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

 

  2015/08/18  מתאריך 20153/ כללית אסיפה ישיבת סיכום: הנדון

 :כללי .1

 .2/2015 רבעון לסיכום, בגעש 18/8/2015 בתאריך התקיימה הישיבה .א

,               פלג גילי, דגן אבי, שולץ נועם, גרנות אלון - הנהלה חברי: נכחו בישיבה .ב
. וייצמן רחל, אידלמן איציק, פרץ גיל, פריטי ליאור, שרון נחמה, אלמגור שמואל

 (.שחף וזלמן רונן מיכל – נעדרים)

(, ביקורת ועדת) אשד וחנן פולק ול'ז(, האיגוד מזכירת) פלג עירית: נכחו בנוסף .ג
 עפרה (,צ"יח) לבנוני גיל(, מקצועיים יועצים) גולדברג ודיויד שגב בועז ,כץ בזיל

 דרור סרי )גזבר(. –נעדר  (.פאהנדיק מנהל) סטצן יונתן(, משפטית יועצת) סטופ

 

 :הישיבה נושאי .2

 :נברינו קוסטה פרשת ספיחי .א

 .בעניינו והחלטה בנאמו לגיא שימוע (1

 .עידכון – בראל עידו (2

 Pro-ב ישראלים גולפאים השתתפות לגבי PGAE -וה  EGA ה עם תקשורת (3

Am. 

 .והצבעה להתייחסות הנדיקאפ נהלי (4

 .בנושא ביקורת (5

 .האיגוד של ההנדיקאפ כמנהל סטצן יונתן מינוי על עידכון (6

 .כספיים דוחות על מעבר .ב

 .גביעים הקדשתם והנצחה באמצעות עידכוני – הפתוחה ישראל אליפות .ג

 .ואישור להתייחסות – הקצבות חלוקת נוהל .ד
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 :הנושאים פירוט .3

 :נברינו קוסטה פרשת ספיחי .א

 : בנאמו לגיא שימוע (1

 שלילת של הצעד נקיטת ולפני שהתקבלה להחלטה בהתאם השימוע (א
 .בספרד הבינלאומית  IP-ה באליפות ישראל את יצגיל הזכות

בעקבות השימוע נערך דיון בנושא ובעקבותיו הצבעה בסוגיה האם  (ב
)מניעת השתתפותו כנציג  לאשרר את ההחלטה הקודמת בעניין

 ישראל בתחרות(.

  .3  - הצביעו לא/נמנעו.  2 – נגד.  5 – בעדתוצאות ההצבעה היו:  (ג

 IPגיא בנאמו לא ישתתף כנציג ישראל בתחרות ה  –סיכום  (ד
 שתתקיים השנה בספרד. 

 .ההנהלה לחברי הופץבנושא  מכתב – השימוע על ויתר בראל עידו (2

 נושא שכל אישור מאיגוד הגולף ביקש  EGA -ארגון ה– פאההנדיק נושא (3
 יםלשנ הכללים קובץ על לחתוםוכמו כן  EGA-ה בשיטת מנוהל  פאההנדיק

 הנושא מטופל ע"י היו"ר. .2013- 2015

סוכם כי ועדת הביקורת, לאחר התייעצות עם היועמ"ש  –ביקורת בנושא  (4
 של האיגוד תקבע ותפרסם האם בכוונתה לערוך ביקורת.

 הסתייגויות: 2אושר תחת  –חדש נוהל הנדיקאפ  (5

 הנוהל צריך להיות עומד בפני עצמו )ולא תחת ניהול מקצועי(. (א

 שת"פ המועדונים.חייב את תמיכת ומהנוהל  (ב

 :2/2015 רבעון תקציב מול ביצוע -כספי  ח"דו הצגת .ב

 .מהספורטוטו ההקצבה גידול – הכנסות בסעיף (1

 .הספורט משרד תקציב אישור עד מעוכב – הספורט הלנמ  תמיכות סעיף (2

 - הפתוחה ישראל אליפות .ג

 .ונכים סניורס סופר, נוער –' א חלק (1

מתקיימת לראשונה בישראל מתוך מגמה להפיק לקחים השנה  – נכים (2
 בשנה הבאה כפי שמתקיים במדינות נוספות.  OPENולהפוך את התחרות ל 

סוכם שתוקם ועדה לבחון את נוהל ההנצחה ולקיימו הלכה למעשה.  (3
 הוועדה בראשות הגב' רחל ויצמן ובהשתתפות אבי דגן ואיציק אידלמן.

  – כספית תמיכה עקרונות נוהל .ד
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הנוהל אושר תחת הסתייגות אחת שמדובר על נושאים ועקרונות, ואילו  (1
 קריטריונים יקבעו ויפורטו בתכנית העבודה השנתית.

 :סיכום .4

 וזמנם לשם כך. התכנסותם אנו מודים לחברי האסיפה הכללית על  (1

)זימון יצא  אוקטוברבמהלך חודש תתקיים  ההבא האסיפה הכלליתישיבת  (2
 . הנושאים לישיבה יהיו:קיסריהבמועדון הגולף רוע( יבמועד קרוב לא

 .3/2015לרבעון  עדכון מצב פיננסי (א

 עדכונים. (ב

 .הפורוםמי מחברי נושאים שיועלו מראש ע"י  (ג

 

   ,בברכה

 גרנות אלון       -     שולץ נועם

 הגולף איגוד משותפים רים"יו 

 (:במייל לשליחה) תפוצה רשימת

 בישראל הגולף איגוד של המנהל הוועד חברי

 .מקצועיים מנהלים, לים"מנכ – וגעש קיסריה הגולף מועדוני

  , יועץ מקצועי.HCP, יוהעמ"ש, מנהל לבנוני גיל – צ"יח, האיגוד מזכירת, ביקורת ועדת חבריגזבר, 

 הגולף איגוד אתר

 

 

 

 

 


