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 Airlines Aegean - ProAm 2015 לפרשת בישראל הגולף איגוד הנהלת של סיכום : הנדון

 
 

 .כבד בלב נכתב זה סיכום
 המעורבים ולחברים הגולף לאיגוד ,בישראל הגולף לענף כבוד מביאה אינה להלן שתפורט האירועים מסכת

 מספר תוך להסתיים היה יכול בה שהטיפול שפרשה לכך גרמה בדבר הנוגעים כל שהתנהלות ספק אין .בפרשה
 המעורבים ולשחקנים לאיגוד ,בכלל בישראל הגולף לענף נזק וגרמה פצעים פתחה ,וחצי חודש במשך נגררה ימים

  .לקחים ולהפיק ללמוד רצון מתוך התנהלותו את היטב יבחן הגולף איגוד  .בפרט
 לטובת ידיים ולשלב העגומה בפרשה הסיום אקורד כאל זה סיכום אל להתייחס בדבר הנוגעים לכל קוראים אנו

 האשמות הטחת והמשך פנימיים וממאבקים בארץ הגולף את לקדם שיכול היחיד הגוף הוא האיגוד .בישראל הגולף
  .כולנו נפסדים נצא ,הדדיות

 
 .הגולף מגרש על להתמודד הרמות בכל לשחקנים המאפשרת ייחודית שיטה מנהל לובישרא בעולם הגולף ענף

 שנושא כך על חולק אין .ואיכותי אמין ניהול על גם כמו ויושרה הדדי אמון על מבוססת  ,"הנדיקפ" הנקראת זו שיטה
 - ה מטעם בארץ זו מערכת קיום על האמון ,בישראל הגולף איגוד ,בעולם החובבים גולף של בנפשו הנו ההנדיקפ

AGE, בישראל הנדיקפ של וראויה אמינה מערכת קיוםל לפעול וימשיך פועל ,פעל. 

 
 :האירוע פרטי

 
 .ביון ProAm בתחרות לשחק מישראל חובבים 00 יצאו 5102 יוני בחודש •

 (קבוצה אותה חברי כולם) חובבים שלושה כי הגולף איגוד גילה ,התוצאות ופרסום התחרות סיום לאחר •
 פ"ע עת באותה זכאים היו להם מאלו משמעותית גבוהים הנדיקפים עם שיחקו ,השחקנים 11 – ה מתוך

 .איגודה רישומי

 המקצוען לבקשת האיגוד של ההנדיקפ מנהל י"ע נעשה ההנדיקפ שינוי כי התגלה האיגוד יםישק בבדיקה •
  .החובבים קבוצת את שהוביל

 ההנדיקפ מנהל שביצע השינוי על ידעו לא כי החובבים טענו ,העובדות עם בדבר נוגעיםה עומתו אשרכ •
  .זכאים אינם לו הנדיקפ עם שיחקו שהם כך ועל המקצוען לבקשת

 .החובבים ידיעת ללא נעשה ההנדיקפ שינוי כי אישרו והמקצוען ההנדיקפ מנהל •

 הם כי הודיעל המעורבים את לשכנע דיכ שביכולתו כל הגולף איגוד עשה ,לראשונה הפרטים משהתגלו •
  .הועיל ללא זאת כל .הפרשה את לסכם ובכך כדין שלא שהושגה זכייתם על יםוותרמ

 ולהודיע התחרות למנהלי מכתב להוציא האיגוד ר"יו את להנחות 6/01 ביום האיגוד הנהלת החליטה פיכךל •
  .שהתגלו העובדות על

 בניסיון המעורבים השחקנים עם נוספת פגישה תקיימהה ,6/01 מיום האיגוד הנהלת החלטת פרסום אחרל •
 וכי שלהם הנדיקפב שנעשה השינוי על ידעו לא הם כי טענותיהם קבלת תוך הזכייה על לוותר לשכנעם

 . הועיל ללא אך, האיגוד באחריות הינו שבוצע השינוי
 האיגוד כנגד השמצות במסע בפרשה המעורבים תחופ ,התחרות למארגני האיגוד מכתב שליחת לאחר מייד •

 .בישראל הנדיקפה מערכת ועל בראשו והעומדים

 תקינות את לבדוק EUROPE OF PGA ה מארגון פניה באיגוד התקבלה ,האירוע "התגלגלות" כדי תוך •
 כי התגלה בבדיקה .5112-5112 בשנים roAmP  בתחרויות ששיחקו מישראל הקבוצות כל של ההנדיקפים

 משמעותית גבוהים הנדיקפים עם איתו שיצאו החובבים שיחקו ,המקצוען השתתף בהן התחרויות 3 בכל
 מינויו טרם שימש אשר ל"הנ ההנדיקפ מנהל י"ע שונו קפיםההנדי כל .עת באותה באיגוד רשומים שהיו מאלו

  .קיסריה מועדון לש ההנדיקפ כמנהל 5112 בינואר באיגוד לתפקיד
 

 של (הויתור קבלת ולא) העצמית הפסילה קבלת על האירופאי PGA ה החלטת 8/3 בתאריך שהתקבלה לאחר

 איגוד הנהלת חלטותהו מסקנות להלן ,שלהם הנדיקפל בנוגע ספקות של בנימוק ביוון בתחרות מהזכיה הקבוצה
 :הגולף

 

 
 :מסקנות

 
 המתוארת ביוון לתחרות המתייחסות הפעולות בשרשרת חלקו על אחריות לוקח הגולף איגוד •

 .5102 מינואר החל הנדיקפ אישורי הפקת על הממונה בהיותו הדברים בפתח
 . בעתיד כאלו מקרים הישנות למנוע בכדי החל ויישומו מיוחד נהלים פרק נכתב מהארוע כלקח •
 .בגולף הנהוגים האתיקה לכלליו הגולף לחוקי בניגוד הנה באירוע המקצוען התנהלות •

 ברורה ידיעה למרות תוצאה כרטיס על חתימה והן, כדין שלא לשחקנים הנדיקפה להעלאת בקשה הן
  .ראויות לא פעולות הן, לו שראויים מזה גבוה הנדיקפב שיחקו קבוצתו ששחקני
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 לו היה שטוב ומלל תמונות הכילו בחלקם אשר השורה מן חברים י"ע שהועלו שונים פרסומים מגנה האיגוד •
  .מפורסמים היו לא

 .האיגוד הנהלת להחלטות בהתאם היו בנושא בטיפולם האיגוד ר"יו פעולות כל •
 
 

 :החלטות

 
 האיגוד ומבחינת 6/0 מיום EUROPE OF PGA ה הודעת את כלשונה אמצתמ בישראל הגולף איגוד הנהלת .1

 .ומבוטלת פסולה ביוון בתחרות הראשון במקום הקבוצה זכיית
 טרם המקצועית בהתנהלותו הן ,הפרשה כל לאורך המקצוען של התנהלותו את מגנה בישראל הגולף איגוד .5

 של העתק יעביר האיגוד .הפרשה התגלות לאחר ומוסדותיו האיגוד מול התנהלותוב והן תחרותה ובמהלך
 . בישראל PGA ה ארגון להנהלת זה מסמך

 יוכל לא ,הפרשה חשיפת עם מייד שהתפטר הנדיקפה מנהל ,שימוע לקיום בכפוף כי קובע הגולף איגוד .3
 .שנים 2 של לתקופה האיגוד ממוסדות למוסד להיבחר או באיגוד רשמי תפקיד בשום לכהן

 כפי הגולף איגוד מול אל העובדות התגלו מאז החובבים השחקנים 3 התנהלות כי תקובע האיגוד הנהלת .2
 להם וקוראת באיגוד מחבר המצופה עם אחד בקנה עולה אינה ,פומביות כפשותה מסעב ביטוי לידי באהש

 .בראשו והעומדים האיגוד נגד ההשמצות מסע מהמשך מיידית לחדול
 מאירופה שהתקבל המידע לבין האיגוד רישומי בין בנאמו גיא השחקן של בהנדיקפ שהתגלו פערים לאור .2

 5112 בפברואר יהבטורק ProAm ה תחרות לגבי EUROPE OF PGA ה י"ע לקיים האיגוד שנדרש בבדיקה הן)
 החלטה קבלת טרם לשימוע יוזמן השחקן כי האיגוד הנהלת קובעת (5112 ביוני ביוון ProAm ה בתחרות והן

 שנהב יואב עם יחד שזכה אף על באוקטובר בספרד IP ה בתחרות יישראלה הגולף את לייצג יוכל האם
 .לזוגות ישראל באליפות

 השונים הגופים אמון את להחזיר מנת על לפעול האיגוד ר"יו את ומסמיכה מנחה הגולף איגוד הנהלת .6
  .בישראל הנדיקפה במערכת באירופה

 השחקן של היא ההנדיקפ על האחריות כי האיגוד חברי לכל ולהזכיר לשוב לנכון מוצאת ההנהלה .7
 הסיבה מהי קשר ללא פסול והנ זכאי הוא לו מזה גבוה הנדיקפ עם שמשחק שחקן כל .בלבד עצמו

 .שגוי הנדיקפ עם ששיחק

 התנהלות ,האירועים השתלשלות את לבחון בהמלצה האיגוד של הביקורת ועדת אל פונה האיגוד הנהלת .8
 הגישול (בפרשה המעורבים האיגוד וחברי האיגוד הנהלת חברי ,האיגוד ר"יו) בפרשה המעורבים כל

 .9/11 ליום עד המלצותיה עם ביקורת דוח להנהלה
 

 את לשים בה המעורבים לכל תוקורא לפרשה פסוק סוף זו בהחלטה רואה הגולף איגוד הנהלת
 הנדיקפ מערכת לבניית ידיים בשילוב לפעול חבריו לכל קורא האיגוד .מאחורינו המצער האירוע
 מאמינים" אנחנו – מלא בפה להגיד כולנו נוכלש בכדי בארץ הגולף שחקני לכל ואמין מדוייק

 ."בהנדיקפ
 
 
 

 !!!בישראל וגדול טוב גולף למען ביחד נפעל בואו


