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 איגוד הטיפוס הערכות לפעילות במהלך חודש מאי 

צים להחזיר את ובימים האחרונים אנחנו במהלך של חזרה הדרגתית לפעילות. מצד אחד אנחנו ר ●

ומצד שני אנו רוצים לשמור   ,הפעילות בצורה איכותית שתאפשר למטפסים לחזור מהר ככל הניתן

 על בריאותם.

.  ריבוי הנחיות מטעם משרדי ההמשלה השונים נוצר מצב של חוסר בהירות ותחומים אפורים  בשל ●

חלקן לא  לכל ענפי הספורט, שמיועדות צריך להבין שמדובר בהנחיות כלליות ברמת ממשלה

 לענף שלנו. לכן אנו נדרשים להתאים את ההנחיותו מתאימות או דורשות התאמה 

 ת מצב באופן שוטף ומעדכנים בהתאם. כההנחיות יכולות להשתנות מיום ליום, אנו עושים הער ●

 יש להבין כי מה שנכתב היום יכול להשתנות בעוד מספר שעות.  על כן 

 

 מסמך זה מרכז את כיווני הפעולה שלנו לתקופה הקרובה:

 

הספורט שקיבל את הסמכות ממשרד הבריאות אנחנו פועלים תחת הנחיות משרד : מי נותן הנחיות

   להנחות את ההתאחדויות כיצד להפעיל את ענפי הספורט.

   מי חוזר לפעילות ומהם לוחות הזמנים:

היא ספורטאים הרשומים  ספורטאים תחרותיים בכל הגילאים. ההגדרהלפעילות  חזרו בשלב הראשון

 פעילות תחרותית. ב שתתפיםבהתאחדות ומ

על פי     הפעילות  –  לקהל הרחבבקירות הטיפוס  הפעילות    תפתח  07/05/2020יום חמישי  ב  -בשלב השני  

 סגול" לטיפוס. ההנחיות ההתאחדות המרוכזות ב"תו 

מותנה במדדי התחלואה  ,פעילות החוגיםמתוכננת לחזור  31/05/2020ביום ראשון  –בשלב השלישי 

 בארץ.

הגוף המנחה אותנו הוא בהתאם להנחיות ההתאחדות.  ,טבעטיפוס ביש אישור חזרה ל – חזרה לטבע

 משרד התרבות והספורט. 

תוך    חוזרים לפעילות  קירות  ה  .ילות בצורה מדורגתאנחנו פותחים את הפע    מה עושים ומי אחראי על מה:

הקשר עם , הסברה לענף ההתאחדות אחראית על הגדרת הקווים המנחים, ,הקפדה על יישום ההנחיות 

 על מתן אישורים לפעולה לכל קיר ובקרה שוטפת על היישום. הקירות אחראים על היישום.   ,מנהל הספורט
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  רישום להתאחדות:

שי  חשובה מאד ההתגייסות של בעלי הקירות ורא .  בתקופה זו אנחנו נותנים דגש על רישום להתאחדות

 לרתום מטפסים רבים ככל הניתן להתאחדות.המועדונים 

 מה צריך לעשות:

 עבודה על פי ה"תו הסגול" לטיפוס"  ●

 .פעולההקבלת אישור מההתאחדות למתווה  ●

 הסגול" המטפסים בהתאם להנחיות ה"תודיווח ומעקב אחר  ●

 שיתוף פעולה עם קירות נוספים כדי לשפר את אופן הפעילות.  ●

מחייבות אחריות של כולנו על מנת שנצליח להחזיר את הענף    לטיפוס בתקופה הקרובהפעולות החזרה  

 לפעילות תוך שמירה על המטפסים ויצירת אמון עם כלל הגופים העוסקים בדבר. 

 ,בברכה

 הנהלת ההתאחדות.

 

 

 

 

 

 


