
להלן המועמדים לבחירות להנהלת איגוד הגולף 2017 

רועי אידלמן-  

משחק גולף 15 שנים, שחקן נבחרת ישראל בגולף, זוכת מדליית הזהב 
הקבוצתית במכבייה 2013, אלוף מועדון הגולף קיסריה לגברים בשנת 2014, 

פעיל בגולף בצורה יומיומית תוך פעילות התנדבותית רבה עם שחקני גולף 
צעירים ושחקני גולף עילית.  

״התחלתי לשחק גולף בזמן שהותי בארהב ומאז החיידק נדבק בי. אני קורא 
ולומד על המשחק, חוקי המשחק וההיסטוריה שלו ללא הפסקה.  

 האג׳נדה שלי כוללת 3 מטרות עיקריות: 
1. קידום המשחק בקרב שחקנים צעירים והבאת תלמידי בית ספר מהסביבה 

(קיסריה וגעש) 
2. קידום שחקני עילית צעירים, עם מוטיבציה לשלוח שחקנים לתחרויות בחו״ל.  

3. קידום המשחק במשרדי הממשלה, וקידום תיירות גולף בישראל.  

אלון גרנות   

נשוי + 3 בנות. 
מכהן מאז אוגוסט 2014 כיו"ר איגוד הגולף. 

מכהן בהנהלת האיגוד החל משנת 2011 ועד לבחירתו ליו"ר באוגוסט 
2014 כיהן כמנהל ההנדיקפ של האיגוד וכמנהל התחרויות. 

״בשנתיים בהן כיהנתי כיו"ר עסקתי תחילה בייצוב מצבו הכספי של 
האיגוד (נעם שולץ ואנוכי קיבלנו איגוד עם גירעון תפעולי שנתי של 

300,000 ₪ ואני משאיר בסוף הכהונה איגוד מאוזן תפעולית). בנוסף 
ניסיתי לקדם את התחומים הבאים (כל הנושאים שיפורטו לעיל נמצאים 

בשלבים שונים של קידום חלקם אף הושלם): 
  

1. הכנת תכנית אב רב שנתית לקידום הגולף בישראל. בימים אלו האיגוד במגעים עם ה R&A לקבלת 
מימון מיוחד לתכנית הנ"ל. במסגרת התכנית התקיים לראשונה בישראל קורס הסמכת מאמני גולף ע"י ה 

 .PGAE
2. קידום מעמדו של הגולף כספורט אולימפי. 

3. הגדלת התמיכות של המדינה בענף – עם כניסתי לתפקיד עמדה התמיכה על 70,000 ₪ בשנה. עם 
סיום תפקידי התמיכה עומדת על 150,000 ₪ בשנה. זה עדין לא מספיק בעיני אך אנו בתחילת הדרך. 

בנוסף הצלחתי לבסס את תמיכת המדינה בגולפאים המצטיינים שלנו תוך ניסוח אמות מידה (קריטריונים) 
ברורים לתמיכה פרטנית. 

4.  ליווי גולפאי העילית לצורך קבלת תמיכה מהמדינה. 
5. הרחבת מעגל הקשרים של איגוד הגולף עם ארגוני גולף בעולם כדוגמת R&A, EGA ואיגודי גולף 

לאומיים מארצות שונות. 
6. שינוי תקנון העמותה והתאמתו לנסיבות המיוחדות של הגולף בישראל ולעובדה שהגולף הפך לענף 

אולימפי. 
7. הטמעת מערכת ההנדיקפ של ה EGA בישראל והובלת קמפיין "מאמינים בהנדיקפ". 

8. קידום פתרון ממלכתי לבעיית רישוי המגרש בגעש. 
9.  הובלה יחד עם משרד התיירות של פרוייקט הקמת מגרשים חדשים. במסגרת זו קיבל איגוד הגולף 

מעמד מיוחד של "ספק יחיד" ותחת מעמד זה האיגוד הפך חלק מהותי מכל מכרז עתידי על פרוייקט גולף 



בישראל. המכרז הראשון להקמת מגרש חדש בישראל אמור לצאת בחודשים הקרובים ובעקבותיו עוד 2-3 
מכרזים בשנתיים הקרובות. 

10.  הסכמה עם משרד הספורט וקרן המתקנים על הקמת ריינג'ים עירוניים. 
  

למה אני מתמודד? – שאלה מצויינת. 
אחרי שנתיים בתפקיד (אותו אני ממלא בהתנדבות) אני מרגיש שיש לי עוד מה לתרום ולקדם ולכן לאחר 

לבטים החלטתי לרוץ לכהונה נוספת ולנסות להשלים את מימוש תכנית האב הנ"ל ובכלל זה השלמת 
הפרוייקט להקמת המגרשים הנוספים, הסדרת הרישוי בגעש ועוד״. 

תמיר גילת 

 שחקן גולף. ממלא מקום יו״ר ההתאחדות לכדורגל, חבר 
מליאת הועד האולימפי, דירקטור במועצה להסדר ההימורים 

בספורט. 

״גדלתי כספורטאי במחלקת הכדורגל של מכבי ת"א והייתי 
השוער של הקבוצה הבוגרת של מכבי תל אביב (לסירוגין) עד 

שסיימתי את לימודי המשפטים באוניברסיטת תל אביב 
והתחלתי את התמחותי במשרד ש. הורביץ ושות׳. עסקתי בעריכת דין שנים רבות ובהמשך עשיתי תואר 

שני במסלול  EMBA של קולג׳ רקאנטי ועברתי לעולם העסקים בעיקר בחו״ל. 
  

בשנת 2011 חליתי בסרטן ומאז פרשתי מכל עסקיי והחלטתי להקדיש את חיי לתרומה לקהילה. 
אני משמש כיו"ר של הקרן לחקר הסרטן בישראל ICRF ועוסק בליווי של חולי סרטן קשים ובני 

משפחותיהם. כמו כן, אני פעיל בתחום הספורט בישראל ותפקידי המרכזיים בתחום: מ"מ יו״ר ההתאחדות 
לכדורגל ,חבר המליאה של הועד האולימפי ובימים אלה מוניתי לדירקטור במועצה להסדר ההימורים 

בספורט. 
  

לטעמי גולף הוא אחד מענפי הספורט המקופחים והבלתי מוערכים בישראל . לא יתכן שישראל, מדינה 
שכמהה לעידוד התיירות , אינה מבינה שענף הגולף יכול להפוך לאחד ממוקדי המשיכה המשמעותיים של 

תיירות לישראל ישראל היא אחת המדינות הבודדות במערב בה ניתן לשחק גולף במשך כל השנה! 
  

זאת ועוד, כחולה סרטן, אני ער לתרומה האדירה של העיסוק בגולף  לשיקום פיזי ונפשי וביכולת לייצר 
סביבה חברתית ועסקית נעימה ורגועה. 

  
העובדה שבישראל יש כיום שני מגרשי גולף בלבד הינה מחדל חמור!  יתרה מכך אנו עדים בשנים 

האחרונות לניסיונות בלתי פוסקים מצד הרשויות לסגור את מועדון הגולף בגעש שתרומתו לענף משמעותית 
ביותר-  ולהותיר את שחקני הגולף בישראל עם מגרש אחד בלבד. 

נושא זה הינו בעל חשיבות עליונה ועל איגוד הגולף לשים אותו בעדיפות עליונה. כמו כן עלינו להמשיך 
ולטפח  את פנינת הגולף בקיסריה ולהזיע במאמצים רבים בהסברה אודות יתרונות העיסוק בגולף בישראל 

ובחשיבות הקמת מועדוני גולף נוספים ברחבי המדינה״. 



איציק אשכנזי   

איציק אשכנזי, בן 66, יזם ואיש עסקים מהרצליה. חבר במועדון הגולף געש.  
״התחלתי לשחק גולף לפני 7 שנים, ומהר מאוד התמכרתי לספורט המאתגר 

הזה. 
בתקופה זו צירפתי חברים ומכרים רבים נוספים למועדוני הגולף והשתתפתי 

בעשרות משחקים ותחרויות בארץ ובעולם. כמו כן, אני נהנה לתרום מזמני וניסיוני 
ולשחק עם שחקנים חדשים. 

בימים אלה אני מתמודד בבחירות על מנת לממש שתי מטרות עיקריות: 
קידום, חשיפה והעלאת מודעות לגולף בקרב מגוון גילאים ואוכלוסיות בישראל.  1.
 פיתוח המועדונים הקיימים לרווחת השחקנים וכן הקמת מועדונים נוספים. 2.

ֿ״רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע.” (אלברט 
אינשטיין) 

יוסי ארועטי 

בן 56 נשוי+2, מתגורר בתל אביב 
 DSAY פרסומאי. שותף בשני משרדים – דרורי ארועטי ברמן ו

קברניט בארקיע מזה 28 שנים 
בעבר טייס הרקולס משרת עד היום במילואים בענף תקשורת וענף היסטוריה 

של חיל האוויר 
מלמד בקריה האקדמית אונו על פרסום ויצירתיות 

יו"ר עמותת ספרי מפתח המפעילה ספריות ניידות בכל רחבי הארץ 
  

״ אני גולפאי 'מכור' מזה 20 שנה.שני הנושאים החשובים לי ביותר ואפעל 
לקידומם: 

 1. הגדלת מספר השחקנים הצעירים בענף על מנת להבטיח את 
עתידו 

 2. קידום תשתיות גולף ובעיקר מניעת סגירתו של מועדון געש 
  

ניהלתי בעבר מאבקים ציבוריים וקמפיינים פוליטיים ואני סבור שאוכל לתרום לקידום הענף״. 

יובל הררי-   

חבר המועדון בגעש ובעבר חבר מועדון קיסריה, בעלי חברת יהלומים ותכשיטים, 
בעבר שירת בשני גופים ממלכתיים 

״למדתי והתחלתי לשחק גולף במועדון בגעש לפני כ 17 שנים ומאז אני חבר 
המועדון בגעש כאשר הייתי גם חבר המועדון בקיסריה.מטבע הדברים רכשתי 

נסיון רב ואני מכיר היטב את נושא הגולף בישראל. 

אני רואה חשיבות עליונה בקידום ופיתוח ענף הגולף בישראל כולל טיפוח ועידוד 
ילדים ונוער כדי להרחיב ולהעמיק את מעגל השחקנים בארץ.אני בוגר 

אוניברסיטת בר-אילן במדעי המדינה ובקרימינולוגיה, 



בעברי הרחוק שירתי בשב"כ ובגוף ממלכתי אחר ויש לי נסיון בניהול מערכות וביחסי אנוש. 
מזה שנים רבות אני בעלים ומנהל של חברת יהלומים ותכשיטים בבורסת היהלומים ויש לי נסיון והבנה 

בניהול וכלכלה, אני משמש כבורר בחבר הבוררים המצומצם של בורסת היהלומים. 
יש לי רצון וכוונה לתרום ככל יכולתי לענף שכולנו כל כך אוהבים״. 

שלמה איבגי 

חבר ההתאחדות לספורט, יו״ר ועדת הספורט בארגון נכי צה״ל, שחקן 
גולף פעיל. 

חבר הנהלת איגוד הגולף. 
יליד 1956 אב לשלוש בנות סב לארבעה נכדים. יליד ארץ ישראל בן 61 

שנים. 
״במהלך שירותי הצבאי בגיל 19 נפצעתי מפגיעת כדור בעמוד השידרה . 
מאז הפגיעה ובזכות זה, שונה מהלך חיי מאז עד היום אני פעיל בנתינה 

ציבורית. 
כחבר התאחדות לספורט, יושב ראש ועדת הספורט בא.נ.צ ושחקן גולף 

פעיל. 
חזוני הינו לקדם את איגוד הגולף בהרחבת הפעילות לילדים (גם נכים) 

בשיתוף המועדונים, גיוס משאבים למטרה זו הן בארץ והן בחו”ל, וכל מה 
שידרש לקידומו של ספורט נפלא זה. 

דוד תור- 

חבר באיגוד הגולף וחבר במועדון הגולף געש, בעל ניסיון רב בפעילות ציבורית 
כולל בתחום הספורט- יו״ר מחלקת הכדורעף של מכבי ת״א, חבר הנהלת איגוד 
הכדורעף, מייסד ויו״ר של עמותת וותיקי הכדורעף, זאת לצד פעילויות ציבוריות 

רבות ובהן דירקטור מטעם הציבור בחברה בורסאית , חבר בהנהלות של 
עמותות, חממות טכנולוגיות ואיגודים. חבר בהנהלת לשכת המסחר גרמניה - 
ישראל, נציג של אחת המדינות החדשות של גרמניה (לשעבר מזרח גרמניה) 

בישראל , פעיל בעמותת עולים ביחד כולל בתפקיד מנטור. 
״ענף הגולף הוא בשבילי תחביב ודרך חיים וחשיבותו רבה ולכן אשמח להיבחר 

להנהלת האיגוד ולתרום מיכולתי וכישורי לקידום הענף . 

יואב ברוק 

יואב ברוק, 45, חבר שני המועדונים. 
אלוף ושיאן ישראל בשחייה לשעבר שהשתתף בשלוש אולימפיאדות, שלוש 

אליפויות עולם ושש אליפויות אירופה. השחיין הישראלי הראשון שהשתתף בגמר 
אליפות עולם. 

כיום בעלים של חברת איסתא ספורט וכנס תיירות. 
״חשוב לי לסייע בהמשך פיתוח הענף בארץ, ובמצב הנוצר לפחות שימור הקיים״. 



משה נסיס- 

  
30 שנה בעלים ומנכ"ל של חברות בענף הפרסום. 

ספורטאי חובב נלהב בעיקר בטניס וגולף ( הנדיקפ 11 ). 
״אני מרגיש מחובר מאוד לענף וחרד לעתידו. מאמין שאפשר וצריך לפתח את 

הענף, להכניס דם חדש (מבוגרים וצעירים) מאמין שילדים וצעירים זה העתיד של 
הענף בישראל . 

הדבר החשוב ביותר היום, זה לדאוג ולשמר ואף לפתח את מועדון גולף געש 
שהוא ללא ספק " דלת הכניסה" העיקרית לענף שלנו. 

בעל קשרים בתקשורת שאותה ניתן לגייס לטובת הגולף בישראל״. 

שמואל אלמגור 
נשוי + 6  - תושב קדימה/צורן 

גמלאי התעשייה האווירית 
מהנדס תעשיה וניהול בוגר הטכניון בחיפה מ 1974 

בתפקידי האחרון עבד כראש תחום רכש ולוגיסטיקה - מפעל מל"ט 
תעש”א. 

משחק גולף כ 14 שנים. 

״התחלתי לשחק גולף בשנת 2003 במועדון הגולף בקיסריה. שם הייתי חבר במשך 3 שנים 
חבר במועדון הגולף בגעש מזה 11 שנים, ואיש צוות במועדון כ- 8 שנים. 

הייתי חבר הנהלת איגוד הגולף כשנה בשנת 2015 
עוסק רבות בהפצת המודעות ליופי משחק הגולף לקבוצות 

ומקומות עבודה, שבאים לחוות מדי פעם את חווית המשחק. 
מאמין גדול בהפצת המשחק, במיוחד לבני הנוער, שם מצוי הפוטנציאל לעתיד. 

במידה ואבחר, אפעל להפצת המשחק בקרב מועצות מקומיות, עם דגש לאוכלוסיות מצוקה 
בסיוע של חברי האיגוד הנוכחיים. 

בנוסף, אפעל כמיטב יכולתי, לפתוח והקמת מגרשי גולף חדשים בארץ, וניסיון 
להחייאת תכנית הגולף של משרד התיירות, להקמת 15 מגרשי גולף בארץ״. 

יוני סידי 

 יליד 1981, עלה לארץ לפני 10 שנים.  משחק גולף מעל 10 שנים. 

ֿ״אני רוצה לתת יד לשינוי ולקידום ענף הגולף בישראל הן במגרשים חדשים והם 
בשחקנים ובדגש על דור צעיר ורענן״. 



יונתן סטצן- 

חבר מועדון הגולף געש. מנהל ההנדיקפ של האיגוד


