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 מסתיימת שנה אולי הדרמטית בתולדות הענף שלנו.

 

  סגירת מגרש הגולף בגעש הפכה אותנו למדינה עם מגרש אחד!!! על כל המשתמע מכך.

מספר לא מבוטל מחברי געש לשעבר כחברים  מועדון הגולף בקיסריה פתח את שעריו וקיבל 

ואחרים יכולים לבוא לשחק בתנאי גרין פי וכרטיסיה, עדיין, לרבים המשמעות הפסקת המשחק 

שחקנים פרשו מהמשחק, בתקווה שזאת פרישה זמנית( ורבים אחרים משחקים  733)להערכתנו 

 יגוד ספג מכה קשה ביותר.הרבה פחות מבעבר. הא

 )רוב המכריע של חברי האיגוד הצטרפו דרך מועדון געש שגם גבה את דמי החבר(.

ויותר שהיו בעבר. משמעות הקיטון  073כיום יש באיגוד עשרות בודדות של חברים לעומת כמעל 

תר, הזה הינה שהאיגוד פועל כרגע כמעט ללא תקציב גם בגלל דמי החבר החסרים וחמור עוד יו

חברים משלמים  173תמיכת המדינה המותנית בכמות החברים מוטלת בספק.)נדרשים לפחות 

  המשתתפים בתחרויות על מנת לקבל תמיכה ממוסדות הספורט(.

למרות הכל, לאיגוד הנהלה שפועלת בהתנדבות על מנת לשמר את הקשר עם העולם, ליזום את 

 ף הקשיים, לקדם את הענף.שניתן ולשמר את גחלת התקווה שניתן יהיה, על א

 יש גם חדשות טובות!!!

האיגוד ומועדון הגולף קיסריה פועלים בשיתוף פעולה ונמצאים ביחסים הטובים ביותר מזה 

 שלוש שנים ואנו פועלים יחד ליזום תחרויות ושיתופי פעולה נוספים לקידום ופיתוח הגולף.

מגרשים חדשים באשקלון בלוד ובכפר בימים אלו קיימות מספר יוזמות מעניינות בקשר להקמת 

 הנגיד.

בכל הנ"ל לאיגוד יש קשר רציף ומתקיימות פגישות עם הרשויות המקומיות וביחד מנסים לקדם 

 את העניינים.

 בהנהלת האיגוד הוקמה יחידה לטיפול בהקמת מגרשים חדשים.

 שמה בישראל:

 י.ל.ח.ם.

 יחידה לקידום חדשים מגרשים

😊. 
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 היחידה כוללת את:

 וסי ארואטיי

 משה נסיס

 יונתן סטצן

 ורועי אידלמן

 יש גם שחקני חיזוק...

 

 בקיצור, יש תקווה.

 

 מעט על פעילות האיגוד: 

 לאחרונה הביעו מספר גולפאים רצון לדעת יותר מה עושה האיגוד בימים קשים אלו.

 נאיר מעט:

המועדון והאיגוד *האיגוד פועל בשיתוף פעולה עם מועדון הגולף קיסריה שממנו נהנו בעבר 

  מתוך הבנה שביחד יותר טוב לכולם.

*האיגוד מטפל בענייני הגולפאים הצעירים שלנו שגרירינו בעולם: לטיסיה בק וההכנות 

החי  10, לא פשוט לנער בן IMGהאולימפיות, איתי כהן הלומד באקדמיית הספורט בפלורידה 

ן בגולף ואנו צופים לו עתיד מזהיר! דנה ולומד בפנימיה בארץ זרה, איתי מצטיין בלימודים וכמוב

על מילגת גולף ונהנית מסטטוס של ספורטאית עילוי  בארץ,  Iowaלרנר הלומדת באוניברסיטת 

 גם דנה מצטיינת בלימודים ובגולף!

 האיגוד פועל הן בהגדרת מעמדם מול מוסדות הספורט והן בניהול הכספים המועברים אליהם.

 

והקשר הפורמלי לגופים הרגולטורים של הגולף העולמי החשוב גם לצורך  *נושא ההנדיקאפ

השתתפות בתחרויות בחו"ל וגם לאפשרות קיום תחרויות בינלאומיות בישראל מטופל ע"י יונתן 

 סטצן חבר הנהלת האיגוד

 

*מן הראוי לציין שהאיגוד מקבל בקביעות " אישור לניהול תקין" מרשם העמותות )אינו דבר של 

 לפקודה בזכות עבודה טובה של רוני פלג.  44בכך( וזיכוי במס על תרומות לפי סעיף מה 

 ניהול תקין הינו תנאי לקבל סיוע מהמדינה.
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 על מנת לפתח את הענף.  אנחנו נמשיך לפעול ונעשה הכל ועכשיו אליכם חברינו הגולפאים:

 שניזום.אנחנו צריכים אתכם איתנו, כחברים רשומים, משתתפים בתחרויות 

 לא פחות חשובה תמיכתכם הכלכלית:

  לשנה, המוכרים כתרומה.₪ 733דמי חבר בסך הכל של 

 מעלות מנוי שנתי !!! 1%

 

 אנא מכם....

 עוד היום.

 תודה מראש,

 בואו ויחד ננסה לקדם את הגולף הנפלא שכולנו אוהבים!

 מגיע לנו גולף בישראל !!

 ניתן לשלם את דמי החבר בדרכים הבאות:

 איגוד הגולף בישראל -בנקאית ל: שם החשבון בהעברה     -       

 17-בנק הפועלים             

 841קיסריה  -סניף             

 10337חשבון             

 450-4044050 או דרך אפליקציית ביט למספר טלפון: -

 454-5550755או בכרטיס אשראי אצל עירית פלג,  -
 בקיסריה.או בחנות של איתי לנואל במועדון הגולף  -

-  

אנא העבירו את אישור התשלום יחד עם טלפון, אימייל ומס ת.ז. למזכירת האיגוד עירית פלג 

 info@israelgolffed.org או באימייל 7781087-373 טלפון:

 

 

 

 בברכה

 

 רועי אידלמן,

 יו"ר איגוד הגולף
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