של סטטוס היישום .ההנהלה אימצה בחום את המלצת הוועדה.
חברי הוועדה ביקשו לקיים פגישה עם היו"ר והמנכ"ל ,לצורך לימוד התנהלות האיגוד
)אחראי :נועם ,עד .(1/8/19
המלצות ועדת ביקורת הקודמת יעלו לדיון בישיבה הבאה )אחראי :נועם(.
סיכומי ישיבה – יופצו להתייחסות פורום הנהלה וביקורת ,ויישלחו לפרסום באתר כעבור
שלושה ימים )אי תגובה בפרק זמן זה תתפרש כאישור(.

●

הגדרת
מטרות ויעדים
נועם
גזבר ,ממלא
מקום יו"ר
ומורשי
חתימה
נועם
מנהלות
נועם

●
●

●
●

אתיקה – ההנהלה מצפה להתנהגות אתית מכל חברי האיגוד ,ובייחוד מחברי ההנהלה
עצמם .יש להקפיד על כך בעת השתתפות בדיונים פורמליים וא-פורמליים ,וגם בשטח...
ממשק הנהלה-מנכ"ל – לדיון המשך )עקב היעדרות המנכ"ל(.
ההנהלה תבחן מחדש את התוכנית הרב-שנתית ,תתקף/תעדכן את היעדים במידת
הצורך ,ותמקד את תוכנית הפעולה לעמידה ביעדים אלה .זהו נושא גדול ומורכב,
שיצריך הכנה וטיפול ממושכים.
מבקש למנות את רן שביב כגזבר האיגוד ,וכן כממלא מקום יו"ר האיגוד )במקרה של
נבצרות היו"ר( – מאושר
בהתאם לתקנון האיגוד ,היו"ר )נועם רביד( והגזבר )רן שביב( מוגדרים כמורשי חתימה
של האיגוד – מאושר

● מבקש לאשר את סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
● מועדי הישיבות הבאות:
) 1/8/19חמישי( ,בשעות  ,19:00-21:30במשרד האיגוד.
) 3/9/19שלישי( ,בשעות  ,19:00-21:30במשרד האיגוד.

