אסיפה כללית – התאחדות הטיפוס בישראל
האסיפה תתקיים ביום שלישי ,כ"ט בכסלו תשפ"א ,15/12/2020 ,בשעה  20:00באמצעות שיחת וידאו
(קישור לשיחה יישלח בהמשך).

סדר היום:
•

בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה

•

סקירה על פעילות העמותה בשנת  – 2020ארז הראלי

•

שינויי תקנון (מסמך מצורף)

•

הסבר על הבחירות – גידי הולנדר

•

בחירות לוועד המנהל

•

בחירת ועדת ביקורת

•

[במידה ורשם העמותות לא יסיים את אישור התקנון החדש] :אישור כל ההחלטות על ידי כל
החברים לפי התקנון הישן.

שינויי תקנון:
התאחדות הטיפוס מורכבת היום משני סוגי חברים :מועדונים (המאגדים תחתם את הספורטאים) וחברי
הטבע .רשם העמותות דורש כי יהיה רק סוג אחד של חברים .לכן אנחנו מקימים עמותה מיוחדת שתאגד
את חברי הטבע .כל הזכויות שהיו לחברי הטבע ישמרו ללא שינוי .לכן יש צורך בשינוי התקנון (מצורף).

בחירות לוועד המנהל:
לפי התקנון החדש ועד העמותה מורכב מ  7נציגים מהם  4נציגי/ות מועדונים 2 ,נציגי/ות טבע ונציג/ת
ספורטאים אחד .על  2חברות ועד לפחות להיות נשים.
מכיוון שבשנת  2019-2020לא התקיימו מספיק תחרויות כתוצאה מנגיף הקורונה ,הועד החליט כי
הגדרת ספורטאי/ת וחישוב הנקודות של כל מועדון יעשה על סמך ההישגים של עונת  .2018-2019רק
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מועדונים וספורטאים שהיו חברים בעונת  2018-2019יוכלו להצביע .משקל המועדונים בהצבעה יפורסם
בהמשך.
חברי הטבע ייחשבו על פי כל מי שרשום בהתאחדות בתאריך .01/11/22020
על המועדונים להודיע למרב במייל  office@ilca.org.ilעד ה  07/12/20200מי יהיה נציגם בבחירות .רק
מועדונים שיודיעו יוכלו להשתתף בבחירות.
הבחירות יהיו אלקטרוניות (באינטרנט) ויערכו ב  15/12/2020משעה  20:00ועד שעה .21:00
בשעה  21:30יערך סבב בחירות נוסף בן  30דקות לאישור ההחלטות על פי התקנון הישן.
לפי התקנון הבחירות יהיו אישיות וחשאיות.

בחירת יושב/ת ראש:
•

מועמדים מתבקשים להגיש את מועמדותם בצירוף מספר מילים על עצמם ,נימוקים להתאמתם
לתפקיד ומדוע רוצים לקחת על עצמם את התפקיד עד לתאריך .30/11/2020

•

כל מועדון יכול להצביע עבור יו"ר אחד.

•

כל חבר/ה המועדון האתגרי יכולים להצביע עבור יו"ר אחד.

•

חישוב התוצאות יעשה בהתאם למשקל המצביע כפי שמופיע בתקנון.

בחירת נציג/ת ספורטאים:
•

מועמדים רשאים להגיש את מועמדותם בצירוף מספר מילים על עצמם ,נימוקים מדוע הם מעוניינים
להיות בוועד וכיצד יוכלו לתרום בתפקידם לכל המאוחר עד יום .30/11/2020

•

המועמדים אינם יכול להיות ספורטאים רשומים פעילים או שופטים פעילים בתחרויות ההתאחדות
או מאמני טיפוס פעילים.

•

כל ספורטאי/ת מגיל  18ומעלה יכולים להצביע עבור מועמד אחד.
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בחירת נציגי הטבע:
•

כל חבר/ה הרשום כשייך ל"טבע" רשאים להגיש את מועמדותם .מועמדים מתבקשים להגיש את
מועמדותם בצירוף מספר מילים על עצמם ,מדוע הם מעוניינים להיות בוועד וכיצד יוכלו לתרום
בתפקידם עד תאריך .30/11/2020

•

כל חבר/ה הרשומים כשייכים ל"טבע" יכולים להצביע עבור  2מועמדים לנציגי הטבע.

בחירת ארבעת נציגי המועדונים:
•

כל מועדון רשאי להגיש שם של מועמד אחד .המועמדים מתבקשים להגיש את מועמדותם בצירוף
מספר מילים על עצמם ונימוקים מדוע הם מעוניינים להיות בוועד וכיצד יוכלו לתרום בתפקידם עד
תאריך .30/11/2020

•

כל מועדון יכול להצביע עבור שני מועמדים מנציגי המועדונים.

•

חישוב התוצאות יעשה בהתאם למשקל שינתן למצביע במערכת ובהתאם לתקנון החדש.

מועמדות לוועד המנהל:
על המעונינים/ות להבחר לועד להגיש את מועמדותם לכל המאוחר עד יום  30/11/2020על ידי שליחת
דואר או דואר אלקטרוני למרב טוריס ב  . office@ilca.org.ilעל הבקשה להכיל :שם ,ת"ז ,טלפון נייד
וסוג הנציגות (מועדונים ,טבע ,ספורטאים) .יש לוודא קבלת אישור על הגשת המועמדות.

לפי התקנון ,לא יכהן כחבר ועד–
) ( 1מי שאינו כשיר לכהונה לפי פרק ד' סימן ד' לחוק העמותות ,תש"ם) -1980להלן" :חוק העמותות;("
) ( 2ספורטאי רשום פעיל;
) ( 3שופט פעיל השופט בתחרויות בענף הטיפוס בישראל;
) ( 4מאמן טיפוס פעיל;
) ( 5בעל מתקן טיפוס או חברת טיפוס ,בבעלות מלאה או חלקית;
) ( 6בית הדין העליון שליד התאחדות "איילת" קבע כי קיים ניגוד עניינים באשר לכהונת האדם במוסדות
העמותה.
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בחירת ועדת ביקורת:
על המעונינים להבחר לועדת הביקורת להגיש את מועמדותם עד תאריך  30/11/2020על ידי שליחת
דואר או דואר אלקטרוני למרב טוריס ב  . office@ilca.org.ilעל הבקשה להכיל :שם ,ת"ז ,.טלפון נייד
ולציין מועמדות לועדת הביקורת .על המועמדים לוודא שהתקבל מייל אישור שבקשתם התקבלה.
כל חברי הטבע ונציגי המועמדים יבחרו מועמד/ת אחד.
שני הנציגים/ות שיקבלו את מירב הקולות לפי החישוב (כל הטבע =  20%ומועדונים =  )80%יבחרו
לוועדה.

הצבעה על שינוי תקנון:
מכיוון שאישור התקנון הוא על ידי חברי העמותה לפי התקנון הישן ,כל חברי ההתאחדות ביום הקובע
רשאים להצביע ומשקלם זהה.

מצורפים קישורים לאתרים המסבירים את תפקידי חברי הוועד המנהל ותפקיד היו"ר:
https://www.theinstitute.org.il/files/articles/tafkid.pdf
https://haogdan.migzar3.org.il/%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C
http://www.theinstitute.org.il/files/pictures/articles/rafkid_yor.pdf
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