סיכום ישיבת הנהלה 3/11/2021
נושא

פירוט

נועם רביד (יו"ר) ,עפר אביטל ,רותי אלוש ,אבי מינסקי (חלקית) ,ניר קלקשטיין ,רן שביב ,עודד
נוכחים
ורבין (מנהל תפעול ורכז מקצועי)
(פגישת זום)
נציגי ועדת ביקורת :יוני יעקבי ,קבי מצגר
מאזינים :אנריקו זזינסקי (חלקית) ,איל ליאור
גנית אשכנזי ,אבנר הלחמי
חסרים
מנהלות
• סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
נועם
• ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב.)19:00-21:30( 6/12-
ערעור מענית • הוועדה שדנה בערעורים על ניווט הליגה במענית הגישה את סיכומה להנהלה .חברי הוועדה
ניר
הציעו פה אחד לפסול את הלג הבעייתי (קו הלג מסתיר שטח אסור למעבר) במסלולים בהם
הוא מופיע ,ולקזז זמן לג זה מהתוצאות של כל הנווטים באותם מסלולים.
תקנון הערעורים של האיגוד מנחה ,כמדיניות ,על פסילת מסלולים במקרה של חוסר הוגנות
בתחרות (בהתאם למדיניות ה ,)IOF-ודורש כי כל הצעה אחרת של ועדת הערעורים ,במידה
ותעלה כזו ,תועבר לאישור ההנהלה.
• הנהלת האיגוד החליטה לקבל את המלצת הוועדה ואת נימוקיה ,ואישרה את הפתרון שהציעה
(פסילת הלג ,ולא פסילת המסלול) .ההנהלה מודה לחברי הוועדה על עבודתם.
• בעקבות הנושא התפתח דיון לגבי סמכויות ועדת הערעורים ,והנושא יעלה לדיון נוסף בישיבה
עתידית.
סטטוס
• בעקבות מתקפות כופרה בתקופה האחרונה ,נבדקה פגיעות ושרידות אתר האיגוד .מבוצעים
תוכנה
גיבויים שוטפים של קבצי המפות ומסדי הנתונים ,שהם הנכסים החשובים ביותר של האיגוד.
ניר
• נאסף צוות מתנדבים מקרב חברי האיגוד ,אשר מוכנים לסייע בפיתוח כלי תוכנה ואתרים
מודרניים לשימוש האיגוד .התקיימה פגישת תיאום מקצועי בהשתתפות ניר ,נועם ויורם
שחורי ,מפתח ומתחזק האתר הקיים.
נשים
• בתחרות ליגת האופנים בשמשית השתתפה במסלול הארוך רוני חריש ,ונפסלה טכנית מפני
במסלול
שעפ"י תקנון הליגה מיועד המסלול הארוך לגברים בלבד.
ארוך-רכוב
• מספר הנווטות הרוכבות קטן ,ולא מצדיק פתיחת קטגוריה ייעודית לנשים במסלול הארוך
נועם
(בשלב זה) .יחד עם זאת ,אין הצדקה למנוע השתתפותן במסלול.
• אושר לפתוח את קטגוריות המסלול הארוך-רכוב לגברים ולנשים כאחד ,בהתאם לגיל (Long-
.)Long-MW45 ,Open
• אושר לבטל בדיעבד את הפסילה הטכנית של רוני חריש בשמשית.
סטטוס כספי • בהסתמך על נתוני דו"ח כספי ינואר-ספטמבר  ,2021האיגוד נמצא בגירעון משמעותי (מעל 100
רן
אש"ח) .הנושא בבדיקה מול הרו"ח .ברבעון האחרון של  2021צפוי שיפור בביצועים ,אולם
עדיין נישאר בגירעון.
שעת גג/שעת • בניווטים מועדוניים בשטחים אורבניים (שכונה ,קיבוץ ,קמפוס ,פארק עירוני ,וכו') ,שעת הגג
סיום בניווט
מטילה על המארגנים אחריות מיותרת (להישאר ולוודא שכל הנווטים חזרו) ,למרות
אורבני
שמלכתחילה הסיכון נמוך מאוד .בנוסף ,היא מגבילה את המשתתפים שלא לצורך ,ומחייבת
מועדוני
אותם לסיים את הניווט בשעה מוגדרת ,ללא סיבה בטיחותית מובהקת (במקרה חירום יכולים
נועם/עודד
להזעיק עזרה בקלות גם ללא נוכחות המארגנים).
• אושר לאפשר למארגני ניווטים אורבניים להגדיר מראש "שעת סיום אירוע" במקום "שעת גג".
שעת הסיום היא השעה שבה מתכננים המארגנים לעזוב את אזור הכינוס ו/או לאסוף תחנות.
המשתתפים לא יחוייבו לדווח על חזרתם למארגנים ,והמארגנים לא יחוייבו לוודא חזרה של
המשתתפים.
• מודגש כי בניווטי שטח (תחרויות ואימונים) ,וכן בתחרויות ליגה ,יימשך כרגיל השימוש בשעת
גג מוגדרת ,שחובה לחזור לסיום עד אליה (איחור משמעו פסילה אוטומטית) .הנווטים
מחוייבים לדווח על חזרתם בשלום ,והמארגנים מחוייבים לוודא שכל הנווטים חזרו בשלום.
"ליגת-על"
• יוזמה משותפת למדריכים ולאיגוד ,שמטרתה למשוך לניווטי שטח תלמידים שמגיעים
לתלמידים
להישגים בליגת בתיה"ס (ואינם חברי איגוד מנוסים) .הכוונה היא להקים ליגה לא-רשמית

עודד
הצעה לשינוי
בתקנון ה-
IOF
נועם

•
•

•
•
החזר הוצאות •
נסיעה על
מיפוי
נועם
•
סמכויות חתימה

(בהובלת האיגוד וללא מעורבות משרד החינוך) ,בהתבסס על תחרויות מועדוניות שכבר נקבעו
בלוח האירועים ,ולהזמין לתחרויות אלה קבוצות בית-ספריות קטנות ומובחרות.
תקנון הליגה וההיבטים התפעוליים מגובשים יחד עם שי רם ומדריכים נוספים.
עפ"י תקנון ה ,IOF-אם יש רק מועמד אחד לתפקיד בהנהלת ה ,IOF-לא מתקיימת הצבעה
לבחירתו ,והוא מאושר לתפקידו כברירת מחדל .כך קרה באסיפה הכללית הקודמת (לפני
כשנה) ,במהלכה נבחר נשיא ה IOF-ואחד מסגניו ללא הצבעה כלל (מפני שהיו מועמדים
יחידים).
מבקש להגיש בשם האיגוד הצעה לשינוי תקנון ה ,IOF-שכאשר מדובר בנשיא או סגן נשיא ה-
 ,IOFתידרש הצבעת אמון של האסיפה הכללית במקרה שיש מועמדים כמספר התפקידים
הפנויים.
הבקשה אושרה .הצעת שינוי התקנון תישלח ל.IOF-
נועם מבקש לקבל החזר הוצאות נסיעה לגיחות מיפוי שיבצע עבור האיגוד (המיפוי עצמו נעשה
בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה) .קונקרטית כעת  -מפת יער דודאים (ליד ב"ש) 4-6 ,גיחות
(הערכה) .בהתאם לחוק ,נדרשת חוות דעת תומכת של ועדת הביקורת (התקבלה) ,ואישור של
הנהלת האיגוד.
ההנהלה אישרה את הבקשה (נועם לא נכח בהצבעה).
לא התכנס ללו"ז .יעבור לישיבה הבאה.

סיכום ישיבת הנהלה 3/10/2021
נושא

פירוט

נוכחים

נועם רביד (יו"ר) ,עפר אביטל ,רותי אלוש ,גנית אשכנזי ,אבי מינסקי (בזום) ,ניר קלקשטיין (בזום,
חלקית) ,רן שביב ,צביקה דודלזק (נשיא האיגוד) ,עודד ורבין (מנהל תפעול ורכז מקצועי)
נציגי ועדת ביקורת :יוני יעקבי ,קבי מצגר
אורח :זף סגל (רכז נבחרות)
מאזינים בזום :רון פלוטקין ,פלג מצפון
אבנר הלחמי
• סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
• ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב.)19:00-21:30( 1/11-
• הוצגה סקירה של פעילות הנבחרות בחצי השנה האחרונה ,המלצות לאיוש מאמן לנבחרת
הבוגרים ולנבחרת הנוער ,וכן תוכנית פעילות ותחרויות יעד לשנה הקרובה ,כולל הערכה
ראשונית של מסגרת העלויות.
• אושרו המסגרות והאיושים הבאים:
 oנבחרת הבוגרים ( - )+20נבחרת ייצוגית בניהול המאמן איתי מנור ,אשר אימן עד כה את
נבחרת הנוער .נבחרת הבוגרים חוזרת להתאמן תחת מאמן רשמי ,לאחר כ 3-שנים בהן
תפקדה ללא מאמן.
 oנבחרת הנוער ( - )15-19נבחרת ייצוגית בניהול המאמן מופז שמואלי ,אשר נבחר לתפקיד
מבין מספר חברי איגוד שהגישו מועמדות.
 oנבחרת עתודה צעירה (עד  – )14נבחרת לא ייצוגית ,המיועדת לחזק את היסודות
המקצועיים והחברתיים בשכבת הגיל הצעירה ,בקרב נערות ונערים המראים התמדה
ופוטנציאל בליגה .פעילות נבחרת זו תכלול תחקורים משותפים בתחרויות ליגה ,ו1-2-
מחנות אימון משותפים עם יתר הנבחרות במהלך השנה .טרם אויש מאמן לנבחרת זו ,וזף
יכין קול קורא לאיתור מועמדים/ות.
• מסגרת התקציב של הנבחרות תיקבע במהלך נובמבר ,לאחר שיתקיים דיון הנהלה על ביצוע
תקציב  2021ותכנון תקציב .2022
• נבחרת הנוער התכוננה והתכוונה להשתתף באליפות העולם לנוער ,בתחילת ספטמבר בטורקיה
(בשנה שעברה לא התקיימה אליפות זו בגלל הקורונה) .לצורך הנסיעה (למדינה "אדומה" בשיא
הגל הרביעי) הושגו היתרים מיוחדים ממינהל הספורט ומצה"ל ,אולם לבסוף הנסיעה לא יצאה

חסרים
מנהלות
נועם
נבחרות
זף

•

תעריפים –
עונת תשפ"ב
(עדכונים
והשלמות)
נועם/עודד

•

לפועל עקב מגבלות ביטחון שהטיל צה"ל (רוב חברי הנבחרת הם חיילים בחובה) .כתחליף ,יזמו
חברי הנבחרת מחנה אימונים בצ'כיה באותו חלון זמנים ,אליו נסעו על חשבונם.
אף שמחנה האימונים לא היה חלק מתוכנית הפעילות המקורית ,אושר שהאיגוד ישא בחלק
מעלותו ( ₪ 1500לכל אחד מ 3-חברי הנבחרת שיצאו למחנה) ,מתוך הכרה בחשיבותו
ומשמעותו המקצועית לחברי הנבחרת לאחר תקופה ארוכה של שיבוש פעילות הנבחרת עקב
הקורונה.
הוסדר תהליך העבודה בין רכז הנבחרות לבין ההנהלה (מאחר שזף כבר אינו חבר הנהלה):
 oנושאים שמחייבים אישור ההנהלה :תקני מאמנים ואיושיהם ,שכר ,תוכנית פעילות
שנתית  +מסגרת תקציב ,שינויים מהותיים בתוכנית הפעילות.
 oנושאים שמצריכים יידוע ההנהלה (במייל) :אחת לרבעון  -סטטוס פעילות; כחודש לפני כל
יציאה לחו"ל לתחרויות ולמחנות אימון הנכללים בתוכנית הפעילות השנתית  -הודעה על
היוצאים (ספורטאים  +סגל  +מלווים) .ההנהלה תיזום דיון במידה ותזהה היבטים
בעייתיים בנושאים אלה.
 oבמידה ורכז הנבחרות מזהה חריגה צפויה (תוצאתית או יזומה) ממסגרת התקציב
שאושרה ,עליו להביא זאת מראש לאישור ההנהלה .במידה וההנהלה מעוניינת לשנות את
תקצוב הנבחרות המאושר ,עליה לקיים על כך דיון מקדים בהשתתפות רכז הנבחרות.
בהמשך לדיון בנושא שהתקיים בישיבה הקודמת ,להלן תעריפים מעודכנים שאושרו לעונת
תשפ"ב:
 oשלוש מדרגות לדמי טיפול ותמלוגים שגובה האיגוד עבור אירוע מועדוני:
א .שימוש במפת איגוד ,הכנת המאסטר להדפסה ע"י האיגוד –  ₪ 8לנרשם.
ב .שימוש במפת איגוד ,הכנת המאסטר ע"י נאמן מפות מועדוני מוסמך –  ₪ 4לנרשם.
ג .שימוש במפה מועדונית ,הכנת המאסטר ע"י המועדון –  ₪ 2לנרשם.
▪ הנחה של  ₪ 1לנרשם בכל אחת מהמדרגות הנ"ל ,כאשר המועדון מארגן אירוע
חשיפה (מסלול עממי ו/או קצרצר בלבד) ,או כאשר המועדון מארגן אימון סגור.
מטרת הנחה זו לתמרץ שיווק של הניווט לקהלים חדשים ,או חיזוק השייכות
והמקצועיות של חברי המועדונים.
▪ תוספת של  ₪ 2לכל מפה מודפסת (לא לכל נרשם) ,במידה וההדפסה מתבצעת ע"י
האיגוד.
 oרישום מראש למסלול קצרצר בתחרות ליגה ( ₪ 20 -למשתתפים עד גיל  .)14זאת בהמשך
להחלטה עקרונית בנושא זה שהתקבלה לפני כחצי שנה ,שמטרתה לעודד השתתפות של
ילדים בניווטי ליגה ,ולהסיר חסמים בפני ההורים.
המועדונים נקראים לספק הנחה בשיעור דומה כאשר הם מארגנים מסלול קצרצר
באירועיהם.
 oבהמלצת רכז הנבחרות ,עודכנו הקריטריונים לקבלת פרסים כספיים ( )₪ 750על הישגים
באליפות אירופה לנוער ,כדי שימשיכו להוות תמריץ לשיפור:
▪  10%ממקום שלישי במאוץ (היה .)15%
▪  30%ממקום שלישי במסלול ארוך (היה .)40%
 oתעריפי "ניווט בכיף" למשפחה גרעינית (מפה לכל משתתף מגיל  6ומעלה):
▪ בהרשמה מראש באתר "ניווט בכיף" :חבר מועדון מארגן – חינם ,חבר איגוד – ,₪ 40
אורח – .₪ 60
▪ בהרשמה בשטח באתר "ניווט בכיף".₪ 80 :
 oתמריץ למועדונים על השתתפות חבריהם בניווט תחרותי ("שקל לכל מזנק") – הגדלת
התמריץ מ 3-ל ₪ 4-על כל זינוק של נשים וצעירים (עד  ,)18ביטול התמריץ ( )₪ 1עבור
גברים מגיל .19
התמריץ מחושב לפי תוצאות שמוזנות לאתר האיגוד בפורמט הסטנדרטי (ללא התחשבות
בתחרויות שתוצאותיהן מוזנות אחרת ,או לא מוזנות כלל) .בשנים  2019-2020לא חולק
התמריץ למועדונים (נשכח בגלל הקורונה) .הסכום המצטבר מגיע לכ 17-אש"ח (לכל
המועדונים יחד) .סכום זה יחולק בסוף שנה זו ,בתנאי שמאזן האיגוד השנתי לא יהיה
גרעוני .אחרת יידחה התשלום ל.2022-
האיגוד ייזום מעתה עדכון תקופתי למועדונים על זכאותם המצטברת (כל  1-2חודשים),
בכדי לשמור את הנושא במודעות ,ולעודד השתתפות של אוכלוסיות מועדפות.

"ניווט בכיף"
גנית

•

•

בחודש האחרון התקדמו ההכנות לקראת השקת הפורמט המחודש של הניווט העממי ,בתצורה
אטרקטיבית ונוחה יותר למשתתפים .התקיימה שיחת ועידה עם רכזי המועדונים ,והתקבלו בה
מגוון הצעות לקידום היוזמה ,לצד דעות שונות לגבי מקומו של הניווט העממי באופן כללי
בתפריט הפעילות האיגודי והמועדוני.
לצורך הפחתת סיכונים לאיגוד ולמועדונים ,הפורמט החדש יושק על בסיס צוות ההקמה
(מתנדבים) ,עם סט מינימלי של הגדרות מוסכמות ,קלות לביצוע (להלן) ,כדי לצבור נסיון
ומשתתפים .בהמשך ,בהנחה שהמיזם יצליח ויתפוס תאוצה ,האיגוד ישקיע באיוש משרה
חלקית לטיפול בשיווק הפעילות ובשימור לקוחות.
 oמידע ורישום לפעילות רק דרך אתר נפרד וחדיש ( ,)www.nivutbekef.comוקישור בולט
לאתר זה מאתר האיגוד .העברת מידע לפרסום לפחות שבוע לפני האירוע.
 oמפה לכל משתתף מגיל  6ומעלה (במשפחה גרעינית).
 oתעריפים ותמלוגים לאיגוד כפי שהוגדר בסעיף לעיל (נותר לקבוע תמחור מוזל לנווטים
בודדים).
 oעמדה בולטת בשטח עם דגל ומפה ממותגים QR ,לרישום ולסרטון הדרכה.
 oמסלול כרגיל (עם אפשרות קיצור מובנית) ,מנקבים ידניים ,תעודות בסיום כרגיל.
 oהקמת קבוצת ווטסאפ עסקית לשימור הקשר עם המשתתפים.

סמכויות חתימה
שעת סיום/שעת גג בניווטי מאוץ

לא התכנס ללו"ז .יעבור לישיבה הבאה.

סיכום ישיבת הנהלה 5/9/2021
נושא

פירוט

נוכחים

נועם רביד – יו"ר ,רותי אלוש ,גנית אשכנזי ,אבנר הלחמי ,אבי מינסקי ,ניר קלקשטיין ,רן שביב
צביקה דודלזק – נשיא האיגוד
יוני יעקבי – ועדת ביקורת
עודד ורבין – מנהל תפעול ורכז מקצועי ,אנריקו זזינסקי – מזכיר
אורח – אסף אשכנזי
עפר אביטל
• תודה לגנית על אירוח הישיבה בביתה.
• סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
• ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים במשרד האיגוד בכפר הירוק ב .)19:00-21:30( 3/10-באותה
הזדמנות תתקיים אסיפה כללית מיוחדת (בזום) ,לצורך בחירת חבר.ת ועדת ביקורת וחבר.ת
ועדת אתיקה ומשמעת.
• בחודש האחרון קיימה ההנהלה שתי פגישות מקוונות לגיבוש כיווני פעולה לקידום מטרות
האיגוד בטווח הארוך.
• הוסכם כי המטרה החשובה ביותר העומדת בפנינו היא הגדלה עקבית של שכבת הצעירים
המשתתפים בניווט תחרותי .צעירים ,בהקשר זה ,הם בני/בנות  .9-25היעד הכמותי המוצהר
הוא עליה שנתית של  10%במספר הזינוקים הממוצע של צעירים.ות בליגת הניווט הרגלי.
• לצורך השגת היעד ,הוחלט ליזום פעילות בתחומים הבאים:
 oפניה חד-פעמית לחברי איגוד מהעבר ,אשר לא חידשו חברותם אחרי  ,2019בהזמנה והצעה
אטרקטיבית לחזור לספורט הניווט.
 oפניה יזומה לחברות המפעילות קורסי הכנה לצה"ל (תלמידי כיתות ט'-י"ב) ,בהצעה
לשת"פ עם איגוד הניווט במספר רמות אפשריות (תמיכה במפות וציוד/הדרכה/ארגון
תחרות ייעודית/הזמנה לפעילויות ניווט שוטפות) .ההצעה המפורטת תגובש במהלך
ספטמבר.
 oהפצת שאלון בקרב מדריכי האיגוד (פעילים ולא-פעילים) במטרה להבין טוב יותר את
צרכיהם השוטפים ,ואת התמיכה לה הם זקוקים מצד האיגוד.

חסרים
מנהלות
נועם

קידום
מטרות
אסטרטגיות
נועם

מיתוג מחדש
של הניווט
העממי
גנית

•

•

•
תעריפים –
עונת תשפ"ב
נועם/עודד

•

עדכון
קטגוריות
תחרותיות
תשפ"ב

•

גנית הציגה יוזמה שגיבשה במשותף עם בעלה אסף (שנכח בישיבה) ,למיתוג מחדש של ניווט
המשפחות (הניווט העממי ,בשמו המוכר והארכאי משהו) ,במטרה להפכו למושך ונגיש יותר,
ולהגדיל את ההשתתפות בו .התועלת הצפויה מהמהלך היא חשיפה של הניווט (בגרסה
ספורטיבית-לייט) לקהלים חדשים ,וכן הגדלת הכנסות האיגוד והמועדונים.
אושרו עקרונות היוזמה:
 oמיתוג ניווט המשפחות כ"מוצר" חדש .כינוי ראשוני" :ניווט בכיף" .עיצוב לוגו חדש
ומראה מושך.
 oשיפור חוויית הניווט – יוגדר סטנדרט אחיד ואטרקטיבי לניווטים מסוג זה .בין השאר:
מפה לכל בן משפחה מעל גיל ( 6מי שלא מחזיק מפה לא מנווט ,ונהנה פחות) ,הוספת
חידות ונקודות עניין בתחנות ,מדידת זמן ידנית ופרסום "תוצאות" לילדים המעוניינים
בכך (משיכה לניווט תחרותי) ,תעודה ו/או תמונה בסיום – הכל כלול במחיר ההשתתפות.
 oמחיר ההשתתפות –  ₪ 50למשפחה (גרעינית) של חבר איגוד ₪ 70 ,למשפחה (גרעינית)
אורחת.
 oפישוט תהליך הפרסום והרישום לניווט ,במיוחד עבור מי שאינם חברי איגוד – הקמת אתר
נפרד ,ייעודי לניווט המשפחות ,על פלטפורמה של ( WIXתואמת מראש לכל סוגי
המחשבים והטלפונים) .האתר יכלול לוח של אירועי ל"ניווט בכיף" ומידע מפורט על
האירועים הקרובים ,ויאפשר רישום ותשלום בצורה פשוטה וקלה ,כמקובל באתרי קניות.
 oלאחר הקמת כל התשתית הנ"ל ,האיגוד ישווק את הפעילות לציבור הרחב באתרים
מתאימים וברשתות החברתיות ,ויזום שת"פ לקיום אירועי "ניווט בכיף" עם רשויות
מקומיות וגופים נוספים.
 oאירועי "ניווט בכיף" יתקיימו בכל תחרויות הליגה בשבתות שאינן גשומות ,בשבתות
נוספות בארגון האיגוד במקביל לניווטים מועדוניים בריחוק גיאוגרפי ,ובארגון כל מועדון
שיבחר לעשות זאת (במתכונת שהוגדרה לעיל).
היעד הוא לקיים את הפעילות ב 20-שבתות לפחות לאורך העונה ,בנוכחות ממוצעת של 100
משפחות בכל שבת (לעיתים בשני אירועים במקביל).
תקופת הקורונה לא היטיבה כלכלית עם האיגוד (בלשון המעטה) .לצורך איזון פעילותו
השוטפת ,ולכיסוי חלק מהעלות של יוזמות חדשות לקידום הענף ,נדרש האיגוד להגדיל את
הכנסותיו הן ע"י הרחבת פעילותו ,והן ע"י העלאת מחירים מידתית .להלן תעריפים מעודכנים
שאושרו לעונת תשפ"ב:
 oרישום לתחרות ליגה לחבר איגוד – ( ₪ 50היה )₪ 40
 oחדש :רישום לתחרות ליגה לילדים ונוער עד גיל  18בשנתם הראשונה כחברי איגוד – ₪ 20
(היה )₪ 40
 oחדש :רישום לתחרות ליגה לילדים ונוער עד גיל  18שאינם חברי איגוד – ( ₪ 30היה )₪ 60
 oמנוי שנתי לליגה ( 8תחרויות יער 6 +תחרויות מאוץ) למבוגר – ₪ 490
העונה מתוכננות  14תחרויות ליגה ,לעומת  10בעונה שעברה .עלות המנוי היא לפי ₪ 35
לתחרות ,לעומת  ₪ 32בעונה שעברה.
 oמנוי שנתי לליגה לילדים ונוער (עד  ,H/D18כולל) – ( ₪ 280היה  .)₪ 200העלות היא לפי
 ₪ 20לתחרות ,כמו בשנה שעברה.
 oמנוי שנתי לליגה לבן משפחה שלישי ומעלה עד גיל ( ₪ 210 – 25היה  .)₪ 150העלות היא
לפי  ₪ 15לתחרות ,כמו בשנה שעברה.
 oחדש :מחצית מדמי החברות של מצטרפים חדשים תועבר למועדון הקולט אותם .זאת
בכדי לעודד ולתגמל מועדונים על גיוס חברים חדשים לאיגוד.
 oדמי טיפול ותמלוגים על שימוש במפת איגוד לאירוע ניווט מועדוני –  ₪ 8לנרשם (היה 4
 .)₪בנוסף – עלות הדפסה של  ₪ 2למפה ,במידה וההדפסה מתבצעת באמצעות האיגוד.
התעריף מגלם בצורה ריאלית את כלל תשומות האיגוד לתמיכה באירוע .תוגדר מדרגת
תשלום נמוכה יותר כאשר המועדון מכין את מאסטר המסלולים בעצמו ,או כאשר נעשה
שימוש במפה מועדונית.
אושרו השינויים הבאים בקטגוריות התחרותיות לעונת תשפ"ב:

רותי ,רן
 oפיצול קטגוריית  D65ל D65A-ו ,D65B-וביטול קטגוריה  .D70בקטגוריות החדשות
יתחרו נשים בגיל ( 65-74הקטגוריה הבאה היא  .)D75קטגוריה  D65Aתתחרה במסלול
קצר +נשים ,וקטגוריה  D65Bתתחרה במסלול זהב.
 oפיצול קטגוריית  H60ל H60A-ו .H60B-קטגוריה  H60Aתתחרה במסלול בינוני א' (עם
 H50Aו ,)H55-וקטגוריה  H60Bתתחרה במסלול קצר +גברים.
ועדת חריגי
• לאיוש הוועדה המוסמכת לטפל בבקשות השתתפות בקטגוריות חריגות לגיל אושרו חברי
קטגוריה
ההנהלה הבאים :אבי מינסקי (ממשיך) ,רותי אלוש ,רן שביב.
נועם
• העקרונות המנחים את הוועדה :מניעת פגיעה בספורטיביות ומניעת סיכון בטיחותי מיותר בשל
השתתפות בקטגוריה חריגה .הוועדה תתייעץ עם רכז הנבחרות במקרים רלוונטיים ,ובמידת
הצורך עם חברי איגוד נוספים כראות עיניה.
עדכוני מנהל • בשל בלאי מצטבר ,וכן משיקולים תפעוליים ,הוחלף רכב האיגוד הותיק בעסקת טרייד-אין.
התפעול
הרכב החדש  -רנו ברלינגו (כולל גגון).
עודד
• לוח האירועים התייצב ונקבע למהלך שנת הניווטים הקרובה .נקבעו שטחי הניווט לכל
תחרויות הליגה הרגלית והרכובה.
נבחרות :סיכום השתתפות בתחרויות,
איושים ,תוכנית ל2022-
לא התכנס ללו"ז .יעבור לישיבה הבאה.
פרסים ומענקים – תשפ"ב
סמכויות חתימה
שעת סיום/שעת גג בניווטי מאוץ

סיכום ישיבת הנהלה 25/7/2021
נושא

פירוט

נוכחים

נועם רביד – יו"ר ,רותי אלוש ,גנית אשכנזי ,אבנר הלחמי ,אבי מינסקי ,ניר קלקשטיין ,רן שביב
קבי מצגר ,יוני יעקבי – ועדת ביקורת
עודד ורבין – מנהל תפעול ורכז מקצועי ,אנריקו זזינסקי – מזכיר (זום)
עפר אביטל
• ברכות לחברי ההנהלה החדשה ,ובפרט לשני המצטרפים החדשים :רותי אלוש וניר קלקשטיין.
ברכות לחבר חדש בוועדת הביקורת :יוני יעקבי.
• נערך סבב היכרות קצר בין כל המשתתפים ,ושיח על התנהלות ההנהלה באופן שוטף.
• אושרו בעלי התפקידים הבאים:
 oגזבר האיגוד – רן שביב
 oממלא מקום יו"ר האיגוד (במקרה של נבצרות היו"ר) – רן שביב
 oמורשי חתימה של האיגוד – נועם רביד ורן שביב
 oממונה על מניעת הטרדה מינית באיגוד – גנית אשכנזי
 oממונה קורונה באיגוד – ניר קלקשטיין (מחליף את זף סגל)
• בקדנציה הנוכחית נשאף שתחומי עיסוק מרכזיים ומהותיים לקידום הענף יהיו בטיפולם של
חברי הנהלה אשר ירכזו ויובילו את הפעילות האיגודית בנושא ,בכפוף לתוכנית פעולה
מוסכמת ,ובתיאום עם עודד ובעלי עניין רלוונטיים אחרים (לרבות גורמים מחוץ לאיגוד) .להלן
רשימה ראשונית של רכזים שאושרו:
 oניווט עממי – גנית אשכנזי
 oקידום נשים בניווט – רותי אלוש
 oטכנולוגיה ואינטרנט – ניר קלקשטיין
 oתמיכה במדריכי ניווט – אבנר הלחמי ועפר אביטל
• אושרו רכזים חיצוניים להנהלה בתחומים הבאים:
 oנבחרות – זף סגל .ממשיך את התפקיד שמילא עד כה :ריכוז ותיאום הטיפול השוטף
בנבחרות ובספורטאים המצטיינים.

חסרים
השקת
הנהלה
חדשה
נועם

•

מנהלות
נועם

•
•
•

אסיפה
כללית
מיוחדת
נועם

מגמות
כלכליות
רן

•
•
•
•
•

מבנה הליגה
תשפ"ב
נועם

•

•

•
•
•

 oמיפוי – איתי מנור .יהיה אחראי על גיבוש ומימוש תוכנית שנתית למיפוי שטחי ניווט
לתחרויות ליגה (יער ומאוץ) ,בסנכרון עם לוח האירועים השנתי.
 oניווט אופניים – מתן צוקר (בסיוע רן).
תחומי עיסוק חשובים שנדרש לפעול לאיושם בהקדם:
 oפיתוח הניווט בבתי הספר
 oקשר לקהילה ושיתופי פעולה עם רשויות וארגונים
 oשיווק ופרסום (בתמיכת רן)
סיכום הישיבה הקודמת – מאושר
ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים בזכרון יעקב (בביתה של גנית) ב ,29/8-או ב 5/9-אם בתאריך
הקודם יהיו ניר ורן בחו"ל (נדע סופית תוך שבועיים).
יש לרכוש ציוד בסיסי (מיקרופון  ,360רמקול ומצלמה) ,לטובת איפשור השתתפות מרחוק
בישיבות ,לשימוש במקרה הצורך .באחריות עודד עד .25/8
עקב חוסר במועמדים ,לא אוישו ע"י האסיפה הכללית שני בעלי תפקיד המוגדרים בתקנון:
 oחבר.ת ועדת הביקורת (כעת מאויישים  2מתוך )3
 oחבר.ת ועדת האתיקה והמשמעת (כעת מאויישים  4מתוך )5
אושר לכנס אסיפה כללית מיוחדת ,למטרת בחירת בעלי.ות התפקידים הנ"ל .האסיפה תיערך
ב ,3/10-באופן מקוון (זום).
יש לפרסם קול קורא להגשת מועמדות (באחריות עודד ,עד .(10/8
הוצגה תמונת מצב רב-שנתית של מאזן האיגוד (מעט מפורטת יותר ממה שהוצג באסיפה
הכללית) ,וניכרת מגמה הדרגתית של קיטון בעודף וגידול בגירעון השוטף (גם בניכוי השפעות
קורונה והוצאות חד-פעמיות מיוחדות).
המסקנה המתבקשת (בפרט לקראת הדיונים האסטרטגיים בישיבות הבאות) היא שהאיגוד
מוכרח לבלום את הירידה ברזרבות ולחזור לאיזון הכנסות-הוצאות ,בעיקר באמצעות הגדלת
הכנסותיו.
ללא קשר לסעיף הקודם ,אושר כי רן ואבי ישמשו כ"ועדת השקעות" של האיגוד ,ויחליטו
בתיאום עם רואה החשבון של האיגוד על ערוץ השקעה סולידי (כחוק) לחלק מיתרת המזומנים
של האיגוד ,כדי למנוע שחיקתה כפי שקורה בחשבון עו"ש פסיבי.
אושרה ההצעה שהוגשה ע"י רכזי המועדונים  -לפצל את ליגת הניווט הרגלי לליגת יער וליגת
מאוץ נפרדות.
המניע העיקרי לכך הוא ספורטיבי :ב IOF-מתייחסים לניווט יער וניווט מאוץ כתת-ענפים
נפרדים ,והדבר משתקף גם באליפויות העולם ,הנערכות ביער ובעיר לסירוגין (ולא יחד).
ניווטי המאוץ התבססו בארץ ברמה טובה מספיק כדי להצדיק ליגה עצמאית ,וההנחה היא
שפיצול הליגות לא יגרע מההשתתפות בכל אחת מהן (בהשוואה למצב היום) ,ואולי אף יוסיף.
במידה ולאחר שנה ניווכח אחרת ,תישקל חזרה למצב הקודם.
במהלך עונת הניווטים תשפ"ב יתקיימו במקביל שתי ליגות ניווט רגלי:
 oליגת יער/שטח :תכלול  8תחרויות בחודשים דצמבר-מרץ (כולל אליפות ישראל בניווט יער
– צמד תחרויות בסוף פברואר/תחילת מרץ) .לדירוג השנתי יילקחו בחשבון  5התחרויות
הטובות 4 ,תחרויות כתנאי סף לדירוג שנתי.
 oליגת מאוץ :תכלול  6תחרויות 3 ,באוקטובר-נובמבר ו 3-באפריל-מאי (כולל אליפות
ישראל בניווט מאוץ – צמד תחרויות במאי) .לדירוג השנתי יילקחו בחשבון  4התחרויות
הטובות 3 ,תחרויות כתנאי סף לדירוג שנתי.
אופן חישוב הניקוד האישי בכל אחת מהליגות  -ללא שינוי.
הקטגוריות יהיו אחידות עבור שתי הליגות ,וזהות לכל משתתף (לא ניתן להתחרות בקטגוריה
שונה בכל אחת מהליגות).
חישוב ניקוד המועדונים יהיה ללא שינוי (שתי הליגות יילקחו בחשבון לדירוג המועדונים
הרגלי).

