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 2015יולי,  2

 
 (מטה מפורטת) במייל תפוצה רשימת י"עפ :אל

 
 

 מיוחדת של הנהלת איגוד הגולף בישראל  אסיפה ישיבת סיכום: הנדון
 

 :כללי .1

בקיסריה, לדיון באירוע בו  30/06/2015 בתאריך התקיימה הגולף איגוד אסיפה מיוחדת של .א
שיחקו עמו , האיגוד אישור להנדיקאפ גבוהמנהל ההנדיקפ של גולפאים ישראלים קיבלו מ

 . וניצחו בתחרות 18-20/6/2015בתאריכים  שנערכה ביוון PRO-AMבתחרות 

 ליאור פריטי,, פלג גילי(, משותפים רים"יו) גרנות ואלון שולץ נועם - ההנהלה חברי: בישיבה נכחו .ב
 . אלמגור, זלמן שחף  רחל ויצמן, מיכל רונן, נחמה שרון, שמוליק, אידלמן איציק, דגן אבי

 יועצים) שגב ובזיל כץ  בועז(, ביקורת ועדת) חנן אשד(, האיגוד מזכירת) פלג עירית: נכחו בנוסף .ג
 מקצועיים(, דרור סרי )גזבר(, עפרה סטופ )יוהמ"ש(.

גיא בן  –בנוסף נכחו בחלקו הראשון של הדיון איתמר כהן ועידו בראל. נעדרו למרות שהוזמנו  .ד
 אמו, חזי מגן ויהודה לוי.

 :רקע .2

איגוד הגולף יזם פרויקט לאימוץ שיטת ההנדיקאפ הנהוגה באירופה. במקביל יצא בקמפיין  .א
 מאמינים בהנדיקאפ"."

ת "ענן" להצגת נתוני ההנדיקאפ בשקיפות מבוססטמיע מערכת תוכנה חדשה במקביל, האיגוד ה .ב
,  EGAמאפשרת הוצאת אישורי הנדיקאפ "מדויק", באישור ה תוכנה מלאה לחברי האיגוד. ה

 לחברי האיגוד המעוניינים לשחק בתחרויות בחו"ל.

 :תאור הארוע  .3

של האיגוד כנציג אחת הקבוצות שנסעו לתחרות וביקש  , פנה איתמר כהן למנהל ההנדיקפ4/6ב  .א
 . כך נעשה.לכל הקבוצות למעט קבוצה אחת אישורי הנדיקאפ לתחרות

מהקבוצה  שחקניםה תאת ההנדיקאפים של שלושהעלות ממנהל ההנדיקאפ לאיתמר ביקש  8/6ב  .ב
קנים , בהכתיבו את המספרים שלדעתו ישקפו טוב יותר את רמתם. את האישורים המתושלו

 העביר לדבריו, מבלי לבדוק אותם, לגורם שלישי שהעבירם למארגני התחרות.

בהגיעו לתחרות, כשראה שההנדיקאפים אינם נכונים לדבריו, )כנראה עפ"י ההנדיקאפ המדוייק  .ג
מהטי הכחול בקיסריה וכך קיבל והעבירם למארגני  playing hcpהמקורי( ביקש אישור 

 התחרות. 

הנדיקפ אותו קיבלו חברי קבוצתו של הה שערך האיגוד עם מנהלי התחרות ביוון עלה כי בבדיק .ד
הם שיחקו ולכן  8/6התבסס על האישורים שהפיק מנהל ההנדיקפ של האיגוד ב איתמר בפועל 

 לו היו זכאים ע"פ נתוני מערכת ההנדיקפ של האיגודהנדיקפ מחבטות  3-4גבוה ב ה hcp עם
  .תחרותניצחו בוכתוצאה מכך 

תאר את הארוע מבחינתו )אין ערר על העובדות( והעיר את בראל מנהל ההנדיקפ של האיגוד עידו  .ה
 ההערות הבאות:
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שינוי בהנדיקאפ היה נהוג גם בעבר לאור פניות של גורמים כאלו ואחרים, כיוון שתוצאות  (1
מכרטיסי משחק לא שיקפו בהכרח את רמתם של שחקנים. מתוך שיגרה זו ותפיסה 

 ויה, נענה לבקשת איתמר לשנות ולשלוח אישורים חדשים.לק

 הוא אכן נתן את האישורים הנ"ל, אבל מכיר בטעויותיו ומצר על כך רבות.  (2

 אירועים מעין אלו לא יחזרו שוב מבחינתו. (3

 הדיון: .4

נערך סבב בין חברי ההנהלה והיועצים בהם חיוו כל אחד את עמדתו לגבי האירוע והמלצתו לגבי  .א
 שיש לנקוט כאיגוד הגולף.האמצעים 

 החלטות: .5

 :הנהלת איגוד הגולף בישראלנערכה הצבעה על ההצעות שהועלו ולהלן החלטות 
 

ולתקן את נהלי הוצאת אישורי  יש לנזוף במנהל ההנדיקאפ של האיגוד על מעורבותו וטעויותיו .א
 .הנדיקפ ושינויי הנדיקפ באיגוד

 יו"ר. לטיפול מיידי. –באח' 

 השחקנים אשר שיחקו בהנדיקאפ גבוהעדים שינקוט האיגוד ביחס לשלושת ציש לקבוע מהם ה .ב
אשר )מנכ"לי מועדונים ויו"ר( חברים  4בת תת ועדה הקמת הוחלט על  .פ האמיתיאמההנדיק

 .תכין הצעת החלטה שתועבר במייל לאישור הנהלת האיגוד

 מנכ"לים ויו"ר. לביצוע מיידי. –באח' 

 האירופי. PGAלארגון ה  יופץ עדכון על הארוע .ג

 יו"ר והיועמ"ש. לביצוע מיידי. –באח' 

 סיכום: .6

ת עימשכך קרה, יש לנקוט בכל האמצעים למנאך . מלכתחילה אירוע שטוב היה לו לא היה בא לעולם
 בעתיד כדי ש "מאמינים בהנדיקאפ" לא תישאר סיסמה ריקה מתוכן.אירועים דומים 

 
 
 

   ,בברכה

 גרנות אלון -שולץ  נועם
 הגולף איגוד ר"יו
 
 
 

 (:במייל לשליחה) תפוצה רשימת
 בישראל הגולף איגוד של המנהל הוועד חברי

 .מקצועיים מנהלים, לים"מנכ – וגעש קיסריה הגולף מועדוני
 , יועץ מקצועי.HCPלבנוני, יוהעמ"ש, מנהל  גיל – צ"יח, האיגוד מזכירת, ביקורת ועדת גזבר, חברי

 לוי, גיא בן אמו , חזי מגן )באמצעות איתמר(איתמר כהן, יהודה 
  

 אתר האיגוד


