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 קהילת המטפסים שלום.

בענף הטיפוס רציתי לעדכן ולשתף אתכם בתהליכים מנכ"ל מועדון המטפסים חודשים בתפקיד  4-לאחר כ

 בישראל ואני מאמין שהפעילות מועדון המטפסים קיים למען כלל המטפסים. המועדון המובלים על ידי

וכך ניצור ענף  ,החברים במועדוןהשייכים לקהילה ורחיב את מעגל ת תכםויחד א םכשאנו עושים בשביל

 למענכם.צומח ומתפתח 

הכרה על ידי מנהל ו הסדרת תהליכים ואישוריםבשנה שעברה המועדון פעל בצד העשייה ל בונים ענף.

נעשה כמיטב יכולתנו ו ניתן דגש על עשייה השנה . האולימפי והגופים הבין לאומיים הוועד ,הספורט

ואת התוכנית  בקרוב נפרסם את המטרות היעדים ואת הדרך למימושם  מעגלי הפעילות.להרחיב את 

, בתהליכים לשיפור הענף ,ולכם להיות שותפים בעשייהאת כ . אני מזמיןהשנתית על גבי גאנט פעילות

 ברעיונות ויוזמות לקידום ובמשוב על הפעילויות השונות.

יעד מרכזי  םמקצועיות הכבוד הדדי ויושרה, ל תוך נורמות שהתנהלות ערכית ושקופה . תרבות

להגדיר קוד  ,להסדיר את נהלי העבודה ,וכחלק מהתהליך בכוונתו לשתף אתכם בתהליכים נולפעילות

 הערכים.אותם אתי לארגון ובעיקר לפעול לאור 

ענף בו חשבנו על כיווני יום עיון בהשתתפות אנשים רבים מה . בנובמבר התקייםומבנה תהליכים

בחודש דצמבר  שנים קדימה. 10ו  5לבניית הענף  ניתתכ שיגדירבכוונתו להקים צוות התפתחות. 

וועד בנוסף בחרנו . 2019ועיקרי התכנון לשנת  2018ה כללית בה הצגנו את סיכום שנת התקיימה אסיפ

לנדר הו "ר המועדון נבחר גידיליומנהל חדש המגבש בימים אלו את עקרונות העבודה לשנה הקרובה. 

, מנהלת אנוכי -: המנכ"לנושאי משרה בשכר 4השנה פועלים בארגון זברית נבחרה ג'ני כצמן. ולג

איתי  -פרויקט ההכנות האולימפיות, ומאמן שלי פרידמן -, מנהלת מקצועיתמרב טוריס -יתאדמיניסטרטיב

פועל צוות רחב של  ,בנוסף. מנהל בית ספר ואחראי שיווק וחבריםובכוונתנו להוסיף בשכר  ,פרידמן

מתנדבים שעושים עבודה מעולה לקידום הארגון. המבנה הארגוני, הרכב הוועדות ובעלי התפקידים 

 חלק.בה אתם מוזמנים לקחת מחדש ש עוברים בימים אלו בחינה

כאשר היעד  -המועדונים והקירות  ,האיגודהחל לפעול בהובלת  תי ועממיתחרו -סבב התחרויות . עשייה

 באביב. הוקמו שני מועדוני םתתקייוהובלה ינג ת ישראל בבולדרספורטאים פעילים. אליפו 300הוא 

הקיימים. בימים אלו אנחנו מסכמים את הרכב נבחרות ישראל. נבחרת העלית  8ספורט חדשים בנוסף ל 

ביצעה עד כה שגי ויבמסגרת ההכנות לאולימפיאדת טוקיו תחת היחידה לספורט ה החלה לפעול ,שלנו
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בחודש מרץ  .ההיעד הוא להגיע לאולימפיאדאוסטריה. ובאינסברוק, יפן , בטוקיוממחנות אימונים ני ש

 ( בו ייקחו חלק נציגים מהאיגוד.IFSCיתקיים כנס ההתאחדות הבין לאומית לטיפוס ספורטיבי )

 .כנית למימושר כאחד היעדים שלנו ואנו בונים תמטפסות הוגד קידום נשים

נפגשים עם ראשי המחוזות ברט"ג תחת האתרים לטיפוס בטבע  ואנחנו פועלים רבות לקדם את 

אירוע  ,ר את הטיפוס בפארק תמנענחזי , בדרום ובמרכז. בדרום: בקרובהתוכנית לפיתוח הטיפוס בצפון

 ו כןמכנית לפיתוח הטיפוס בדרום בכלל ובחבל איילות בפרט. ונבנה תכודש מרץ פתיחה מתוכנן לסוף ח

ת בית אריה למרכז טיפוס אזורי : אנחנו בונים תכנית להפיכאנחנו פועלים להסדרת הטיפוס בירדן. במרכז

ה כנית לפיתוח אזורי טיפוס בצפון, הפיכת גיתת תיבצפון נבנבזנוח ובעין פארה. עלנו לשיפור המצוקים ופ

 רוע פתיחה.יא נקיים מצוק שיפתח או יחודשבכל  רי והחזרת הטיפוס למערת קשת.למרכז טיפוס אזו

תנו לבצע שבתות טיפוס למען קהילת המטפסים הוותיקה והצעירה כולל הרחבה לפעילות נבנוסף בכוו

להזמין ופעלת חוגים ופעילויות בבתי ספר תנו להרחיב את מעגל המטפסים על ידי הנמשפחתית. בכוו

אירוע לפתיחת פארק תמנע יתקיים באביב ופסטיבל שנתי מטפסים מכל רחבי העולם לפעילויות השונות. 

 יתקיים בסתיו.

גובש בימים אלו ובנוי על כדי לתמוך בכל הפעילויות אנחנו דרושים למשאבים. המתאר התקציבי  .תקציב

המועדון על הכנסות מפעילות  ,כספים ממנהל הספורט מהוועד האולימפי ומהתאחדות איילת חבר,הדמי 

רמים אנו מזמינים אתכם להיות שותפים גם בתהליך זה ולקשר אלינו תו. ועל גיוס תורמים ושותפים

 התקציב יהיה שקוף וזמין ויפורסם במדיות השונות. פוטנציאלים.

הרחבת זהו בעיני האתגר המרכזי שלי בשנה הקרובה כמנכ"ל. מבחינתי  .הרחבת מעגל החברים במועדון

ני הכוח המרכזי זו הבעת אמון במועדון ובעשייה. בעי ,מועדוןלמספר החברים הרואים את עצמם שייכים 

היות חברים , לולכן אני קורא לכם לקחת חלק בידכם. -טיפוס בארץ הוא בידי המטפסיםלקידום ענף ה

 .ולהיות חברים במועדוןהרשם אני קורא לכולכם ל .תרום בכל דרך שתבחרוולבמועדון 

אנשים רבים שענף הטיפוס יקר להם.  אני מבטיח  מבוצעת ומתכוננת עוד עשייה רבה על ידי

 ף.טולעדכן אתכם באופן שו להמשיך לפעול למענכם

 erez.hareli@ilcc.co.ilובמייל  0529460916בטלפון בכל נושא ניתן לפנות אלי 

 ,בברכה שנגיע לפסגות חדשות

 מנכ"ל האיגוד. -ארז הראלי 


