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 מידע על המועמדים  – 2020בחירות דצמבר 

 אשר משה שם ושם משפחה:

 חבר ועדת ביקורת  מועמד/ת לתפקיד:

שנים במגוון סגנונות   4סטודנט לדוקטורט במדעי החיים באוניברסיטת ת"א. מטפס  רקע אישי:

 )הובלה, בולדר, קירות, טבע(.

לליבי וברצוני לתרום להתפתחות הענף בארץ. מאמין מרגיש שהטיפוס יקר  : מעוניין להבחר כי

 שהדרך הנכונה להשפיע היא להיות מעורב. 

כאיש מדע יש לי יכולת חשיבה ביקורתית ויכולות    כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?:

 נוספות שיכולות לתרום לתפקיד. בנוסף יש לי מוטיבציה גבוהה לעזור לענף להתפתח.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 רן שדמי  שם ושם משפחה:

 חבר ועדת ביקורת  מועמד/ת לתפקיד:

שנים. פעיל ותיק בהתאחדות הטיפוס. מחבר מדריך אתרי הטיפוס   15-מטפס צוקים כ רקע אישי:

 הישראלי )במשותף(.

 מעוניין לתרום לעמותה. מעוניין להבחר כי: 

ביקורת על תהליכים בעמותה ועל הדוחות  כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד ביקורת?:  

 השנתיים.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 גידי הולנדר שם ושם משפחה:

 יו"ר הוועד המנהל  מועמד/ת לתפקיד:

 מטפסי טבע מועמד כנציג/ה:



   

  

 

  
 

 )ע"ר(   התאחדות הטיפוס הספורטיבי והאתגרי בישראל
 48805קיבוץ עינת,   250ת.ד. 

 UIAA-וה IFSC-ה בהתאחדויות הטיפוס הבינלאומיות החבר

Israel Climbing Association P.O.B 250, Kibbutz Einat 48805 Israel 
Nat i ona l  Member  o f  I FSC and  U IAA 

 
 

 

שנים. יו"ר המועדון/התאחדות בתחילת   37, עובד בתכנה. מטפס מזה 4, גרוש+ 56בן  רקע אישי:

 חבר ועד וועדת ביקורת פעמים רבות.  שנים האחרונות. 3וב   90שנות ה 

בשלש שנים האחרונות הובלתי )יחד עם חברי הועד, ההנהלה וגורמים בענף( את  מעוניין להבחר כי: 

חברים, ללא התאחדות    300השינוי הגדול ביותר בהיסטוריה של הטיפוס בישראל. ממועדון טבע עם 

 מדינה להתאחדות של היום:   ספורט בפועל, ניהול בהתנדבות עם תקציב קטן ללא תמיכת

 איחוד של הספורט והטבע להתאחדות אחת  -

ניהול כמו חברה: מתחת לועד המנהל יש הנהלה שעובדת בשכר. ההנהלה עובדת לפי היעדים   -

 שהועד קובע ובשיתוף עם הועד.

 תקציב של מעל למליון ש"ח בשנה  -

 ( חברים משלמים 20)נכון ל נוב  5000כ  -

 קבלת תקציבי מדינה  -

 יגה וניהול תחרויות לאומיות הקמת ל -

 נבחרות לאומיות  -

 פתיחת אתרי טבע חדשים -

 תקציב גדול לבילוט בכל הארץ -

 כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?:  

 להמשיך את מה שהתחלנו לעשות. אנחנו עדיין בהליכי ההקמה והשינוי. -

הלימודים בבתי ספר )אנחנו  היעדים העיקריים שלי עכשיו הם הכנסת הטיפוס לתכנית   -

 בדרך!(, הכשרת מאמנים רבים והעברת האחריות על הטיפוס בשטח מרט"ג להתאחדות. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 מארק יוחאי  שם ושם משפחה:

 ועד מנהל חבר  מועמד/ת לתפקיד:

 מועדון טס"ה כנציג/ה:מועמד 

שנות נסיון בניהול עמותת   4נעמה יוחאי. בעל  - מטפסת מטפס חובב. אב לספורטאית  רקע אישי:

 . מכהן שנתיים כחבר ועד מנהל בהתאחדות הטיפוס ואחראי פרוייקט בית לאומי לענף הטיפוס. ספורט
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 להמשיך בעשייה לקידום ענף הטיפוס. הוועד הנוכחי הגיע להישגים רבים. מעוניין מעוניין להבחר כי: 

אמשיך לקדם את פרוייקט בית לאומי לענף  כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?: 

 הטיפוס.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 נטע פרדמן  שם ושם משפחה:

 חברת ועד מנהל  מועמד/ת לתפקיד:

 ספורטאים :תכנציג/ ת/מועמד

 ספורטאית עבר בענף הטיפוס. רקע אישי:

בתור מי שחיה את העולם הזה ויודעת כמה חשוב זה בתור ספורטאי גב תומך  להבחר כי:  נת מעוניי

של ההתאחדות, הייתי רוצה להיות מעורבת ולהשפיע על העתיד של הענף הזה בארץ ועל המשך  

 התפתחותו.

מהנסיון האישי ארוך השנים שלי, מעבר לזה גם  כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?:  

 .       עם כל התחום המנהלי והאדמיניסטרטיבי אני מסתדרת טוב  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 שגית שירן  משפחה:שם ושם 

 חברת ועד מנהל  מועמד/ת לתפקיד:

 מועדון טופ מועדון טיפוס ספורטיבי  :תכנציג/ ת/מועמד

, בעלת מס' חברות במזרח אירופה שמוכרות  הוליה וניתעשי. במקצועי מהנדסת 3נשואה+  רקע אישי:

הנהלה בו מאז הקמתו. בשנתיים   וחברת  ומהמקימות של מועדון טופ ביטוח רפואי. אמא למטפסת

 .האחרונות משמשת כחברת ועד מנהל של ההתאחדות
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בשנים מאז בתי התחילה לטפס בצורה תחרותית נחשפתי לקשיים הרבים  להבחר כי:  נת מעוניי

על   וועדם בספורט בכלל ובטיפוס בפרט. אשמח להתנדב לשקיימים בגידול וטיפוח ספורטאים מצטייני

 . מנת לעזור ולקדם את הספורטאים

אביא מניסיוני ומהיכרותי עם הענף על מנת לעזור  כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?: 

 בכל צורה שאוכל.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 נמרוד נחמיאס  שם ושם משפחה:

 חבר ועד מנהל  מועמד/ת לתפקיד:

 מטפסי טבע מועמד כנציג/ה:

, 2000-, מטפס מתחילת שנות ה2011-2016יו"ר מועדון המטפסים הישראלי בשנים  רקע אישי:

הספר "מדריך אתרי טיפוס בישראל", חבר ועד מנהל בהתאחדות הטיפוס בשנתיים   ימחברמ

 האחרונות. 

אשמח להמשיך בתפקידי בכדי לקדם עוד את הטיפוס בכלל ואת הטיפוס בטבע  מעוניין להבחר כי: 

 בפרט. 

 לתרום מהידע ומהנסיון שלי.אמשיך י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?: כיצד תוכל/

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 עומר פסט שם ושם משפחה:

 חבר ועד מנהל  מועמד/ת לתפקיד:

 מועדון "מגדל שגיא"  מועמד כנציג/ה:

המנהל  , מתנדב כבר הרבה שנים בהתאחדות וחבר הוועד 90מטפס מסוף שנות ה רקע אישי:

 monday.com במגיע מעולם החינוך וכיום עובד   .בשנתיים האחרונות

http://monday.com/
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ועל   בשנים האחרונות פעיל בעיקר בתחום חיזוק ויצירת הקהילה דרך הפקת פסטיבלי הטיפוס בארץ

 . השנים האחרונות 12הדרך מקריין את אליפויות ישראל ב

להמשיך ולקדם את פרסום והנגשת הטיפוס לקהילה הרחבה כמו גם המשך כדי מעוניין להבחר כי: 

 .המגדרי בעולם הטיפוס קידום השוויון 

חיזוק הקשר עם הקהילה, פעילויות נוספות לקידום  כיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?:  

 .נשים בספורט ויצירת תשתית חברים רחבה

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ויס -שרון אברהם שם ושם משפחה:

 מנהל הועד  הוחברת  מועמד/ת לתפקיד:

 ת"אמועדון מטפסי  :תג/כנצי ת/מועמד

לספורטאית בנבחרת    עו"ד, מתגוררת בת"א. אמא מטפסת מתחילת שנות התשעים,  רקע אישי:

 ישראל. 

  ת. המומחיות שלי במשפט מנהלי מאפשר2018חברה בוועד המנהל מאז שנת מעוניינת להבחר כי: 

לי לתרום ידע מקצועי להתאחדות. בנוסף, יש לי ידע בתחום הטיפוס הן כמטפסת טבע והן כאמא  

. קידום נשים בספורט הוא נושא שגם קרוב לליבי ואני גם עוסקת בו באופן מקצועי.  לספורטאית בולדר

 nlife.co.il/general/55081https://www.oראו למשל כאן: 

ידע מקצועי בתחום  אני בעלת ידע בענף הטיפוס וכיצד תוכל/י לתרום בתפקידך בוועד המנהל?: 

 ויש לי מוטיבציה לסייע לענף להתפתח.  דיני עמותות 

 

https://www.onlife.co.il/general/55081

