
 

 

 בישראל הגולף איגוד נהלי ספר

 

 הקדמה

 

איגוד הגולף נוסד ע"י גולפאים מתוך האהבה למשחק ושאיפה לפתחו ולהנחילו בישראל. האיגוד 

לעשות למען הזולת התקיים כל השנים בזכות המוטיבציה והרצון הטוב של גולפאים, שבחרו 

 בהתנדבות.

כשנבחרנו, אלון ואני, לתפקיד יו"ר האיגוד, בחרנו להמשיך את מסורת קודמינו לפתח את הארגון 

 ולפעול למען מטרותיו.

בחרנו בין השאר, לפעול למען פיתוח תרבות ניהולית וארגונית כמקובל בחברות עסקיות 

, השקוף ולהביא למיצויים באופן התקיןיימים וארגונים אחרים, כדי למקסם את המשאבים הק

 והיעיל ביותר שניתן.

משום מקום. הוא נולד מהתקנון שחיברו  נו לכתוב ספר זה. הספר אינו מגיעעל רקע זה בחר

 קודמינו, ומטרתו להפוך את התקנון לכלי עבודה, חי ונושם ומעודכן. 

, ז"ל ירוחם שפט –נו, ועל כך התודה לכל אלו שעזרו בכתיבתו את הספר כמובן לא כתבנו לבד

 ולכל אלו שעזרו בהערותיהם ובהתייחסותם.

 אנו מקווים שהספר ישמש אותנו ואת הדורות הבאים לקידום הגולף בישראל.

 

 

 

 בברכה,

 אלון גרנות , נועם שולץ

 איגוד הגולף בישראל –יו"רים משותפים 
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 מבוא

 הגולף מועדוני את תמאגדהינו עמותה ה,   ISRAEL GOLF FEDERATION בישראל הגולף איגוד .1

 הגולף ענף געש ואת חבריהם, לצורך קידום הגולף ומועדון קיסריה הגולף מועדון -בישראל

  בישראל.

 נבחרו בו ההנהלה וחברי(, ר"מלכ) רווח כוונת ללא כמוסד רשום הישראלי הגולף איגוד .2

 .בהתנדבות ומתפקדים

ספר זה, כל נהליו, וכל החלטות האיגוד נגזרים וכפופים לתקנון העמותה, כפי שאושר ע"י  .3

 002-561-7, נחתם ואושר ע"י רשם העמותות בסימוכין 1/5/2012האסיפה הכללית מתאריך 

 ונמצא במשרדי האיגוד.  12/9/12בתאריך 

 ספר הנהלים: .4

הגולף כפי שנגזרים מהאמור מטרת ספר זה להגדיר ולפרט את נהלי כלל פעילות איגוד  .א

 בתקנון, וכדי להביא למימוש ייעודו בצורה חוקית, שקופה ויעילה.

פרקיו נגזרו מהפעילות השוטפת של האיגוד. חלקם מתייחסים לפעילות קבועה  .ב

 וחלקם לפעילות שנגזרת מפעילות שתאושר בתכניות העבודה.

 סמכויות: .ג

 ד המנהל.ספר זה ושינויים בו נדרשים לאישור הוועתכולת  (1

באחריות היו"ר הנבחר לנהל את האיגוד עפ"י המוגדר בספר זה. בסמכותו  (2

 ליזום שינוי ועדכון ולהביאם לאישור הוועד המנהל.

באחריות ועדת הביקורת לאשר את ספר הנהלים )בכפוף לאישור הוועד  (3

 המנהל( ולבצע ביקורות עיתיות שהסטנדרט הקובע הנו לפי ספר זה.

איגוד להחזיק במקור, לבצע שינוים ועדכונים כפי באחריות מזכירות ה (4

 שיידרשו ע"י הוועד המנהל, ולהפיצם לכל מחזיקי נוהל זה.

 תפוצת ספר הנהלים: .ד

 חברי הוועד המנהל (1

 מנכ"לי מועדוני הגולף בישראל. (2

 אתר האיגוד ברשת. (3
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 ארגוני ניהול': א פרק

 תפקידי איגוד הגולף: .1

 .במועדונים ההנדיקפ שירותי על פקחול ניקלהע .א

 , ואליפויות נטו ליחידים ולזוגות.הפתוחה ישראל ותויאליפ את קייםל .ב

  .בעולם בתחרויות ישראלולייצג את  הבינלאומי הגולףלייצג את ישראל מול מוסדות   .ג

 

 מטרות האיגוד )עפ"י התקנון(: .2

 .בישראל הגולף מועדוני של גג ארגון לשמש .א

 .לחובבים הגולף ספורט ענף את ולקיים לעודד לפתח .ב

 הקמת למען ולפעול ופרטיים ציבוריים גופים בשיתוף הענף לפיתוח פרויקטים ליזום .ג

 .בישראל נוספים גולף מגרשי

 ושל הגולף שחקני של, שלהם האינטרסים על ולהגן בישראל הגולף מועדוני את לייצג .ד

 .לחובבים הגולף במשחק המעוניינים

 כהגדרתם) בעמותה החברים הגולף מועדוני את יחייבו אשר מקצועיים כללים לקבוע .ה

 .אלו למועדונים המשתייכים השחקנים ואת( להלן

 ארציים גולף ומפגשי משחקי, תחרויות על ולפקח לבצע, לקבוע, לתכנן, להכין .ו

 .לפעם מפעם שיוחלט כפי אחרים מפגשים וכל ובינלאומיים

 בכלליות לפגוע ומבלי לרבות ל"ומחו מהארץ כספים ולקבל, וללוות לגבות, לאסוף .ז

 למסור, לשלם, לחלק וכן, זרים גולף וארגוני ספורט ארגוני, יהודיים מארגונים האמור

, מענקים, פרסים, השתתפות דמי, הלוואות, תרומות, מתנות של בדרך ולתת

 קידום של לצורך אחרים כספים וכל לתחרויות הוצאות, נסיעה דמי, סובסידיות

 .ותההעמ של והאינטרסים המטרות

 שיראו כפי בטחונות אותם וכנגד תנאים באותם העמותה של הכספים את להשקיע .ח

 .העמותה ומטרות בישראל הגולף קידום, העמותה קידום לצורך לפעם מפעם לנכון

 .מטרותיה לקידום לנכון תמצא שהעמותה פעולה כל לעשות .ט

"( רשמיות תחרויות" להלן) בישראל רשמיות ובינלאומיות לאומיות תחרויות לארגן .י

 ביחס ובינלאומיים לאומיים ארגונים בין ולקשר לתווך וכן, להן אחראי ולהיות

 .בישראל ובינלאומיות לאומיות תחרויות לארגון
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 לארגון בנוגע ובינלאומיים לאומיים ארגונים עם ומתן משא ולנהל בקשות לקבל .יא

 העמותה חברי ולבין הארגונים בין ולתווך, בישראל רשמיות גולף תחרויות וניהול

 .רשמיות תחרויות וניהול קיום לשם

.המכביה במסגרת גולף משחקי וארגון בתכנון, המכביה תיערך בו הגולף למועדון לסייע .2  

 

 מבנה הנהלת האיגוד: .3

 עפ"י המוגדר בתקנון הסמכות העליונה ניתנת לאסיפה הכללית. .א

למעשה את תחת האסיפה הכללית נבחר וועד העמותה )ועד מנהל( המבצע הלכה  .ב

 הפעילות השוטפת.

 כיום, ישנה חפיפה מלאה בין האסיפה הכללית לוועד המנהל בהיבט זהות חבריו. .ג

 יו"ר נבחרים. בראש הוועד המנהל עומד יו"ר וסגן .ד

 .13-42אופן בחירת הגופים הנ"ל, סמכויותיהם ותפקידם מוגדרים בתקנון בסעיפים  .ה

, ביקורת מזכיר/ה, ועדת, גזבריו"ר,  סגן, ר"יוהמוגדרים בתקנון:  תפקידים בעלי .ו

 משנה. ועדות

 .HCP, יועץ משפטי, מנהל תחום צ"יח, מקצועי יועץבעלי תפקידים נוספים:   .ז

 במידה שיש צורך, יוגדר מראש כ"אסיפה כללית". הוועד המנהל יתכנס אחת לרבעון. .ח

באחריות היו"ר קביעת מועד הישיבה, מיקומה, וסדר הדברים. כמו כן  (1

ו להפיץ מצע לישיבה מבעוד מועד כדי לאפשר לחברים להתכונן באחריות

 אליה.

 סדר הדברים בישיבות יהיה בנוי מהסעיפים הללו: (2

 עדכון מצב פיננסי. (א

 עדכון תכנית תקציבית, תכנון מול ביצוע. (ב

 עדכון תכנית עבודה, יעדים מול ביצוע. (ג

 נושאים להצבעה והחלטה. (ד

 עדכונים. (ה

 הפורום.נושאים שיועלו מראש ע"י  (ו

 לכל ישיבה יופץ סיכום כתוב בתפוצת חברי הוועד ובאתר האיגוד. (3
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 הגדרת משימות בעלי התפקיד: .3

 יושלם בהמשך –יו"ר  .א

 יושלם בהמשך –גזבר  .ב

 יושלם בהמשך –מנהל מקצועי  .ג

 יושלם בהמשך - HCPמנהל תחום  .ד

 יושלם בהמשך -יועץ משפטי  .ה

 מזכיר/ה: .ו

 שוטף: (1

 מענה לטלפונים, מיילים. (א

 דואר. בנקים, (ב

 עמידה, איכות בקרת, הזמנות ביצוע לרבות) ספקים מול עבודה (ג

 (.תשלומים וביצוע בזמנים

 דיוור לחברי האיגוד דרך המועדונים. (ד

בהיבטי רישום, גביית תשלום, שיווק ופרסום, הזמנות  הפקת תחרויות (ה

 .מספקים, גביעים, מזון, שתיה וטקסים

ל המבטח )נכון להיום ניהול, עדכון ומעקב אחר רשימת המבוטחים אצ (ו

 "עוצמה"(.

 חברי האיגוד: (2

 (.גביה מעקב כולל)  המועדונים 2-מ אגוד רשימת חברי וניהול רישום (א

 עדכון מנהל ההנדיקאפ בסטטוס חברי איגוד )הוספה וגריעה(. (ב

 כספים: (3

 .בנק והפקדות קופה מעקב ניהול (א

 הגשת בקשה לתמיכה תקציבית ממנהל הספורט )"מרכבה"(. (ב

 .ח"להנה יומי בסיס על שוטף חומר הכנת (ג

 ניהול מעקב תזרימי. (ד

 דוחות לסמכויות אחרות: (4

 .הביטוח לחברות מעודכן חומר הגשת – גולפאים ביטוח (א
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 תקין. לניהול עמידה בהגדרות וקבלת אשור –רשם עמותות  (ב

 . ועידכונים חות"דו – מרכבה פורטל - הספורט מינהל (ג

 ורשויות הספורט מינהל מול) – ותנאים דיווח - מצטיינים ספורטאים (ד

 (.הצבא

 ( והתאמות שוטף קשר, דיווחים הגשת. )הקצבות – ספורטוטו (ה

 . האולימפי הוועד (ו

 . הישגי לספורט היחידה (ז

 

 תהליך עדכון מאגר חברי האיגוד: .4

 רקע: .א

חברי איגוד הגולף משתייכים לשלוש קבוצות: חברי קיסריה, חברי געש, חברי  (1

 איגוד בלבד.

דינמי ומשתנה בהתאם לחידוש הרישום ע"י  מאגר חברי האיגוד הנו (2

 הגולפאים.

 גביית דמי החבר. נקבע כי כל חברי געש הינם קטגורית חברי האיגוד –בגעש  (3

)פחות מע"מ(  באופן מרוכזלאיגוד מתבצעת ע"י המועדון והתשלום מועבר 

  אחת לרבעון.

 הגביה היא אישית ופרטנית. –בקיסריה  (4

הוחלט כי כל תלמידי בתי הספר וגולף והאקדמיות ירשמו  2015בנוסף, בשנת  (5

 לאיגוד הגולף ויהיו חברים מן המנין.

יוחל עליהם תשלום דמי חבר, והם יכללו בדמי הרישום לאקדמיה  2016החל מ  (6

 ויועברו במרוכז ע"י המועדונים לאיגוד.

 וחיילים נוער בני, "ילדים ( :2015עפ"י החלטת הנהלת איגוד הגולף )מאי  (7

 כיום) רגילים חברות מדמי 50% בסך באיגוד חברות דמי ישלמו, חובה בשירות

( חבר דמי ששילמה) זו אוכלוסייה, בנוסף (.ח"ש 200 במקום לשנה ח"ש 100 -

 ההשתתפות ממחיר 50% של בעלות האיגוד של תחרות בכל להשתתף זכאית

 .בוגר לגולפאי
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 שיטה: .ב

המועדון מעביר אחת לחודש את רשימת מחדשי החברות ואת רשימת  –בגעש  (1

 הנגרעים ממנה.

מזכירת האיגוד מעבירה )על סמך קבלות המשלמים( את רשימת  –בקיסריה  (2

 מחדשי החברות ואת הנגרעים ממנה.

 אחריות היו"ר או מי שמונה על ידו, לעדכן את מאגר השמות בהתאם. (3

המנהל בסטטוס כמות החברים בכל ישיבה באחריות היו"ר עדכון חברי הוועד 

 רבעונית.

במקביל יש לעדכן באופן שוטף את מנהל ההנדיקאפ של האיגוד לגבי סטטוס  (4

וכן את הביטוח לגבי חברים חדשים וחברים  )אח' מזכירה ויו"ר(. חברי האיגוד.

 נגרעים.

חבר איגוד שלא חידש חברותו במועד, ועל אף תזכורות במייל  –גריעת חברים  (5

ובטלפון לא עשה כן, חברותו תפסק בסוף החודש העוקב לחודש בו היה אמור 

 לשלם חברותו.

 

 (דוגמה בפרק נספחים)שנתית  עבודה תכנית .5

 :והצגה הכנה אחריות .א

 אחריות הכנת תכנית עבודה שנתית הינה של היו"ר. (1

 מייעוד האיגוד ומשימותיו, עפ"י העקרונות המופיעים בתקנון. התכנית תגזר (2

הגדרת היעדים השנתית תחולק עפ"י מטרות האיגוד ותיושם בהתאם לתכנית  (3

 .)מפורט בפרק ניהול פיננסי( התקציבית שתוכן ותאושר במקביל

התכנית תופץ כטיוטא להערות ותוספות של חברי הוועד המנהל, לפחות כחודש  (4

 מליאה.בלפני הדיון 

 :ואישורה הצגה תהליך .ב

 טיוטת התכנית , לאחר קבלת ההערות במייל, תוצג למליאת הוועד המנהל. (1

 הוועד יתייחס לנושאים השונים. (2

 תתקיים הצבעה פרטנית על נושאים שהחברי הוועד הסתייגו מהם. (3

 תתקיים הצבעה סופית על תכנית העבודה לאחר תיקון ההסתייגויות שאושרו. (4
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 :קיומה על רבעוני מעקב .ג

 מדי חודש בחודשו יופץ עדכון סטטוס במייל לחברי הוועד ולציבור הגולפאים. (1

מדי רבעון, בישיבת הוועד המנהל, תוצג ההתקדמות והפעילות שנעשתה. כמו  (2

 כן יועלו שינויים ועדכונים לאישור חברי הוועד.

 .אח' היו"ר –לאישור הוועד המנהל  בהתאם ועידכונה תיקונה .ד

 

 בריאות:נוהל אישורי  .6

 איגוד על מטילות( 31/3/2014 מ 7362 תקנות קובץ) הבריאות תקנות - הספורט חוק .א

 רפואית בדיקה לבצע חובתם בדבר האיגוד חברי את לידע האחריות את הגולף

צעירים יותר נדרשים לבצע  (.35 גיל מעל) לשנה אחת ארגומטריה בדיקת הכוללת

 .34-ו 32, 27, 23, 17את הבדיקה בגילאים 

 במכונים וכן החולים מקופות אחת בכל מזערית בעלות לעשות ניתן הבדיקה את .ב

 בכל( הבדיקה את המבצעים פרטיים מכונים רשימת ישנה הגולף במועדוני) פרטיים

 לתאם על הגולפאים הבדיקה מועד את. במדינה הנהוגים הרשמיים העבודה ימי

 .הבודק הגורם מול ישירות

 מועדון) שלו ההנדיקפ את מנהל אחד כל בו גולף מועדון אל  להעביר יש האישור את .ג

 בתחרויות מלהשתתף מנוע הבדיקה את עבר שלא גולפאי, החוק פי שעל יצוין(. הבית

 .והאיגוד המועדון

בסטטוס חברי  HCPבאחריות המועדונים לעדכן את הגורם המעדכן את טבלאות ה  .ד

 המועדון שחידשו את הבדיקות הרפואיות שלהם.

 2014 דצמבר מחודש החל, הבאה הבדיקה מועד את לזכור האיגוד לחברי לסייע בכדי .ה

 הבדיקה מועד את ובמועדונים האיגוד באתר ההנדיקפ בטבלאות פרסםהאיגוד מ

 .באיגוד חבר כל של האחרון

גולפאי שאינו אזרח ישראל, המשתתף בתחרות האיגוד, אינו מחוייב בבדיקה רפואית  .ו

 בביטוח, כפי שיפורט בסעיף הבא(. )אבל כן מחוייב
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 :(אופן הרישום בפרק נספחים) יות וצד ג'ביטוח תאונות אישנוהל  .7

 ספורט התאגדות/איגוד באחריות כי מוגדר( 1994) ביטוח תקנות - הספורט בחוק .א

 לביטוח מעבר וזאת" ג וצד אישיות תאונות" בביטוח ספורטאיה את לבטח ב"וכיוצ

 .העסק בתי ברוב שקיים' ג וצד מעבידים חבות

אלא אם הם משתתפים , וחיילים אין חובת הביטוח חלה על תלמידי בתי ספר .ב

 .בתחרויות

 המשתתפים ספורטאים על ורק אך ההתאגדות כלפי חלה הביטוח חובת כי יודגש .ג

 .אחר במקום להתחרות מטעמה שנשלחים או מארגנת שהיא בתחרויות

 בביטוח חבריה את המבטח היחידה לגולף ההתאגדות הנו הגולף איגוד, בישראל .ד

 עת בכל, האיגוד חברי שהנם הגולפאים את מכסה זה אישיות תאונות ביטוח. שכזה

 .געש או קיסריה, מהמועדונים באחד( יום ביום וגם בתחרויות) משחקים שהם

 תאונות בביטוח מכוסה אינו, הגולף איגוד חבר שאינו, פעיל גולפאי שכל, מכאן .ה

 אסור, החוק י"עפ כי יודגש, מזו יתרה. בחשבון זאת לקחת וצריך', ג וצד אישיות

 בשום להשתתף, בחוק כמוגדר אישיות תאונות בביטוח מכוסה שאינו לגולפאי

 לצורך ספורט התאגדות נחשב מועדון) שהיא כל התאגדות י"ע המאורגנת תחרות

 (.העניין

 ,ל"בחוו חברתית ותחרותית, בארץ גולף פעילות מכסה הביטוח כי, בנוסף יצוין .ו

  כהגדרתו בביטוח "עיסוק אישי".

בתחרויות אותם האיגוד מארגן ומשתתפים בהם גולפאים שאינם אזרחי ישראל, לא  .ז

חלה חובת בדיקה רפואית אבל כן חלה חובת ביטוח השחקן ע"י האיגוד לתקופת 

של השחקן  התחרות. )את דמי הפרמיה יש לקחת בחשבון בקביעת דמי ההשתתפות

 הזר(.

 

 נוהל הנצחת חברים: .8

לצערינו לעתים אנו נאלצים להפרד מחברי וועד מנהל )בתפקיד או שהיו בתפקיד  .א

 בעבר( שהלכו לעולמם.

כיוון שכל הפעילות באיגוד הינה בהתנדבות ובכוונה לעזור לגולף בישראל, מן הראוי  .ב

 שתהיה לכך הוקרה בצורת הנצחה.

 להלן אופן ביצוע ההנצחה: .ג

 .ה ייעודית שתעסוק בנושאהצעה להנצחה תועלה ע"י יו"ר או חבר ועד לוועד (1
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 ההצעה תכלול פרטים לגבי המונצח ואופן ההנצחה המוצע. (2

המציע יהיה בקשר עם משפחתו של המונצח לגבי אופן השתתפותם בפעילות  (3

 ההנצחה.

המציע יהיה מתואם עם מועדון הבית של המונצח לגבי אופן השתתפותו  (4

 בפעילות ההנצחה.

 נצחה יכול לבוא לידי ביטוי במספר אופנים:אופי הה (5

 תחרות שנתית ע"ש. (א

 תחרות חד פעמית ע"ש. (ב

 תרומה למתקן או אמצעי הדרכה ע"ש. (ג

 ש."בתחרות עגביע  (ד

לאחר סיכום כל הנ"ל, הנושא יאושר בוועד המנהל לפני ביצוע. באותה ישיבה  (6

 תוטל האחריות לביצוע.

 

 :בקשה בפרק "נספחים"( )טופס נוהל אישור גולפאים המתגייסים / משתחררים מצה"ל  .9

, בספורט מצטיינים לספורטאים מאפשרים בישראל הצבא ומוסדות הספורט מנהל .א

 מנהל. מתמחים הם בו הספורט בענף ולהתחרות להתאמן ,הצבאי השירות במהלך

, הספורטאים של הנתונים המקצועיים את מרכז הספורט איגודי עם בתאום הספורט

 על הספורטאים ל"צה למוסדות ממליץ, הישגי לספורט היחידה של ובקרה בדיקה תוך

 . ל"לצה גיוסם טרם המצטיינים

לעניין זה קיימות מספר הגדרות בהתאם ליכולות הספורטאי, השגיו והפוטנציאל שלו  .ב

 )מפורט בנוהל מנהל הספורט באתר האינטרנט(:

 ספורטאי עילוי. (1

 ספורטאי מצטיין. (2

 ספורטאי פעיל. (3

 ספורטאים של הישגים לעידכון בקשה הספורט ממנהל מקבל איגוד הגולף רבעון בכל .ג

 .שנה 1/2 -בתוך כ  שמתגייסים לספורטאים חדשים ובקשות מצטיינים

 אליפות שונה בניקוד או, ישראל באליפות 1-3 מקום להיות צריכים ההישגים .ד

 .עולם/אירופה

 תהליך אישור הבקשה יהיה כדלקמן: .ה
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פורט לעיל, יגיש את בקשתו ע"ג גולפאי מתגייס המעוניין לקבל הכרה כמ (1

הטופס הרלוונטי למזכירות איגוד הגולף. )הטופס ניתן להשגה ברשת 

 האינטרנט(.

איגוד הגולף באמצעות היו"ר יציין על גבי הטופס את הישגיו וערכיו של  (2

הגולפאי, ויוסיף המלצתו בהתאם להיכרותו האישית ולאחר התייעצות עם 

 מדריכיו של הספורטאי.

מלא האיגוד )באמצעות מזכירות האיגוד ולאחר אישור היו"ר( את בנוסף י (3

טבלת ההישגים של כלל גולפאיו שקיבלו את ההכרה כספורטאי 

 עילוי/מצטיין/פעיל.

מעבר לרשימת הישגיו בתחרות, מתחייב המתגייס לנצל את הזמן שפונה ע"י  (4

 רשויות הצבא לשם אימון ותחרויות. כתנאי להמשך תמיכת האיגוד במעמד

ספורטאי עילוי/מצטיין/פעיל, יידרש הגולפאי להעביר מדי שנה לאיגוד הגולף 

 את תכנית האימונים חתומה ע"י המנהל המקצועי של אחד המועדונים. 

תכנית שכזו, תהיה תנאי להמלצת האיגוד לקבלת חופשה מיוחדת עבור  (5

 אימונים/תחרויות בארץ ובחו"ל.

האיגוד וידווח אחת לשנה באסיפה הנושא יהיה במעקב צמוד ע"י מזכירות  (6

 הכללית.

 המלצה לקיצור שירות עקב פעילות ספורטיבית: .ו

מנהל הספורט מאפשר להתאגדויות הספורט להגיש באמצעותו המלצה  (1

לקיצור שירות עקב פעילות ספורטיבית, המשרתת את מדינת ישראל )נבחרת 

 אולימפית וכד'(.

מטעמים אלו, יגיש בקשתו  גולפאי המשרת בצה"ל המעוניין בקיצור שירות (2

 בכתב לאיגוד הגולף.

יו"ר האיגוד, לאחר התייעצות עם המנהל המקצועי באיגוד, יבחן בקשתו לאור  (3

הסיבות והנסיבות, ויגיש המלצתו למנהל הספורט לאור הערכים בהם דוגל 

 איגוד הגולף.

 לשיקול היו"ר עדכון כלל חברי הוועד המנהל בהחלטתו ונימוקיה. (4
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 השתתפות בתחרויות לספורטוטו:נוהל דווח  .10

הספורטוטו מתקצב את גורמי הספורט בישראל בין השאר עפ"י השתתפות חברי  .א

 האיגוד בתחרויות המאורגנות על ידו או על ידי המועדונים )נוהל מפורט בנספחים(.

בהתאם לכך נדרש איגוד הגולף לדווח אחת לשנת תקציב )ספטמבר( על חבריו  .ב

 לפחות במהלך שנת התקציב הקודמת. שהשתתפו בארבע תחרויות

לפיכך נדרשים המועדונים לדווח לאיגוד על התחרויות שהתקיימו ועל משתתפיהם  .ג

 )אין חשיבות לתוצאות(.

הדיווח יעשה אחת לשלושה חודשים ע"י המועדונים למזכירת האיגוד אשר  .ד

 תרכז את הנתונים במהלך השנה ותכין את הדיווח לטוטו באוגוסט כל שנה.
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 פיננסי ניהול': ב פרק

 :כללי .1

 .בישראל העמותות חוק י"עפ רשומה עמותה הנו בישראל הגולף איגוד .א

 ביעדי התומכת נכונה פיננסית פעילות להבטיח נועד הגולף לאיגוד העבודה נוהל .ב

 .נאותה ושקיפות ראויה בקרה, האיגוד כספי על שמירה תוך ותפקידיו האיגוד

 

 :הנוהל מטרות .2

 החיצוניים הגורמים ובין בעמותה השונים הגורמים בין עבודה תהליכי למסד .א

 חסויות נותני, ספקים ,בנקים )כדוגמת האיגוד של הפיננסית לפעילות הקשורים

 (.'וכו

 הכספיים. לנושאים הקשור כל של נכונים ביצוע לתהליכי לדאוג .ב

 

 :בנוהל המעורבים באיגוד תפקידים .3

  ר"יו .א

  גזבר .ב

  מזכירה .ג

  ח"רו .ד

 פנים מבקר .ה

 

 :העבודה נוהל .4

 תקציב: .א

 ליישום המסגרת את המהווה העבודה לתכנית הכספי הביטוי הוא תקציב (1

 התומך הפיננסי הכלי הוא התקציב ולפיכך האיגוד של השנתיים היעדים

 .היעדים בהשגת

 של הכספי  הניהול על לשמירה המרכזי הבקרה כלי גם הוא התקציב (2

 .שהוגדרו ליעדים בהתאם האיגוד

 אלא ח"הנה לאינדקס להתאים צריכים אינם התקציב סעיפי לכך בהתאם (3

 צריך, הפיננסי לניהול הרישומי השלד את המהווה, ח"הנה אינדקס -ההפך

 .העבודה ומתכנית מהתקציב שיגזרו התקציב לסעיפי נאות ביטוי לתת



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  15עמוד 

  
 

 תקציב בין ההפרשים וניתוח הכספים בדוחות רבעוניים דיונים שיש כיוון (4

 התקציב של ליניארית בחלוקה ולא] רבעוני תקציב לבנות יש, לביצוע

 [.4-ל השנתי

 שאישרה הכספית המסגרת זו שכן מהתקציב כלשהי חריגה לאפשר אין (5

 .לפעול חייבים ובמסגרתה הכללית האסיפה

 הגזבר. בשיתוף ר"יו ידי על להצעה יוכן העוקבת לשנה שנתי תקציב (6

 את  החשבון רואה עם ובתאום מראש להגדיר יש התקציב הכנת לקראת  (7

, החשבונות הנהלת מערכת של לאינדקס שיותאם  באופן התקציב סעיפי

 לאינדקס ותוספות שינויים ביצוע תוך המקובלים החשבונאות  כללי י"עפ

 .הצורך לפי

 .שנה כל תחילת לפני חודש הכללית, לפחות האספה לאישור יובא התקציב  (8

 .העמותה פעילויות לכל מסגרת יהווה המאושר התקציב  (9

 .הכיסוי מקורות הגדרת ללא מהתקציב חריגה כל תאושר לא  (10

 

 [ותשלומים תקבולים לרבות]  ומזומנים כספים ניהול .ב

 כללי: (1

ככלל, רשאי היו"ר להורות ולאשר תשלומים והתחייבויות במידה  (א

והם נמצאים בתכנית העבודה ובתקציב שאושרו ע"י האסיפה 

 הכללית.

( מהתקציב שאושר, חייב הדבר 10%במידה שיש חריגה מהותית ) (ב

 לבוא לאישור האסיפה הכללית.

במידה שיש הוצאה שאינה מופיעה בתקציב, חייב הדבר להיות  (ג

 מאושר ע"י האסיפה הכללית.

בקרה בנושא זה תעשה באופן שוטף ע"י הגזבר, ומעת לעת ע"י  (ד

 וועדת ביקורת. 

האיגוד יהיה מחויב לתשלום אך ורק אם ההוצאה אושרה כנדרש  (ה

 כנגד רק יבוצעו הוצאות החזר בגין תשלומיםעפ"י נהלים אלו. ו

 ההוצאה. ביצוע להוכחת מתאים ותיעוד קבלות/חשבוניות

מעבר לכתוב לעיל, רשאי היו"ר לאשר הוצאות חד פעמיות,  (ו

הקשורות לביצוע תפקידו )כגון אירוח(, בסכום מוגדר כפי שיקבע 

 מעת לעת, ובאישור הגזבר.
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 :תשלומים (2

 בלבד האיגוד שם על בשיקים, לחודש אחת יבוצעו האיגוד תשלומי (א

 .בלבד ולמוטב

 .ר"היו באישור ישולמו חריגים מקרים (ב

 המסמכים כל לחתימה המוכן לשיק יצורפו, מיועד תשלום לכל (ג

 .הרלבנטיים

 ממנו התקציבי הסעיף את המזכירה תציין למסמכים נילווה בדף (ד

 .הסכום ימשך

, האיגוד בשם לחתום המורשים ידי על, השיקים החתמת לאחר (ה

 . כנגד מסמך קבלה חתום ע"י מקבל התשלום ליעדו   השיק יועבר

 תקציבי סעיף איזה הדגש תוך, ח"לרו לחודש אחת יועבר החומר כל (ו

 יחויב. ומאזני

 :ותשלומים כספים קבלת (3

 האיגוד חותמת את מידית יקבל האיגוד לטובת המתקבל שיק כל (א

 בהקדם לחשבון יופקד השיק. להפקדה האיגוד חשבון בגבו ויצוין

 .האפשרי

 . בבנק האפשרי בהקדם יופקד המתקבל מזומן כל (ב

 אל תשלח, למשלם הקבלה העתק בתוספת ממנה העתק, הפקדה כל (ג

 .  ח"הנה

 המאזני והסעיף התשלום סיבת על הפרטים מלא את תכיל קבלה כל (ד

 .והתקציבי

 של מלא פירוט יועבר תחרות כל בתום:  מתחרויות התקבולים (ה

( ושיקים אשראי כרטיסי, מזומן) תשלום לאמצעי מיון תוך הקבלות

 לסיכום שתתאים לבנק מרוכזת אחת להפקדה והתאמה

 .התקבולים

 מהמועדונים: התקבולים (ו

 בשיק לאיגוד לחודש אחת יועברו, החבר דמי עבור געש:  .1

 יאוחר ולא החבר דמי את ששילמו החברים לרשימת בצרוף

 . שאחריו לחודש 10 מ

בקיסריה: תהיה גביה פרטנית מול כל חבר במועד חידוש  .2

 חברותו למועדון. הכסף יועבר ישירות לחשבון האיגוד.
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בשני מועדוני הגולף מותקנים מסופי גביה באמצעות כרטיסי  (ז

 אשראי עבור האיגוד )בתשלום ע"י האיגוד(.

השימוש הנו בעיקר עבור גבית תשלום עבור חברות שנתית ועבור  (ח

 בתחרויות. השתתפות

חובה על מועדוני הגולף להנפיק קבלה בעת קבלת תשלום עבור  (ט

האיגוד. העתק הקבלה ימסרו למזכירת האיגוד, ופנקסי הקבלות 

 שנים. 7ישמרו ע"י מזכירת האיגוד למשך 

 גביית דמי טיפול בכספים המועברים דרך האיגוד: (4

 שונים מהסיבות הבאות: ממקורות כספים מקבל הגולף איגוד (א

 על ממס פטור לאיגוד יש זו עובדה ולאור ר"מלכ גוד הנוהאי .1

 .לאיגוד שמועברות תרומות

 הימורים להסדר המועצה, הספורט מנהל) הגופים רוב .2

 פרטיים לגופים תרומות מעבירים אינם( ועוד R&A, בספורט

 של מידה באמות שעומדים בלבד ממלכתיים לגופים אלא

 .תקין ניהול

 וחלק האיגוד דעת שיקול פ"ע לשימוש הם מהכספים חלק (ב

 '.ג צד לגורמים להעברה" צבועים"

 מאנשי יקר זמן גוזל והעברתם רישומם, הכספים בקבלת הטיפול (ג

 לגורמים קבוע באופן האיגוד משלם בנוסף .כסף ועולה האיגוד

 כספים קבלת המאפשרות המידה באמות לעמוד מנת על שונים

 .שכאלו

 דוגמאות: (ד

 באופן מתנהלים שאנו לכך העמותות רשם אישור השגת .1

 .מרובות עבודה שעות גוזלת - תקין

 העברתם לצורך הנתונים מסד ובניית החברים נתוני איסוף .2

  בספורט. ההימורים להסדר למועצה

 ל המפורטות הבקשות והגשת מהמועדונים הצרכים איסוף .3

R&A . 

 איסוף דורש קיסריה של קלאב הסיסטרס כספי אחרי מעקב .4

 מהתשלום קיזוז לצורך בארץ ושהייתם הגעתם עלות נתוני

 .לקיסריה



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  18עמוד 

  
 

 ינכה כלשהו' ג צד עבור איגוד לקופת שייכנס כסף סכום מכל (ה

 :הבא המפתח פ"ע טיפול דמי האיגוד

 – ספורטאי או מועדון עבור בישראל ממוסדות העברות .1

10%. 

 .5% – ספורטאי או מועדון עבור ל"בחו ממוסדות העברות .2

 .0% – לספורטאים תרומות .3

 .5% – למועדונים תרומות .4

 .20% – איגוד חבר או מועדון שאינו' ג לצד העברות .5

 כספי ודיווח[ בנקים התאמות לרבות] חשבונות ניהול .ג

 :[ואחרים חסות נותני, ספקים מול] הסכמים וניהול רכש .ד

 המקבל או הספק עם כתוב הסכם תחייב שנתי ₪ 2,000 מעל הוצאה (1

 .הכספים

 .תחום מאותו ספקים הצעות שלוש מתוך יבחר האיגוד של לרכישות ספק (2

 מוגדר יעד עם כספי כסכום יוגדרו בתחרויות פרסים של קריטריונים (3

 ובכתב.

 .מראש כתשלום ולא הוצאות ככל שניתן, כהחזר יבוצעו התשלומים (4

 את ירכשו ל"ו/או גולפאים היוצאים בשם האיגוד לחו האיגוד של משלחת (5

 יציאה לחו"ל .נוהל  פי על ל"לחו הנסיעה שרותי

 

 'וכו תמחור השקעות כדאיות-כלכלה .ה

 

 : ושקיפות נאות גילוי .ו

 .דרישה עם הפנים מבקר צוות בפני זמינים יהיו הנתונים כל (1

 : הכולל כספי דיווח לחצי שנה אחת תקבל הכללית האספה (2

 לתקציב בהשוואה ומצטבר רבעוני והוצאות הכנסות ח"דו (א

 .לסטיות והסברים

 והתחייבויות נכסים ח"דו-מאזן (ב

 בבנק ויתרה ומצטבר רבעוני מזומנים תזרים (ג

 .לתקציב השוואה תוך השנה ליתרת והוצאות הכנסות תחזית (ד



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  19עמוד 

  
 

 .עת בכל כספיים נתונים או הבהרות ר"מהיו לבקש הנהלה חבר רשאי (3

 

 :י איגוד הגולף"הקצאת משאבים לגופים הנתמכים עהל נו  .5

 כללי: .א

לאסוף, לגבות  )ז( תקנון איגוד הגוף בישראל, מגדיר בין מטרותיו: " (1

מהארץ ומחו"ל לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור וללוות, ולקבל כספים 

מארגונים יהודיים, ארגוני ספורט וארגוני גולף זרים, וכן לחלק, לשלם, 

למסור ולתת בדרך של מתנות, תרומות, הלוואות, דמי השתתפות, פרסים, 

מענקים, סובסידיות, דמי נסיעה, הוצאות לתחרויות וכל כספים אחרים 

 ".ת והאינטרסים של העמותה.לצורך של קידום המטרו

ניתן לחלק את משאבי  את הנושאים שלהםיחד עם זאת אין התקנון מפרט  (2

 האיגוד.

 מטרה:  .ב

נוהל זה בא להגדיר נושאים ועקרונות בהם האיגוד רואה לנכון לתמוך  (1

 ולממן בכפוף למטרות העל ובכפוף לתכנית תקציבית שתאושר בכל שנה.

יכה התקציבית יקבעו מדי שנה בשנה יצויין שקריטריונים מפורטים לתמ (2

 בתוך תכנית העבודה ובתכנית התקציב.

 שיטה: .ג

 רה דרך חשבונו:להלן רשימת הנושאים אותם האיגוד רשאי לתמוך מתקציבו או העב

 אקדמיות לגולף במועדוני הגולף בישראל עבור ילדים, נוער וחיילי חובה: (1

 ד'.פרוייקטי חשיפת ילדים לגולף מבתי ספר, מתנ"סים וכ (א

פרסום, שיווק והסעות ילדים ונוער המיועדים לחשיפה ולהדרכת  (ב

 גולף.

 אמצעי הדרכה וציוד גולף המשמש הדרכת ילדים ונוער. (ג

תשתיות הדרכה המיועדים אקסלוסיבית לאוכלוסייה זו )למשל  (ד

 כיתת הדרכה(.

 תחרויות ילדים ונוער. (ה

 .איסוף תרומות בחו"לנסיעות ילדים ונוער לשם  (ו

 ונוער לשם השתתפות בתחרויות בחו"ל. נסיעות ילדים (ז

ככלל , אופן תקצוב נושא זה יהיה עפ"י הנוהל המפורט בהמשך,  (ח

ויהיה על דעתם ובשיתוף פעולה מלא של מנהלי האקדמיות בשני 

 המועדונים.
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 חשיפה ועידוד מבוגרים )מתחילים( לענף הגולף: (2

 פרוייקטים לחשיפה למבוגרים. (א

 פרסום ושיווק הגולף למבוגרים. (ב

 אמצעי הדרכה וציוד גולף המשמש הדרכת מבוגרים מתחילים. (ג

 עידוד מצויינות בגולף: (3

 איתור מצויינים עפ"י כללי מידה . (א

 תמיכה כספית באימון מצויינים. (ב

תמיכה כספית בהשתתפות מצויינים בתחרויות בארץ ובחו"ל עפ"י  (ג

 שיקול דעת מקצועי.

 עידוד השתתפות בתחרויות גולף לחובבים בארץ (ד

 הפקת תחרויות אטרקטיביות.מימון  (ה

, לעידוד התחרות  R&Aהענקת פרסים , המוגדרים בתקנות ה  (ו

 וההשתתפות.

 מימון השתתפות זוכים בתחרויות גולף בחו"ל. (ז

 עידוד השתתפות ייצוגית של ישראל בתחרויות גולף בחו"ל (ח

 מימון השתתפות נבחרות ייצוגיות בתחרויות חו"ל. (ט
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 ההנדיקאפ  פרק ג: ניהול

 :כללי .1

כפי  R&Aבישראל, פועל בכפוף לחוקים המקצועיים שנקבעו ע"י ה  הגולף איגוד .א

שמוגדר בתקנון: " העמותה מכירה ומקבלת על עצמה את כללי משחק הגולף כפי 

 (. ”R&A“)להלן: R & A Rules Limitedשנקבעו על ידי 

, קיבל על 2014איגוד הגולף, בהתאם להמלצות ועדת ההנדיקאפ ובהחלטתו משנת  .ב

 .EGAצמו לנהל מערכת הנדיקאפ בכפוף להוראות והכללים שנקבעו ע"י ארגון ה ע

 

 :הנוהל מטרות .2

 להנדיקאפ. הקשור כל של נכונים ביצוע לתהליכי לדאוג .א

 להגדיר אופן פעולות האיגוד להגשמת תפקידיו המפורטים לעיל. .ב

 

 :בנוהל המעורבים באיגוד תפקידים .3

 יו"ר האיגוד. .א

 ועדות הנדיקאפ באיגוד ובמועדונים.מנהל הנדיקאפ באיגוד,  .ב

 מנהל מקצועי באיגוד. .ג

 

 :העבודה נוהל .4

 כללי: .א

נושא ההנדיקאפ הינו תחום חשוב ורגיש שייחודי לענף הגולף בעולם ובארץ,  (1

 המאפשר קיום התמודדות סבירה בין גולפאים חובבים בכל הרמות.

כיוון שהניסיון בעולם הגולף בהתמודדות עם ההנדיקאפ, על יתרונותיו וכשליו,  (2

רב עשרות מונים מהניסיון בישראל, הוחלט בעבר שאיגוד הגולף בישראל 

 , על כל כלליו והנחיותיו.EGAמאמץ את שיטת ההנדיקאפ הנהוגה ב 

, System2012-HCP-EGA-2015כנגזרת מסעיף זה, כל הכללים המופיעים ב  (3

(-2015-System2012-HCP-golf.ch/030000/documents/EGA-http://www.ega

FINAL.pdf ,ובעדכונים שיפורסמו בעתיד לבוא, חלים על איגוד הגולף בישראל )

 חבריו ועמיתיו.  

 רגונית לנושא ההנדיקאפ:מבנה המערכת הא .ב

 תכנה מערכתית לניהול ההנדיקאפ: (1

http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-2015-FINAL.pdf
http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-2015-FINAL.pdf
http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-2015-FINAL.pdf
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, מנהל בה EGAהאיגוד רכש ומנהל מערכת הנדיקאפ המומלצת על ידי ה  (א

את הדאטהבייס, מגדיר בה את ההגדרות הרלוונטיות בישראל, ומאציל 

סמכויות למנהלי הנדיקאפ במועדונים לנהל באמצעותה נושאים 

 שיפורטו בהמשך.

 באיגוד:מנהל הנדיקאפ  (2

יו"ר האיגוד ימנה מנהל הנדיקאפ )בהתנדבות( באיגוד. המנהל יהיה  (א

חייב להיות גולפאי, חבר באיגוד, בעל יכולות בתחום המחשבים 

 )תוכנות אופיס(, בעל ידע בתחום ההנדיקאפ.

מנהל ההנדיקאפ באיגוד לא יוכל לשמש בעת ובעונה אחת כמנהל או  (ב

 ונים.חבר באחת מוועדות ההנדיקאפ של המועד

 סמכויות מנהל ההנדיקאפ באיגוד: (ג

a. .ראש וועדת ההנדיקאפ הארצית של האיגוד 

b.  אחריות מקצועית מול הEGA  לקיים את הנחיותיו ככתבם

 ולשונם.

c.  פיקוח על מנהלי ההנדיקאפ במועדונים למען יפעלו עפ"י

 .EGAהוראות ה 

d.  קיום ישיבות עתיות של וועדת ההנדיקאפ הארצית לקידום

 הנושא. 

e. השתתפות בוועדות הנדיקאפ של הEGA .כפי שיוגדרו מעת לעת 

f.  אחריות על מערכת הנדיקאפ הממוחשבת של האיגוד )נכון ל

"הנדיקאפמסטר"(. וידוא תקפות ואמינות הדאטה בייס  – 2015

מול המועדונים. שינוי ועדכון הנדיקאפס ידנית בהתאם 

משך( )כפי שיפורט בה להחלטות ועדות הנדיקאפ של המועדונים

ובהתאם לכללים המתייחסים לנושא שינוי הנדיקאפ ידני 

 .EGAבהנחיות ה 

g.  הפצת אישורי הנדיקאפ למבקשים לשחק בחו"ל. במקרה של

הנפקת אישורים אלו לטובת השתתפות בתחרויות פורמליות 

מנהל  –חתימות  2וכו'( אישורים אלו יחויבו ב  PRO-AMבחו"ל )

דיקאפ של מועדון בו ההנדיקאפ של האיגוד וכן מנהל ההנ

 המבקש חבר.

 ועדת הנדיקאפ ארצית: (3
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יו"ר הועדה, יו"ר איגוד הגולף,  –חברים: מנהל ההנדיקאפ של האיגוד  (א

מנהל מקצועי של האיגוד, מנהלים מקצועיים של המועדונים, מנהלי 

 ההנדיקאפ של המועדונים. מזכירה.

שונים תכונס מעת לעת באחריות יו"ר הועדה, במטרה לדון בנושאים  (ב

 הקשורים להנדיקאפ בישראל ובעולם.

החלטותיה יפורסמו ברבים באמצעות אתר האיגוד ובשליחת מיילים  (ג

 לחברי האיגוד.

 ועדת הנדיקאפ מועדון: (4

יש למנות וועדת הנדיקאפ בכל מועדון, בהם יהיו  EGAעפ"י הגדרות ה  (א

גולפאים . איגוד הגולף ממליץ שבין החברים בוועדה  3חברים לפחות 

 יהיו המנהל המקצועי של המועדון וכן הקפטן.

 אחריות וסמכויות הוועדה: (ב

a.  הזנת תוצאות גולפאי  המועדון למערכת בהתאם לכללים

( במינון שנקבע ע"י EDS)היינו , תחרויות ו  EGAשנקבעו ע"י ה 

 ועדת ההנדיקאפ הארצית.

b.  פיקוח על מהימנותם ותקפותם של ההנדיקאפ של חברי

 המועדון.

c.  ביצועAHR (Annual Handicap Review עפ"י הוראות ה )EGA 

 לפחות פעם שנה כדי לתקף הנדיקאפס של חברי המועדון.  

d. .קבלה ודיון בערעורי חברים על ההנדיקאפ שלהם 

e. ת ובכתב למנהל ההנדיקאפ באיגוד לשינוי ועדכון פניה פורמלי

 ידני של ההנדיקאפ במערכת.

f.  בכל וועדה מקומית ימונה נציג שיקבל הרשאות לגישה למערכת

 ההנדיקאפמסטר לשם הקמת תחרויות והזנת תוצאות.



 
 

 מקצועי ניהול: דפרק 

 :כללי .1

איגוד הגולף , כמייצג את הגולף החובב בארץ, פועל בסמיכות ובתאום עם ארגון ה  .א

PGA .הישראלי, במטרה להעלות את רמת הדרכת הגולף בישראל 

 המקצועי . איגוד הגולף מסתייע במנהל מקצועי אשר מייעץ לו בכל הנוגע לתחום .ב

 איגוד הגולף פועל להעלאת רמת שיפוט הגולף בישראל. .ג

איגוד הגולף פועל להעלאת רמת הידע של גולפאי ישראל בתחום האתיקה וכללי  .ד

 המשחק.

 

 :הנוהל מטרות .2

 החיצוניים הגורמים בעמותה ובין השונים הגורמים בין עבודה תהליכי למסד .א

 PGAמועדונים )הנדיקאפ(,  ת)כדוגמ האיגוד של המקצועית לפעילות הקשורים

 (.'וכו R&A ,EGA)הדרכה, תחרויות(, 

 להגדיר אופן פעולות האיגוד להגשמת תפקידיו המפורטים לעיל. .ב

 

 :בנוהל המעורבים באיגוד תפקידים .3

 יו"ר האיגוד. .א

 מנהל מקצועי באיגוד. .ב

 

 :העבודה נוהל .4

 מנהל מקצועי: .א

יעסוק בין השאר בייעוץ יו"ר האיגוד ימנה מנהל מקצועי )בהתנדבות( אשר  (1

 מקצועי בכל הנוגע לגולף בישראל.

 הישראלי. PGAהמנהל חייב להיות בעל רקע מקצועי בגולף, וחבר איגוד ה  (2

 תחומי תפקידו יהיו: (3

 תכנון מקצועי של תחרויות האיגוד. (א

 השתתפות בוועדת ההנדיקאפ של האיגוד. (ב

 ניהול תחום השיפוט בגולף. (ג

 .PGAול  R&Aהקשורים לגולף , ל  מעורבות בבחינת נהלים וחוקים (ד
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קידום הנחלת תחומי האתיקה וכללי המשחק לגולפאים החובבים  (ה

 בישראל.

 העלאת רמת הידע בתחומי האתיקה וכללי הגולף: .ב

ענף הגולף ייחודי בהיבט היעדר שיפוט פורמלי והטלת האחריות המלאה  (1

 והבלעדית על השחקן לקיים את כללי המשחק .

מוגדרים כללי אתיקה המחייבים את השחקנים לקיימם, בנוסף , בענף הגולף  (2

 כדי לקיים את הגולף כספורט הגון ומהנה לכלל משתתפיו.

דלעיל, באחריות המנהל המקצועי  2ו  1כדי לקיים את האמור בסעיפים   (3

באיגוד והמנהל ההנדיקאפ באיגוד להנחות את המועדונים בעת הכשרת 

, לקיים הדרכה בנושאי כללי גולפאים חדשים באקדמיות או מחוצה להם

המשחק, התנהגות על המגרש, חוקים בסיסיים ואתיקה וכן לעבור מבחן ידע 

 בתחום כפי שיוגדר ע"י האיגוד.

 לקבלת הנדיקאפ פורמלי מהאיגוד. תנאיביצוע סעיף אחרון זה יהיה  (4

 שיפוט בגולף הישראלי: .ג

אמיתי שיפוט פורמלי נדרש בתחרויות גולף לצורך קבלת החלטות בזמן  (1

 הנוגעות לחוקי המחשק כאשר מתעוררת מחלוקת או אי ידיעה.

איגוד הגולף שם לו למטרה לקדם את יכולת השיפוט באמצעות העמדת דור  (2

. R&Aחדש של שופטים )בהתנדבות( אשר יוכשרו לתפקידם ויוסמכו ע"י ה 

 שופטים אלו יתחייבו לשמש בתפקיד זה לפחות תחרות אחת בשנה.

המנהל המקצועי לקדם את הנושא באמצעות הכנת תכנית, באחריות היו"ר ו (3

 תקצובה ומימושה.

 רישוי, הכשרה והעלאת רמת הדרכת הגולף בישראל: .ד

 הישראלי.  PGAיושלם בהמשך ביחד עם ארגון ה  (1
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 האיגוד בהובלת בישראל גולף תחרויות': ה פרק

 :)בפרק נספחים( נספחים

 .ל"מחו גולפאים עבור תחרות לפרסום דוגמה –' א נספח

 .בישראל הרשמה טפסי, ל"לחו הרשמה טופס –' ב נספח

 .ואנגלית עברית תחרות תנאי –' ג נספח

 .האיגוד של ברכה מכתב –' ד נספח

 .תקציבי תכנון דוגמת –' ה נספח

 :כללי .1

 ולקיים לעודד לפתח(: "השאר בין) המטרה מוגדרת בישראל הגולף איגוד בתקנון .א

 " .לחובבים הגולף ענף את בישראל

 לבצע, לקבוע, לתכנן, להכין(: "השאר בין) מוגדר הגולף איגוד של תפקידיו בפירוט .ב

 מפגשים וכל ובינלאומיים ארציים גולף ומפגשי משחקי, תחרויות על ולפקח

 ".לפעם מפעם שיוחלט כפי אחרים

 ולהפיק לקבוע מתפקידיו כחלק רואה, בישראל הגולף איגוד, לעיל למוגדר בהתאם .ג

 הגולף ממועדוני אחד בכל חסותו תחת שיתקיימו ובינלאומיות ארציות תחרויות

 .בישראל

 :להגדיר הנם זה פרק מטרות .2

 .שנה מדי לקיים למטרה לו שם שהאיגוד תחרויות סוגי .א

 .עליהם חסותו ייתן שהאיגוד נוספים תחרויות סוגי .ב

 .התחרות ארגון תהליך .ג

 ".משנה קבלני" י"ע ו/או האיגוד י"ע המטופלים הנושאים פירוט .ד

 :תחרויות סוגי .3

 :בשנה שנה מידי לארגן למטרה לו שם שהאיגוד השנתיים התחרויות סוגי להלן .א

 .ולנוער לבוגרים הפתוחה ישראל אליפות (1

 .נטו ליחידים ישראל אליפות (2

 .נטו לזוגות ישראל אליפות (3

 :האיגוד בתמיכת או בהובלה בישראל נוספות אופציונאליות גולף תחרויות .ב

1) HOME AND HOME ה עם פ"בשת IPGA. 

2) PRO_AM ה עם פ"בשת IPGA. 
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 .ארצית ליגה (3

 .בישראל שתתקיים ל"בינ תחרות (4

 .HCP לקביעת מקומיות תחרויות (5

 .המועדונים לבקשת נוספות תחרויות (6

 :שיטה .4

 :התחרויות לכל כללי .א

 של השנתית העבודה בתכנית יקבע הכולל ותקציבה התחרות תכנון (1

 :האיגוד

 וועדת התחרות מנהל, שופט, התחרות מארגן – יקבעו תחרות לכל (א

 "(.המוביל הצוות" להלן) התחרות

 זה מועד. העוקבת לשנה ספטמבר בחודש יקבע התחרויות מועד (ב

 .EGA ל לפרסום וישלח המועדונים עם יתואם

 :התחרות תכנית (2

 יתכנס, התחרות קיום לפני חודשים משלושה יאוחר שלא במועד (א

 הקטגוריות את, התחרות מהות את ויקבע, המוביל הצוות

, טי, גילאים, הנדיקאפ) קטגוריה לכל ההגדרות את, בה שישוחקו

 כמות, שוויון למצב הגדרות, כלים נושאי, רכב הגדרות, גומות כמות

 (.גביעים וסוגי

, איגוד חבר שאינו, איגוד חבר) בתחרות ההשתתפות מחיר יקבע (ב

 (.וחיילים נוער, ל"חו גולפאי

 לאורחים בהתייחס( פראקטיס) אימון סיבובי ועלות כמות יקבעו (ג

 .השני המועדון וחברי ל"מחו

 .לביצוע הפעולות שאר יגזרו וממנו, להרשמה סיום תאריך יקבע (ד

 בעברית" התחרות תכנית" תפורסם, ל"הנ מההחלטות כנגזרת (ה

 .בארץ הגולף ולמועדוני האיגוד באתר  ובאנגלית

 :התחרות ושיווק פרסום (3

 פיסי פרסום באמצעות שיווק יתקיים התחרות לפני מחודש החל (א

 .במועדונים( אפס-ורול פוסטרים)
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 .האיגוד אתר באמצעות שיווק יתקיים (ב

, ותנאיה התחרות קיום בדבר ישראל גולפאי לכל ישירות מייל ישלח (ג

 .ההרשמה מועד תום לפני משבועיים יאוחר לא

 פרסום אפשרויות. לתחרות ספונסרים לגייס מאמץ ייעשה (ד

 :לספונסרים

 .הספונסר של הלוגו עם תשורות חלוקת .1

 .שיווקי/פרסומי מידע חלוקת .2

 לגומה קרוב, ארוך דרייב) הספונסר ש"ע צד תחרויות קיום .3

 '(.וכו

 גומה דגלי, הטי על פרסום, ברכה כרזת) במגרש פרסום .4

 '(.וכד

 :הרשמה (4

 בנספח דוגמה ראה) הרשמה טפסי חיבור המוביל הצוות באחריות (א

 '(.ב

 באתר יפורסמו, באנגלית ל"מחו גולפאים עבור הרשמה טפסי (ב

 .ההרשמה תום מועד לפני חודשיים עד האיגוד

 ויונחו יודפסו, ישראלים עבור ובאנגלית בעברית הרשמה טפסי (ג

 .ההרשמה מועד תום לפני חודש עד הפרו חנויות בשתי

 :לתחרות הרישום ניהול (ד

 מושכת האיגוד מזכירת. בגעש ומשלמים נרשמים געש חברי .1

 .הנתונים את

 . בקיסריה נרשמים קיסריה חברי .2

(. בהמשך יפורט) נסיעות משרד מול ירשמו ל"מחו גולפאים .3

 והתשלום הנתונים את ויעביר הפרטים את ירכז המשרד

 .לאיגוד

 הכוללת משתתפי רשימת הכנת האיגוד מזכירת באחריות .4

 כתובת, מדינה, גיל, מין, שם) הנחוצים הפרטים כל את

 '(.סנדוויץ, חולצה מידת, HCP, משחק קטגוריית טלפון, מייל



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  29עמוד 

  
 

 תחרות יום לכל זינוק זמני הכנת התחרות מנהל באחריות .5

 .התחרות למארגן והעברתו

 התחרות תנאי של מוקדם פרסום התחרות מארגן באחריות .6

 .משחק וזמני

 רשימת י"עפ האיגוד נציג י"ע תוצאה כרטיסי הכנת .7

 .המשתתפים

 :ל"מחו ההרשמה ניהול (ה

 כל על אחראי שיהיה הגולף מעולם הבא נסיעות משרד יקבע .1

 .ל"מחו בגולפאים הטיפול

, האורח י"ע לבחירה חבילות מספר יבנה הנסיעות משרד .2

 ונסיעות מלון, השתתפות דרך, בלבד בתחרות מהשתתפות

 .בארץ טיול חיבור ועד

 את ויעביר מהאורח התשלום מלוא את יגבה הנסיעות משרד .3

 .הגולף לאיגוד ההשתתפות על הנדרש החלק

 מרגע באורח כולל לטיפול אחראי יהיה הנסיעות משרד .4

 .עזיבתו ועד בארץ נחיתתו

 מראש יקבעו המוצעות והחבילות הנסיעות משרד פרטי .5

 שתועלה התחרות בתכנית ויפורסמו האיגוד עם בתאום

 .לאתר

 תקבע שחקנים במימון להשתתף החליט והאיגוד במידה .6

 .עבורו מוזלת עלות

 :הפקה (5

 .הראשי המפיק של זהותו את יקבע המוביל הצוות (א

 בהתאם, המועדון נציג או( מזכירה) האיגוד נציג להיות יכול המפיק (ב

 (.בהמשך ראה) שנקבעה התשלום לשיטת

 :על אחראית ההפקה (ג

 .כדורים, כובעים, חולצות: למשתתפים תשורות הזמנת .1
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 ים'סנדביצ, בבקרים ועוגה קפה:  ומשקאות מזון הזמנת .2

 בטקס וארוחת פתיחה קוקטייל, התחרות בתהליך ומים

 .הסיום

 .רולאפס, פוסטרים: פרסום אמצעי הזמנת .3

 .צלם הזמנת .4

 .באנרים, ברכה שלטי, דפים, פולדרים: הדפסות הזמנת .5

 .לקישוט דגלים הזמנת .6

 .והמגרש הכניסה קישוט אופי הגדרת .7

 .המוביל הצוות הגדרת י"עפ גביעים הזמנת .8

 הראשון ביום תשורות וחלוקת הרשמה שולחן הקמת .9

 .לתחרות

ריהוט לטקס )פודיום + בקדרופ(, כיסאות, שולחן לגביעים,  .10

 מערכת הגברה, עמדת נואם.

 :התחרות בזמן (6

  – אורחים קבלת .1

 דמי תשלום+  איגוד חברות וידוא,  רישום .א

 .השתתפות

 :הכולל פולדר חלוקת .ב

 (.אנגלית/עברית) מהאיגוד ברכה מכתב (1

 (אנגלית/עברית) תחרות תנאי (2

 .מקומיים חוקים (3

 .הספונסר מטעם חומר (4

 .בהתנדבות" מרשלים" יקבעו, המוביל לצוות מעבר (ב

 .התחרות שופט של הסלולרי הטלפון מספר יפרסם התחרות בתנאי (ג

 :תוצאות (ד

 .השחקנים י"ע התוצאות הכנסת .1

 .האיגוד נציג י"ע התוצאות תכנת עדכון .2
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 ר"ליו, התחרות למארגן, התחרות למנהל התוצאות העברת .3

 קבלת עם מיידית – באינטרנט פרסום לשם צ"וליח

 . התוצאות

 :סיום טקס (7

 .הגביעים ומעניקי נואמים, מנחה יכלול הסיום טקס (א

, הספונסרים נציגי, הגולף מעולם מכובדים יוזמנו הסיום לטקס (ב

 .בגולף התומכים המדינה ומוסדות

 ר"יו בהשתתפות לקחים להפקת ישיבה תקבע, התחרות של סיומה לאחר (8

, השופט, התחרות מנהל, התחרות מארגן, האיגוד מזכירת, גזבר, האיגוד

 להיות יכול) המארח המועדון ונציג, ביקורת ועדת נציג, התחרות וועדת

 (.ל"מהנ אחד

 :הבאים הפריטים את יכלול התחרות תקציב (9

 : ההכנסות בצד (א

 .השתתפות דמי תשלום .1

 .חסויות .2

 .תרומות .3

 :ההוצאות בצד (ב

 קיימות. המארח המועדון מול במגרש שימוש עבור תשלום .1

 :התשלום לביצוע אפשרויות 2

 מעורבות ללא בלבד המגרש שכירת על תשלום .א

 .התחרות בהפקת המועדון

 השימוש דמי את שיכלול למועדון כולל תשלום .ב

 .הארוע הפקת את וכן במגרש

 .הארוע הפקת עבור תשלום .2

 :למשתתפים תשורות .3

 .חולצות .א

 .גולף כדורי .ב

 .החסות נותן מטעם מתנות .ג



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  32עמוד 

  
 

 : התחרויות שווק .4

 פוסטרים .א

 .אפ-רול .ב

 .אינטרנט .ג

 .דגלים .ד

 .התוצאות לוח, הבאים ברוכים – באנר .ה

 פין, תחרות תנאי, מכתב) מסמכים הדפסת .ו

 '(וכד לוקיישיין

 .בוקר כל ועוגה קפה .5

 .פתיחה קוקטייל .6

 .בירה כולל סיום ארוחת .7

 :סיום טקס .8

 .זוכים במת .א

 .לבמה רקע .ב

 .גביעים .ג

 .ניידת דיבורית .ד

 :בפרק נספחים( פירוט ודוגמאות) הפתוחה ישראל אליפות .ב

, נובמבר/ אוקטובר בחודשים, מראש שנה שיקבע במועד תתקיים התחרות (1

 (.גומות 18 של מגרש להיות שחייב המארח המועדון עם בתאום

 חודשים במהלך פרסום לשם EGA ה לארגון ישלח התחרות מועד (2

 (.בנושא לפנייתם בהתאם) בשנה שלפני מועד התחרות ספטמבר/אוגוסט

 .זרים לגולפאים פתוחה תהיה זו תחרות (3

 התחרות תתנהל בשני חלקים )בשני מועדים שונים(: (4

 וסיסטרס קלאב. םנוער, סופרסיניורס, נכי –קטגוריות  –חלק א  (א

 גברים, נשים, סיניורס )גברים ונשים(. –קטגוריות  –חלק ב  (ב

 :)פירוט ודוגמאות בפרק נספחים( נטו וזוגות ליחידים ישראל תיואליפו .ג

 התחרות תתקיים אחת לשנה. (1
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)במידת הצורך ולפי כמות מוקדמות  –התחרות תתקיים בשני שלבים  (2

בקיסריה ובגעש, וגמר בשני חלקים. טקס הסיום יתקיים ביום הנרשמים( 

לק ב' יערך גמר זוגות ח השני של הגמר ויתקיים לסירוגין בקיסריה ובגעש.

 תמיד בגעש.

המועדונים, בהיבט לוח הזמנים, רישום,  2תהליך המוקדמות ינוהל ע"י  (3

 .חלוקה לקטגוריות וקביעת העולים לגמר

 איגוד הגולף בשיתוף עם המועדונים.הגמר ינוהל ע"י ועדת התחרות מטעם  (4
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 לגולף אקדמיות/  לגולף ספר בתי/  גולפאי בנוער תמיכה: ופרק 

 :כללי .1

 ולקיים לעודד לפתח(: "השאר בין) המטרה מוגדרת בישראל הגולף איגוד בתקנון .א

 " .לחובבים הגולף ענף את בישראל

 הגולף ענף לקידום אחראי(: "השאר בין) מוגדר הגולף איגוד של תפקידיו בפירוט .ב

 ... בישראל

הגולף בישראל, מקיימים במקביל לעיסוק של איגוד הגולף הישראלי בקידום  .ג

מועדוני הגולף בישראל מאמץ בקידום נושא זה, בין השאר בהקמת ופיתוח בתי 

 ספר ואקדמיות לגולף, בהם מוכשר דור העתיד של הגולף בישראל.

כיוון שכך, איגוד הגולף בישראל רואה לעצמו את הזכות והחובה לתמוך בתהליך  .ד

אמצעות תמיכה כספית או בהעברת פיתוח של הגולף במסגרת הדור הצעיר וזאת ב

 אמצעים כפי שיפורט בהמשך.

 :להגדיר הנם זה פרק מטרות .2

 מהם מוסדות לפיתוח גולף בדור הצעיר הזכאים לתמיכת האיגוד. .א

 מה הם הכלים העומדים לרשות האיגוד לשם תמיכה במוסדות הללו. .ב

 מהו אופן תהליך ביצוע התמיכה האמורה לעיל. .ג

 :שיטה .3

 לתמיכה ע"י איגוד הגולף הינם:המוסדות  הראויים  .א

 בתי הספר לגולף במועדונים קיסריה וגעש. (1

 אקדמיות לגולף במועדונים קיסריה וגעש. (2

 פרוייקטים ייחודיים שמטרתם לקדם את הגולף בקרב ילדים ובני נוער. (3

 תחומים ומוסדות נוספים כפי שיאושרו מעת לעת ע"י הנהלת איגוד הגולף.  (4

 כדלקמן:מקורות הסיוע יהיו  .ב

 תמיכה כספית ממקורות האיגוד בהתאם לתקציב מאושר. (1

, R&Aתמיכה כספית שתועבר ממקורות חוץ )מנהל הספורט, הספורטוטו,  (2

EGA .)ואחרים 

 תמיכה בציוד שיתקבל ממקורות חוץ. (3

 ספונסרים ואח'. (4

 אופן ביצוע תהליך התמיכה:  .ג
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להגיש מדי שנה, במהלך חודש אוקטובר, יתבקשו מנהלי המועדונים  (1

עבור השנה  רשימת בקשות לתמיכה באקדמיות ובבתי הספר לגולף

 .העוקבת

 רשימת הבקשות תהייה מתומחרת ומתועדפת. (2

 הרשימה תהיה מחולקת לקטגוריות הבאות: (3

 כספית.תמיכה  (א

 ציוד נדרש לאימון והדרכה )קבוע ומתכלה(. (ב

 ציוד למתקנים. (ג

 אחר. (ד

 רות השונים.רשימה זו תטופל באיגוד הגולף ותעובד לפי המקו (4

במהלך שנת התקציב, לכשהמקורות יאושרו, תוחזר הבקשה אל המנהלים  (5

בליווי ההגדרה: אושר לביצוע. זו למעשה התחייבות של האיגוד 

 לממן/לספק את הבקשה.

המועדון רשאי יהיה לצאת ברכש של הנושא בנהליו הוא. לאחר ביצוע הרכש,  .ד

 .את ערך הקניהתועבר חשבונית קניה אל האיגוד והאיגוד ישלם 

, ה: " האיגוד יהיה מחויב לתשלום אך 1, סעיף ב, 4כפי שכתוב בספר זה בפרק  .ה

 הוצאות החזר בגין ורק אם ההוצאה אושרה כנדרש ועפ"י נהלים אלו. תשלומים

 ההוצאה". ביצוע להוכחת מתאים ותיעוד קבלות/חשבוניות כנגד רק יבוצעו

 התמיכה במוסדות הנ"ל.האיגוד יקיים מעקב שנתי ורב שנתי על כל  .ו
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 ( חובב במעמד) מצטיינים גולפאים ושימור פיתוח איתור –' ז פרק

 :כללי .1

 ולקיים לעודד לפתח(: "השאר בין) המטרה מוגדרת בישראל הגולף איגוד בתקנון .א

 " .לחובבים הגולף ענף את בישראל

 הגולף ענף לקידום אחראי(: "השאר בין) מוגדר הגולף איגוד של תפקידיו בפירוט .ב

 ".בעולם בתחרויות ישראל נבחרות וייצוג הבינלאומי הגולף נושא לכל דואג... בישראל

 גולף שחקני ושימור פיתוח, איתור על האחריות כי נגזר, דלעיל הסעיפים שני י"עפ .ג

 איגוד על מוטלת, הרלוונטיות הקטגוריות בכל, שניתן ביותר הגבוהה לרמה חובבים

 .בישראל הגולף

 בגולפאי תמיכה לגבי. חובבים במעמד בגולפאים רק עוסק זה שפרק בזאת יובהר .ד

 .נפרד בפרק יפורט – כמקצוען עצמו על שהכריז

 :להגדיר הנם זה פרק מטרות .2

 .מצטיינים גולפאים ושימור פיתוח, איתור מטרות .א

 .בישראל מצטיינים גולפאים מהם .ב

 .משתייכים אלו גולפאים קטגוריות אילו .ג

 .אלו גולפאים לפיתוח תבנה מסגרת איזו .ד

 .העלית למסגרת וישוייכו הרלוונטיים הגולפאים יאותרו כלים באילו .ה

 . הגולפאים הישגי ימדדו כלים באילו .ו

 .המצטיינים הגולפאים את האיגוד ויתמוך ינהל ואמצעים  כלים באילו .ז

 :שיטה .3

 :הנם מצטיינים גולפאים ושימור פיתוח, איתור מטרות .א

 שלד להיות שיוכלו כדי האישית ברמה ומבוגרים לנוער המשחק רמת שיפור (1

 .והרמות הגילאים בכל בגולף ישראל לנבחרת

 .הגולף בתחום להתפתח המעוניין נוער של לשאיפות אופק יצירת (2

 בתחום – ונוער ילדים בקרב ולדוגמה להדרכה מצטיינים גולפאים ניצול (3

 (.קריטית אישית דוגמה) הערכי ובתחום המקצועי

 .הגולף בתחום כמקצוען להתפתח מעוניין שיהיה לגולפאי בסיס הכנת (4
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, ונשים גברים, ומבוגרים, בוגרים, נוער – נבחרות של ארגוני מבנה יצירת: חזון .ב

 ימדדו שהישגיהם(, תחתון רף להם יוגדר) מדידים כלים באמצעות יאותרו שחבריהם

 נבחרות חברי להיות והמאמצים המשאבים ישקעו שבהם אלו והם, ורציף מדיד באופן

 .ובעולם בארץ רלוונטיות בתחרויות לייצגנו ישראל

 – הגדרות .ג

 :נבחרות סוגי (1

 .ובנות בנים. 19 גיל עד 13 מגיל: הנוער נבחרת (א

 (.נשים) 50 גיל ועד(, גברים) 55 גיל ועד 20 מגיל: בוגרים נבחרת (ב

 . 120 ועד 55/50 מגיל(: סניורס) מבוגרים נבחרת (ג

 :לנבחרות לכניסה תחתון רף (2

 הישגים. EGAעפ"י המינימום לתחרות שיקבע ע"י ה  –' מכס HCP – נוער (א

 . בהמשך שיוגדרו כפי בתחרויות

 .בהמשך שיוגדרו כפי בתחרויות הישגים. כנ"ל –' מכס HCP - בוגרים (ב

 .בהמשך שיוגדרו כפי בתחרויות הישגים כנ"ל. –' מכס HCP - סניורס (ג

 :בנבחרת גולפאים מספר (3

 (.לתחרויות עתודה, באימונים משתתפים) עתודה 2+  6 – נוער (א

 עתודה, באימונים משתתפים) עתודה 2+  6 – סניורס/מבוגרים (ב

 (.לתחרויות

 –מינימלי( אינה מספקת  HCPבמידה שכמות השחקנים ברמה הנדרשת )עפ"י  (4

לא תהיה נבחרת. תמיכת האיגוד במקרה זה תהיה בנוער עילוי לשם בנייתם 

 כשחקני העתיד.

 :נבחרותה בניית תהליך .ד

 לנבחרות מועמדים לקבלת( מקצועיים מנהלים) בישראל הגולף למועדוני פניה (1

 (.בתחרויות הישגים, איגוד חברי, HCP) סף בתנאי העומדים

 שתקבע איתור ועדת של ותצפית תחרויות של סט באמצעות וניפוי איתור ביצוע (2

 (.מקצוענים גולף שחקני) האיגוד י"ע

 המחייבת שנתית עבודה תכנית הכנת. לנבחרות מקצועי ומנהל מאמן קביעת (3

 . הנבחרת חברי את
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 בהתאם אחרים והכנסת למסגרת מתאימים שאינם גולפאים ניפוי (4

 בדירוג מיקום) והתמדה שיפור, התחלתיים הישגים) שיקבעו לקריטריונים

 (.אישיים ערכים(, לחובבים העולמי

, במסגרת השתתפותו תנאי לגבי האיגוד עם הסכם על יחתום נבחרת חבר כל (5

 כל, כלפיו האיגוד ומחויבות נבחרת חבר הוא בה התקופה במהלך מחויבותו

 . זה בפרק למוגדר בכפוף אלו

 שעברו גולפאים יהיו ולא במידה". מחיר בכל" נבחרת תהיה לא – חשובה הערה (6

 .זו בקטגוריה נבחרת תהיה לא, בקטגוריה( HCP) המינימום סף את

 :את ויממן יקבע הגולף איגוד .ה

 (.בהתנדבות יהיה מקצועי מנהל. )הנבחרות מאמן (1

 (.המקצועי המנהל עם בתאום וכמות סוג) ל"בחו לתחרויות נסיעות (2

 .ייצוגיות, משחק, לאימון מקצועי ציוד (3

 (.יהודיות קהילות) ל"ובחו הישראלית בתקשורת הנבחרות שיווק (4

 סוגי) האיגוד י"ע הנתמך שחקן כל אחר הגולף באיגוד אישי מעקב יערך (5

 '(.וכו כסף סכומי, תחרויות

 כניסה רף מהווים!( בלבד ברוטו תוצאת) בהם שההישגים התחרויות סוגי להלן .ו

 : לנבחרת

  – נוער (1

 .לנוער הפתוחה ישראל אליפות (א

 .לנוער( וגעש קיסריה) המועדונים אליפויות (ב

 .נוער ליגת (ג

 ברוטו. תוצאות – מקומיות יחידים תחרויות (ד

 (.Qualifying) מוקדמות תחרות (ה

  – סניורס/  מבוגרים (2

 .הפתוחה ישראל אליפות (א

 (.וגעש קיסריה) המועדונים אליפויות (ב

 ברוטו. תוצאות – מקומיות יחידים תחרויות (ג
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 (.Qualifying) מוקדמות תחרות (ד

מיקום )ומשקל בהתאם לסוג  לכל ניקוד המעניקה מדידה שיטת תבנה (3

 טבלת תבנה ובהתאם התחרות בסיום התחרות, רמתה וכמות המשתתפים(.

 .לנבחרות יזומנו כאמור, בהם שהמצוינים מצטיינים גולפאים של ליגה

 במספר להשתתפות הנבחרת חברי ידרשו – השנתית העבודה תכנית במסגרת .ז

 הספר בתי לחניכי ובתצוגות בהדרכות בהשתתפות וכן, בארץ תחרויות של מינימלי

 .ובקיסריה בגעש והאקדמיות
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 ייצוג אולימפי "מקצוען" במעמד ישראלי בגולפאי תמיכה -' חפרק 

 

ופדרציות הגולף  R&Aככלל איגוד הגולף בישראל עוסק במעמד ה"חובבן" עפ"י הגדרות ה  .1

 הבינ"ל.

" האמור לאגד את העיסוק בכל הנוגע PGA of Israelבישראל קיים איגוד ייעודי למקצוענים: " .2

במשחק תחרותי ובין אם בהדרכה  לגולפאים אשר מוצאים את פרנסתם מהגולף בין אם

 בתחום.

 הטיפול את החל שהאיגוד מכיוון במקצוענים, ואולם לטפל אמור אינו האיגוד לכאורה .3

 פעילותה את תיקצב האולימפי שהועד ומכיוון, םחובב היה מעמדם כאשר במקצוענים

 למשחקים ההכנה במסגרת עבורם בטיפול ממשיך האיגוד הרי ,הגולף איגוד במסגרת

 .םלה שיוחדה ההקצבה לקבלת התנאים כל את ומקיים, האולימפיים

 : בהם וההשתתפות האולימפיים למשחקים בהכנה למקצוענים הביטוח לסוגיית .4

השתתפות בתחרויות שאמורות להקנות את "כרטיס ההשתתפות במשחקים  .א

 .ביטוח חובת כל אין ולכן האולימפיים למשחקים כהכנה מוגדרת אינה האולימפיים", 

 מוגדרים אימונים כגון האולימפי הועד ידי על יזומה פעילות תהיה אם בעתיד

 .םלבטח האיגוד על יהא ,בישראל

 וכן האולימפיים במשחקיםבעת שהייתם  רפואי ביטוח לכלול צריכה הביטוח פוליסת .ב

 זכות ללא בפוליסה מוטב הינה ישראל מדינת כאשר, יהיה אם, שלה הרישמי  למלווה

 (.תחלוף זכות)  אליה חזרה

.גולפאים מקצוענים לגבי רלבנטי אינו – מעבידים ביטוח פוליסת .ג
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 בפרק נספחים( –)טפסים  ל"בחו לתחרויות גולף משלחות –' ט פרק

 :כללי .5

 ולקיים לעודד לפתח(: "השאר בין) המטרה מוגדרת בישראל הגולף איגוד בתקנון .א

 " .לחובבים הגולף ענף את בישראל

 הגולף ענף לקידום אחראי(: "השאר בין) מוגדר הגולף איגוד של תפקידיו בפירוט .ב

 ".בעולם בתחרויות ישראל נבחרות וייצוג הבינלאומי הגולף נושא לכל דואג... בישראל

 ענף בקידום נכבד חלק ל"בחו גולף בתחרויות בהשתתפות רואה בישראל הגולף איגוד .ג

 גולף מגרשי היכרות, תחרותי ניסיון, למשתתפיו מעניק שהוא כיוון, בישראל הגולף

 . בעולם ישראל תדמית ושיפור ל"מחו גולף שחקני עם היכרות, איכותיים

 לתמוך מתפקידיו כחלק רואה, בישראל הגולף איגוד, לעיל למוגדר בהתאם .ד

 .שונות בקטגוריות ל"בחו בתחרויות ישראלים חובבים גולפאים בהשתתפות

 לנבחרות גם המיועדים ל"לחו נסיעה נהלי בהגדרת עוסק זה שפרק בזאת יובהר .ה

 הנבחרות במסגרת שלא ל"בחו להתחרות שייבחרו לגולפאים וגם, בגולף ישראל

 .הייצוגיות

 :להגדיר הנם זה פרק מטרות .6

 . ל"לחו משלחות סוגי .א

 .רלוונטיות תחרויות סוגי .ב

 .הנסיעה ארגון תהליך .ג

 .האיגוד או/  ו הנוסע י"ע המשולמים הנושאים פירוט .ד

 (.HCP) האיגוד תמיכת ללא ל"בחו לתחרות גולפאי יציאת נוהל .ה

 :שיטה .7

 :ל"בחו לתחרות בנסיעה האיגוד יתמוך שבהם המשלחות סוגי להלן .א

 .זה בספר' ו בפרק שמפורט כפי,  ישראל נבחרות (1

 .זה בספר' ז בפרק שמפורט כפי, מקצוענים גולפאים (2

 .בהמשך שיפורט כפי" השורה מן" גולפאים (3

 .בהמשך שיפורט כפי, עוורים/  נכים (4

 .בהמשך שיפורט כפי, האיגוד מימון ללא, אחרים (5

 :רלוונטיות תחרויות סוגי .ב
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 .מדינות של פתוחות אליפויות (1

 .לנכים ייעודיות תחרויות (2

 '(.וכד זוגות) קטגוריות לפי שונות אליפויות (3

 אליפויות בין לאומיות. (4

 :הנסיעה ארגון תהליך .ג

 לאישור ובכפוף שנתית עבודה בתכנית יקבעו האיגוד בתמיכת הנסיעות כלל (1

 .העבודה תכנית את שתתמוך התקציבית התכנית

 ייגזר ובהתאם, הגולפאים ישלחו תחרות לאיזו מראש תקבע מסגרת באותה (2

 .הנסיעה למימוש לאחור הזמנים לוח

 לבחירת( תחרויות אילו) הקריטריונים יקבעו, העבודה תכנית הגדרת במסגרת (3

 זוכים) הנוסעים מספר יקבעו ע"ת באותה. ל"בחו לתחרות לנסיעה המשתתפים

 (.בתחרות

 כלל של בחישוב, נושא אופן קביעת גובה המימון של האיגוד צריך להקבע (4

 בכללותה הנסיעה ארגון תהליך. בהמשך שיפורטו כפי שבמימונו הנושאים

, יקבע האיגוד לעבוד או משרד נסיעות איתו מלווה/קפטן/ נוסעיבוצע ע"י ה

 וכל לתחרות רישום, הסעות, מלונות, טיסות) הנסיעה תאום על אחראי שיהיה

, הקבלות של מלא החזר בכל מקרה, תשלום יתבצע כנגד .מכיסו ישלם( השאר

 עבור רק ישולם ההחזר כי להדגיש יש. מראש שהוכתב התקציב לגובה עד

 שיקבע סכום לתקרת עד וזאת האיגוד במימון שהם מראש שהוסכמו סעיפים

 .סעיף כל עבור

האיגוד יקבע סכום קבוע לכל נוסע כסיבסוד  –אפשרות נוספת לתהליך המימון  (5

האיגוד. הנוסע יהיה אחראי על כל תהליך הנסיעה כולל המימון שלה, ללא 

 מעורבות האיגוד.

 :יקבע( תחרות) הנוסעים בחירת תהליך סיום לאחר (6

 "(.קפטן"ה הוא, בודד נוסע באם) הקבוצה" קפטן" (א

 (.האיגוד מזכירת) האיגוד מטעם ארגוני מוביל (ב

 .בהמשך שיפורטו כפי, הנסיעה מרכיבי לכל פרטנית התייחסות (ג

 .לעיל' ג בסעיף המוגדר את המפרט הסכם על נוסעים/הנוסע החתמת (ד

 (:ההסכם במסמך שיופיעו כפי) האיגוד/הנוסע במימון, הנסיעה מרכיבי פירוט להלן .ד
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 :וחימום התאקלמות ימי+  תחרות ימי – ל"בחו לשהייה ימים מספר (1

 .ימים 4 עד יהיו ל"בחו תחרויות ככלל (א

 ויום, פרקטיס יום, התחרות תחילת לפני יומיים הגעה תכלול הנסיעה (ב

 (.לילות שישה) ימים 7' מקס כ"סה. התחרות סיום שלאחר ביום, עזיבה

 .המארגנת הוועדה י"ע שיקבעו כפי תחרות דמי את יממן האיגוד (2

 .פיי וגרין' ריינג כדורי יכללו אימון ימי את יממן האיגוד (3

  – האיגוד במימון אישי מאמן/  מלווה (4

 .מקצועי מנהל/ המאמן עם ייסעו ישראל נבחרות (א

 (.עוורים) נכותם לאור נדרש מלווה בליווי – נכים נבחרות (ב

 לא לעולם(. מקצועי מנהל/מאמן אין אם) מבוגר בליווי תמיד – נוער (ג

 . הנוסעים אחד של קרוב משפחה

   - האיגוד במימון -טיסות (5

 בחבילה לבחור שיאפשר קבוע נסיעות סוכן עם יעבוד האיגוד ככלל (א

 .ומחיר סוג בהיבט ביותר הטובה

 הזולה ובטיסה תיירים במחלקת, ישירות, בשאיפה יהיו טיסות סוגי (ב

 (.סדירה, לואוקוסט, רטר'צ) למצוא שניתן

 לאחר ליום עד התחרות לפני יומיים שהנו למועד כאמור יקבעו הטיסות (ג

 ועל הנסיעות סוכן מול הנוסע י"ע יבוצע בטיסה שינוי כל. התיירות

 .חשבונו

 דרום, אמריקה) אירופה שאינו במקום מתקיימת והתחרות במידה (ד

 למקום הגעה שיאפשר לתאריך תקבע הטיסה( הרחוק מזרח, אפריקה

 .התאקלמות לשפר כדי מראש ימים 3 התחרות

 : האיגוד במימון – מלון חדרי (6

 .נוסעים שני עבור זוגיים יהיו שיוזמנו החדרים, ככלל (א

 .ההפרש את וישלם מראש זאת יציין בודד בחדר שיבחר נוסע (ב

(. כוכבים 4) עת לאותה הסביר למחיר בהתאם סבירה תהיה המלון רמת (ג

 מארגני י"ע שתוצע מהחבילה כחלק יהיה שיוזמן המלון כשאיפה

, למחיר ביחס יותר שיתאים מלון סוכן/הנוסע ימצא אם אלא, התחרות

 (.כישראלים) ביטחון, למגרש קרבה
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 :האיגוד במימון – ל"אש (7

 .התחרות את המארחת למדינה ביחס יקבע ל"האש סכום ככלל (א

, לנוסעים במזומן יחולק, העבודה בתכנית מראש יקבע ל"האש סכום (ב

 .בגינו קבלות ידרשו ולא

 .המדינה במוסדות כמקובל ההוצאות כל את יכסה ל"האש סכום (ג

 :האיגוד במימון – והעברות נסיעות (8

 למגרש המלון מבית, ובחזרה למלון ת"מש העברות יממן האיגוד (א

 .ובחזרה

, נכים) עניין של ולגופו חריגים במקרים למעט שכור רכב ימומן לא ככלל (ב

, שכור רכב מימון של במקרה(. זאת המצדיקה גדולה קבוצה, נוער

 .GPS, ביטוח, דלק הוצאות למימון התייחסות תהיה

 עלות לגבי בנסיעות סוכן של פרטנית התייחסות נדרשת – גולף ותיקי, מזוודות (9

 .ובחזרה ליעד גולף ותיק אחת מזוודה יממן האיגוד. נוספת

  – מקצועי ציוד (10

 ללא. השחקן של אישי ציוד יהיו וכפפות, טיים, כדורים, מחבטים, תיק (א

 .האיגוד מימון

 ציוד באם, ישראל סמל עם גולף לציוד תיק השאלת של אפשרות תתכן (ב

 .בבעלותו וישאר האיגוד י"ע ירכש זה

  – לבוש (11

 של אישי ציוד – ונעליים גרביים, כובעים, מכנסיים, חולצות, קטים'ג (א

 .האיגוד מימון ללא. השחקן

 יצוגיים וכובעים חולצות האיגוד יממן ייצוגית הנה שהמשלחת במידה (ב

 (.בשנה מנסיעה יותר בצע השחקן באם לשנתיים אחת)

' פטצ לשחקנים ימסרו – וניתן במידה. הנסיעה למטרת יושאלו קטים'ג (ג

 .פרטי קט'ג על לענידה

  – נוסף ציוד (12

 .השחקן של אישי ציוד – מטריות (א

 .האיגוד במימון – נכים של במקרה – גולף עגלות (ב
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 – האיגוד של לוגו עם להחלפה ותשורות מזכרות ציוד (13

 עמיתים עם תשורות החלפת לשם ציוד במחסן ויחזיק ירכוש האיגוד (א

 .ל"בחו

, כובעים, טיים, כדורים - ויכללו האיגוד של לוגו עם יהיו אלו תשורות (ב

 .מרקס, מגבות'פיטצ מתקני

 התחרות וימי, הנוסעים לכמות ביחס תהיה לנסיעה התשורות כמות (ג

 שיחק הוא שאיתה לקבוצה תשורות ינתנו משחק יום שבכל כוונה מתוך

 (.התחרות ימי כמות כפול יום פר תשורות 3' במקס)

  – נסיעות ביטוח (14

 באחריותו השחקן י"ע וימומן יטופל – גולף ציוד', ג צד, בריאותי אישי (א

 .אישי ובאופן

ביטוח תאונות אישיות וצד ג' כמוגדר לכל  – הגולף משחק ביטוח (ב

 גולפאי.

  –בטחון אישי  (15

 שנדרש עפ"י קביעת גורמי ביטחון, האיגוד יממן ליווי ביטחוני.במידה  (א

 וידיעות לפיגועים התרעות, ל"בחו הרגיש הביטחוני המצב לאור   (ב

 תרבות המדע משרד של הביטחון אגף, אירופה מדינות על בדגש מודיעין

 של מעודכנת רשימה, ר"ללוט המטה עבור מרכז וספורט

 החלטת בתבחיני עומדות אינן אשר, פרטיות ספורט משלחות/קבוצות

 ".32-ב  כ"שב לענייני שרים וועדת" ממשלה

  יש לצייד את ראש המשלחת במסמכים המופיעים בפרק נספחים. (ג

 אשר ספורט קבוצות/משלחות, מסודרת בטבלה לרכז נדרש האיגוד (ד

לרע"ן משלחות  ולשלוח הביטחון אגף י"ע ביטחוני טיפול מקבלות אינן

 .ל"לחו המשלחת נסיעת טרם לפחות יום 30 במשרד הספורט

 לצורך המשלחת מאמן/ראש של טלפון מספרי 2 בטבלה לשלוח חשוב (ה

 חסום והנייד במידה גישה קוד כולל. )הצורך במידת קשר יצירת

 (.נכנסות לשיחות

 :בטבלה לצרף שיש הנסיעה פרטי להלן (ו

a. האיגוד שם 
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b. הספורט קבוצת שם 

c. יעד מדינות 

d. משלחת חברי כמות 

e. מהארץ יציאה תאריך 

f. לארץ חזרה תאריך 

g. ביטחון ונאמן משלחת ראש שם 

h. 2 לצורך המשלחת ומאמני ראשי של שונים ניידים טלפון מספרי 

 ל"בחו קשר יצירת

  – הנסיעה בסוף התחשבנות (16

 או זו ברשימה הוזכרו שלא, צפויות בלתי, נוספות הוצאות שהיו במידה (א

 ובמידה האיגוד גזבר מול אל הנושא יידון – ל"לחו היציאה בהסכם

 על שימסרו לקבלות בהתאם השחקן יזוכה, להוצאה הצדקה ותמצא

 ר"יו של הנו זה בעניין הסופית ההחלטה זכות, מחלוקת תהיה באם. ידו

 .האיגוד

  – נסיעה  סיכום כתיבת (17

 :שיכלול הנסיעה סיכום כתיבת הקפטן באחריות (א

a. הישראלים הגולפאים הישגי כולל הנסיעה של ממצה תאור. 

b. בנסיעה שעלו חריגים ארועים. 

c. המארח האיגוד/מהמועדון ללמוד שניתן דברים. 

d. ולשימור לשיפור המלצות. 

 אחרי משבועיים יאוחר לא האיגוד למזכירת יועבר הנסיעה סיכום (ב

 .לישראל המשלחת חזרת

 :מימון ללא ישראל ייצוג נוהל .8

 : כללי .א

 חובבים גולף לשחקני הפתוחות רבות גולף תחרויות מתקיימות העולם ברחבי (1

 .ישראל זה ובכלל העולם מכל
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 גולף שחקני לשיתוף השנה במהלך רבות הזמנות מגיעות הגולף לאיגוד (2

 .אלו בתחרויות ישראלים

 הגולף איגוד אך, הללו התחרויות לכל להענות מספק תקציב אין הגולף לאיגוד (3

 כשהם, לתחרות, מינימום בקריטריוני העומדים, גולף שחקני בנסיעת תומך

 !מלא עצמי במימון – ישראל את מייצגים

 :שיטה .ב

 מזכירת' באח) האיגוד יפרסם, ל"בחו בינלאומית לתחרות הזמנה קבלת בעת (1

 הרואים שחקנים ומזמין התחרות את המתאר האיגוד באתר הודעה( האיגוד

, השחקן על כולו שהמימון יודגש) לנסיעה עצמם את להציע מתאימים עצמם

 (.הייצוגיות כולל

 התחרות של הסף בתנאי עומדים הם האם יבדקו, המועמדים שמות קבלת עם (2

 .שמותיהם ואושרו( HCP, קטגוריה, גיל)

 הגולף איגוד של פורמלי HCP אישור לשחק לנפק תדאג האיגוד מזכירת (3

 .בישראל

 איגוד. המארגנים מול אל השחקן על יחול הנסיעה וארגון הרישום תהליך כל (4

 .ודבר עניין לכל בעניין צד יהיה לא הגולף
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 תקין מנהל פרק י: כללי

עפ"י "חוק העמותות" נקבעה חובה לקיים "ועדת ביקורת" שחובותיה מובאות בחוק,  רקע: .1

 ולהלן עיקריו:

לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה  .א

 למטרותיה;

 לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון; .ב

 לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד; .ג

 לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם;  .ד

לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי  .ה

 השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

 של העמותה; לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה .ו

לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי   .ז

 שקובע את שכרו.

כנגזרת מהנ"ל נקבעה באיגוד הגולף הישראלי חובת הקמת ועדת ביקורת ולהלן עקרונות  .2

 עבודתה מתוך תקנון האיגוד:

פקידם למשך תקופה האסיפה הכללית תמנה שני חברי ועדת ביקורת אשר יישארו בת .א

 שנים. 3של 

ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי  .ב

החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח 

 הכספי.

 לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד ו/או כחבר הנהלה וכחבר ועדת הביקורת. .ג

 גולף כפופים לחוק העמותות וחוק הספורט.נהלי איגוד ה .ד

 שיטה: .3

 ועדת ביקורת תתכנס לביצוע משימותיה אחת לחצי שנה. .א

ועדת הביקורת תקיים פגישות עבודה על פי שיקולה עם בעלי התפקידים הבאים:  .ב

 יו"ר, רו"ח, מזכיר וכל בעל תפקיד אחר באיגוד.

והמלצותיה, תציגם לאחר שבחנה את נושאי הביקורת, קבעה ממצאיה, מסקנותיה  .ג

בפני היו"ר ובפני האסיפה הכללית שבאחריותה אישור ההמלצות וקביעת הדרכים 

 למימושם.
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 באחריות הוועדה לוודא המשך פעולה עפ"י החלטות האסיפה הכללית. .ד

לאחר אישור האסיפה הכללית לדו"ח הביקורת, תנתן פומביות לדו"ח והוא יפורסם  .ה

 באתר האיגוד.

 לבחינת הוועדה:נושאים שוטפים  .4

 מבנה ארגוני ומניעת ניגוד אינטרסים במבנה ואיוש בעלי תפקידים באיגוד. .א

 :חובת הצגת מסמכים .ב

 דוח"ות כספיים ומאזן שנתי. (1

 סיכומי ישיבות הוועד המנהל. (2

 "אישור ניהול תקין". (3

  – קבלת הצעות מחיר חובת .ג

  נושאים באילו (1

 (איגוד לחברי עדיפות) הצעות המחיר ניהול אופן (2

 בקרה שוטפת: -העברות כספים   .ד

 גופים תורמים. גופים תומכים ומתקצבים. גופים מפרסמים. (1

 כספים, ציוד. –סוגי תמיכה  (2

 קריטריונים להקצבה. –גופים המקבלים  (3

 מיסוי נדרש? (4

 תהליך הוצאת כספים: .ה

 בקרת התהליך.  –כרטיסי אשראי  (1

 :הגולף הנהלת חברי של ל"חו נסיעות .ו

 .להם יבהוהס נדרשות נסיעות סוגי (1

 .לנסיעה קריטריונים (2

 .נסיעה אישור תהליך (3
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 פרק יא: נספחים

 רשימת נספחים:

 51 ....................................................................................... הפתוחה ישראל אליפות תחרות נספחי

 77 .................................................................................................. לחובבים נטו ישראל אליפות

 83 ..................................................................................................... לזוגות נטו ישראל ותאליפ

 83 ..................................................................... התחרות תנאי - 2015 לחובבים זוגות ישראל אליפות

 87 ............................................................................................................. ל"לחו נסיעה נספחי

 90 ....................................................................................... ל"בצה מצטיין בספורטאי הכרה נספחי

 92 ............................................................................................................... בית"מלש/ב"מלש

 93 .............................................................................. לגולפאים' ג וצד אישיות תאונות ביטוח נספחי

 103 ................................................................................................ שנתית עבודה לתכנית דוגמה

 110 ............................................................................................... ל"לחו למשלחות ביטחון לינה

 114 .................................................................................................................... :הטוטו נוהל
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 נספחי תחרות אליפות ישראל הפתוחה

 .ל"מחו גולפאים עבור תחרות לפרסום דוגמה –' א נספח

 .בישראל הרשמה טפסי, ל"לחו הרשמה טופס –' ב נספח

 .ואנגלית עברית תחרות תנאי –' ג נספח

 .האיגוד של ברכה מכתב –' ד נספח

 .תקציבי תכנון דוגמת –' ה נספח

 

 ברושור דוגמת – א נספח

 

The Israeli Golf Federation is proud to present: 

The 2015 Israel Amateur Open Championship 

November 2015, hosted at the beautiful Caesarea Golf Club thto 18 thFrom the 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 otel offers the ultimate Israelhe Dan Caesarea Mediterranean HT -Dan Caesarea Resort & Hotel 
all experience, this Caesarea hotel is in an incomparable coastal -it-from-away-vacation. Perfect for a get
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cres of private Mediterranean setting midway between Tel Aviv and Haifa. The hotel is surrounded by a

landscaped gardens, and reminders of Caesarea’s historic past are scattered in all directions, which makes 

the Dan Caesarea the perfect base for exploring some of the fascinating excavations or for enjoying a 

hitheater overlooking the sea.concert in the famous Roman amp 

 

Caesarea Golf Club - Established in the 1960s by the Baron de Rothschild Family, the prestigious 

Caesarea Golf Club is the only international golf club in Israel. The Club offers golfers a wide range of 

facilities and resources, including a meticulously groomed golf course, a diverse course plan, spacious 

training ranges, a staff of skilled instructors, a golf academy and school for children, a pro shop with a 

wide selection of golf and sporting gear, and a gourmet restaurant. The golf course was entirely reimagined 

and redesigned by renowned golf course designer Pete Dye in 2009. The course features a surprising and 

challenging design that is suitable for hosting prestigious international tournaments while providing 

amateur golfers a unique playing experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL PACKAGE OPTIONS 

   

SGL Occupancy DBL Occupancy TRP Occupancy Room Upgrade 

4 night package $1365 $995 Contact for Rate $250 

5 night package $1570 $1110 Contact for Rate $300 

6 night package $1775 $1225 Contact for Rate $350 

7 night package $1980 $1340 Contact for Rate $400 

*All prices are in USD: 

 

The Package includes the following: 

 Welcome gift in room  
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 1 Practice round (15th November) 

 3 Tournament Rounds (16th, 17th & 18th November) 

 Daily Breakfast at the hotel  

 Cocktail reception on opening day (15th November) 

 Dinner at local restaurant (16th November) 

 Dinner at Hotel (17th, November) 

 Closing Ceremony & trophies (18th, November) 

 Transportation daily to and from Hotel to Golf Course 

 Optional transfers to and from Airport @ $170 USD 

 

For booking and more information, please contact: Dekel Israel Tours 

E-mail – info@dekeltours.com 

 

REGISTRATION FORM  

 

 

Name:       ________________________ 

Surname:      ________________________ 

Nationality:     ________________________ 

Exact HCP:     _________ 

Birth Date:     _______/__________/______ 

Home Club:                       ________________________ 

E-mail address:     __________@_____________ 

Contact Phone:    ________________________ 

Airport Transfer (round trip):  YES  /  NO 

Flight Carrier / # (Arrival):  ________________________ 

Date & Arrival Time:   ________________________ 

Flight Carrier / # (Departure)   ________________________ 
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Date & Departure Time:   ________________________ 

Hotel Accommodations   YES  /  NO 

Check in:      _______/__________/______ 

Check out:     _______/__________/______ 

Number of Nights:    ________ 

Occupancy:     Single / Double / Triple / Quad 

 

 

 

 

Payments & Cancellation Policy 

 

*Final and full payment should be made via bank transfer or credit card no later 

October, 2015) thweeks prior to the tournament (15 than 4 

 There is a 5% surcharge for international credit card transactions  

 A $300 deposit per person is required upon registration  

 

BANK DETAILS 

Via bank transfer in US Dollars to DEKEL ISRAEL TOURS,  

Bank Mizrahi Tefahot LTD,  

Address: Yad Harutzim 15, Talpiot, Jerusalem,  

Branch # 517,  

Account # 281867,  

Swift: MIZBILITJLM,  

IBAN – IL10-0205-1700-0000-0281-867 

 

 

CANCELLATION POLICY 

If cancellation is received: 

1. Up to 30 days prior to arrival date – no cancellation fees + hotel cancellation fees, if any. 
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2. Between 30 – 15 days prior to arrival – Full refund, less deposit ($300 USD per person) 
+ any hotel cancellation fees, if any. 

3. Within 15-7 days prior to arrival – Full refund, less 50% of full payment + hotel 
cancellation fees, if any. 

4. Within 7 days prior to arrival - Full price of trip will be charged 

 

 

AIRPORT TRANSFERS 

 

All transfers are made from Ben Gurion Airport to the Dan Caesarea Hotel 

 

Price per direction is $170 USD for up to 4 people 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

November, 2015th 15 
9:30-17:30pm – Registration & practice 18 hole practice round 
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Please Note: 

 All practice round tee times must be booked in advance and will only be allowed on the 15th of 
November.  Bookings can be made by contact info@dekeltours.com 

 All Golfers must be registered not later than 17:30 on the 15th of November 

 Optional touring of Israel available either before or after the tournament. More details at 
info@dekeltours.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30 – Welcome Cocktail Evening 

November, 2015 th16 

18 holes Championship Tournament –Round  st16:30 1 –8:00  

 

18:30 – Evening Dinner & Social Event in Caesarea 

November, 2015 th17 

18 holes Championship Tournament –Round  nd16:30 2 –8:00  

 

18:30 – Evening Dinner & Social Event at Dan Caesarea Hotel 

November, 2015 th18 

18 holes Championship Tournament –Round  rd16:30 3 –8:00  

 

17:00 – Closing Ceremony & Awards 

mailto:info@dekeltours.com
mailto:info@dekeltours.com
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CONTACTS 

2015 Israeli Amateur Open Championship  

 

Organizing Committee 

 

Dekel Israel Tours 

Bradley Lennox 

Brad@dekeltours.com 

(Phone) +972-2-533-6781 

 

Israeli Golf Federation 

 Info@israelgolffed.org 

 

Caesarea Golf Club 

 advao@caesarea.com 

(Phone) +972-4-610-9618 

 

mailto:Brad@dekeltours.com
mailto:Info@israelgolffed.org
mailto:advao@caesarea.com
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 רישום טפסי –' ב נספח

 עברית לישראלים רישום

 

 הפתוחה ישראל אליפות

 29/10/2014-27  - ד,ג,ב ימים. קיסריה גולף מועדון

 הרשמה טופס

 

 לפני חבר דמי ששילמו)  בישראל הגולף אגוד חברי להיות חייבים( ל"מחו אורחים למעט) המשתתפים 

 . בישראל הגולף איגוד של רשמי הנדיקפ ובעלי( התחרות

 החובב מעמד לכללי המובנים בכל להיענות חייבים המשתתפים . 

 ספורטיבית בפעילות לעיסוק תקף רפואי אישור ברשותו כי לוודא חייב משתתף כל. 

 טפסי יתקבלו לא. המועדונים של שופ-בפרו 19:30 בשעה 16/10/2014 חמישי יום עד – הרשמה 

 .זה מועד לאחר הרשמה

 השתתפות דמי  : 

o 125 – בסדיר חיילים .₪ 250  -( גומות 54) ובכירים, נשים, גברים פתוחה תחרות ₪. 

o 200 –( גומות 36) בכירים סופר נשים/גברים תחרות ₪ . 

o תקף לא תשלום ללא הרשמה טופס. 

 ברכב שימוש המצדיק רפואי אישור הצגת עם או בכירים סופר וגברים לנשים מותר גולף במכוניות שימוש. 

 כלים בנושא שימוש (caddie )מקצועי גולפאי להיות הכלים לנושא אסור. מותר (PRO.) 

 הקטגוריות בכל השחקנים לכל מותר חשמליות בעגלות שימוש. 

 קטגוריה בכל בנטו הראשון למקום וכן ברוטו ושלישי שני, ראשון מקום: פרסים. 

 להתחרות מעוניין הוא בה הקטגוריה את ההרשמה במעמד לבחור משתתף כל על. 

 

 :להלן הפרטים כל את למלא נא

 : שישוחק הטי י"עפ הנדיקאפ:                            משפחה שם:                                פרטי שם

 :אלקטרוני דואר:                                     טלפון

 :            שנה:                                      חודש:                    יום:   לידה תאריך

 ':סנדביץ:                            חולצה מידת:                            הבית מועדון

 

 יתרון גיל טי גומות. מס קטגוריה

 מירבי

 "x" ב סמן

  18  כחול 54 פתוחה, גברים
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  18 +55 כחול 54 בכירים גברים

  24 +70 ירוק                 27-28/10/14            36 בכירים סופר גברים

  24  ירוק 54 פתוחה, נשים

  24 +50 ירוק 54 בכירות נשים

  24 +65 ירוק 27-28/10/14           36 בכירות סופר נשים

 

 הגולף איגוד מזכירת פלג עירית אל לפנות ניתן שאלה בכל

 .5571972-050 בטלפון או info@israelgolffed.org במייל

  בהצלחה

 

mailto:info@israelgolffed.org
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 באנגלית לישראלים רישום

2014 Israeli Open Championship 

29/10/2014-27 -Mon. Tue. Wed.  –Caesarea Golf Club  

Entry Form 

 Local players must be paid up the member of the Israel Golf Federation prior to the championship 

date. 

 Local players must have an official golf playing handicap from the Israeli Golf Federation. 

 All players must conform in all respects to the rules of amateur status.  

 All players must have a valid medical certificate allowing them to be an active sports 

person. 

 Registration – till Thursday 16/10/2014 at 19:30 at the pro-shops of both clubs. No late 

entries will be accepted. 

 Entry fee: 

o Men, Women, Seniors (54 holes) – 250 NIS. 

o  Super Seniors and Super Ladies – 200 NIS.  

o Registration forms without full payment are not acceptable. 

 Use of a golf cart is allowed for Super Seniors and Super Ladies only or with a specific 

medical certificate which justifies such use. 

 Use of caddie is permitted. However, pro golfers are not allowed to use as caddies. 

 Using electric golf carts is permitted in all categories. 

 Prizes – 1st, 2nd and 3rd best gross scores in each category and 1st best net score in each 

category. 

  Each player must mark in the entry form in which category he wants to play. 

Please fill in all requested details: 

First Name:                                         Last name:                                           Playing HCP: 

Phone #:                                              e-mail address: 

Date of birth:                                      Home Club:                                           Shirt size:                         

Sandwich: 

 

Category Holes to be play Tee Age Max playing hcp Mark in "X" 
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Men Open 54 Blue  18  

Men Seniors 54 Blue 55+ 18  

Men super Seniors 36 (27-

8/10/2014) 

Green 70+ 24  

Ladies Open 54 Green  24  

Ladies Seniors 54 Green 50+ 24  

Ladies super Seniors 36 (27-

8/10/2014) 

Green 65+ 24  

 

For any question or needed clarification please contact the Israeli Golf Federation secretary 

Ms. Irit Peleg. 

 -mail -e 5571972-050 –Phone               info@israelgolffed.org 

Good Luck  

mailto:info@israelgolffed.org
mailto:info@israelgolffed.org
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 ל"מחו לגולפאים רישום 

 

THE ISRAELI AMATEUR CHAMPIONSHIPS 2014 

OPEN/ SENIORS/ SUPER SENIORS 

Caesarea Golf Club 27-29/10/2014 

Entry Form 

Conditions: 

• All players must provide an official golf playing handicap from their local 

federation. 

• All players must conform in all respects to the rules of amateur status.  

• All players must have a valid medical certificate allowing them to be an active 

sports person. 

• All entries should be received by the Israeli Golf Association (by the 

Caesarea Golf Club pro-shop) no later than Thursday 23/10/2014 at 19:30. 

• Entry fee – 

o Adults - 100 €. 

o Super seniors and Super Ladies –75 €. 

o  Registration forms without full payment are not acceptable. 

• Use of a golf cart is allowed for Super Seniors and Super Ladies only or with a 

specific medical certificate which justifies such use. 
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• Use of caddie is permitted. However, pro golfers are not allowed to be 

caddies. 

• Using eclectic golf carts is permitted in all categories. 

• Prizes – 1st, 2nd and 3rd best gross scores in each category and 1st best net score 

in each category. 

• The rule of one man one prize is valid in all categories. Gross score is prior to 

net score.  
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Please fill in all requested details: 

F/M                                                                 last name:                                                 first Name: 

Phone #:  

e-mail address: 

Date of birth:                                               Exact Handicap:                     shirt size: 

S/M/L/XL/XXL 

Home Club: 

Country:                                                                City: 

 

Please mark in which category you want to play: 

Category Holes to be 

play 

Tee Age Max playing 

hcp 

Mark in "X" 

Men Open 54 Blue  18  

Men Seniors 54 Blue 55+ 18  

Men super Seniors 36 Green 70+ 24  

Ladies Open 54 Green  24  

Ladies Seniors 54 Green 50+ 24  

Ladies super 

Seniors 

36 Green 65+ 24  
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Contacts 

For registration & booking tee times for practice round: 

Caesarea golf club 

proshop@caesarea.com 

972-4-6109618 

fax- 972-4-6361173 

For further Information or question: 

IGF secretary Ms. Irit Peleg: 

 -mail -e info@israelgolffed.org 

Phone – 972- 50-5571972 

 Fax: 972-77-7870273 

Good Luck ☺ 

 

mailto:proshop@caesarea.com
mailto:info@israelgolffed.org
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 ובאנגלית בעברית תחרות תנאי –' ג נספח

 .בישראל הגולף איגוד

 2014 לחובבים הפתוחה ישראל אליפות

 התחרות תנאי

 ובעלי( בתוקף חברות) בישראל הגולף איגוד חברי להיות חייבים מקומיים משתתפים .1

 .חובב מעמד לכללי המובנים בכל לענות ועליהם, האיגוד של רשמי הנדיקפ

 לכללים ובהתאם R&A ה ידי על המאושרים הגולף לחוקי בהתאם תשוחק האליפות .2

 .לאליפות התחרות וועדת בישראל הגולף איגוד ידי על שאושרו מקומיים

 כלים ונושאי שחקנים: בכירות, פתוח נשים, בכירים, פתוח גברים: הבאות בקטגוריות .3

(CADDY )אישור קיבלו כן אם אלא מוגדר סיבוב במהלך עת בכל רגלי ללכת חייבים שלהם 

 תיקי להסיע זה בדרג אסור. ברכב לנסיעה התחרות מהנהלת, רפואית סיבה עקב, מראש

 . מכוניות על גולף

 מותר מוגדר סיבוב כל במהלך: תאומים מועדונים, רות/בכירים סופר ונשים גברים .4

 תיקי את ולהסיע גולף במכוניות לנסוע ן/שלהם -caddy - כלים ונושאי יות/לשחקנים

 . ן/שלהם הגולף

 .הדרגים בכל השחקנים לכל מותר חשמליות גולף בעגלות שימוש .5

 . מקצוענים גולפאים שאינם כלים בנושאי להשתמש לשחקנים מותר .6

 אשר אך( אס.פי.י'ג או לייזר) דיגיטליים מרחק מדידת באמצעי להשתמש לשחקנים מותר .7

 .גובה הפרשי מודדים אינם

 יאוחר לא המועדונים של" שופ-פרו"ב ההרשמה בעת ישולמו לתחרויות הרשמה דמי .8

 .16/10/2014 מתאריך

 :הבאות הקטגוריות לפי ישחקו משתתפים .9

 (.כחול טי) 18 – מרבי הנדיקפ - חבטות משחק – גומות 54: פתוח גברים .א

 (.ירוק טי) 18 – מרבי הנדיקפ - חבטות משחק – גומות 54: פתוח נשים .ב

 הנדיקפ - חבטות משחק – גומות 54(, 27/10/2014 לפני) 55+ גיל: בכירים גברים .ג

 (.כחול טי) 18 – מרבי

 הנדיקפ - חבטות משחק – גומות 54(, 27/10/2014 לפני) 50+ גיל: בכירות נשים .ד

 (.ירוק טי) 18 – מרבי
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 - חבטות משחק – גומות 36(, 27/10/2014 לפני) 70+ גיל: בכירים סופר גברים .ה

 (.ירוק טי) 18 – מרבי הנדיקפ

 - חבטות משחק – גומות 36(, 27/10/2014 לפני) 65+ גיל: בכירות סופר נשים .ו

 (.ירוק טי) 18 – מרבי הנדיקפ

 (לבן טי) 24 מרבי הנדיקפ - חבטות משחק – גומות 36: קלאב סיסטרס .ז

 .נפרדת תחרות מהווה קטגוריה כל .10

 יתקיים, מהדרגים אחד בכל הנמוכות ברוטו בתוצאות הראשון למקום שוויון של במקרה .11

, תיקו ועדיין במידה, 1 בגומה ישוחק אשר, בדבר הנוגעים השחקנים בין מיידי שוויון שובר

 ייקבע אחר או זה שחקן אשר עד, חלילה וחוזר 1 לגומה יחזרו – תיקו עדיין ואם, 2 בגומה

 . כמנצח

 ייקבע הזוכה, הדרגים אחד בכל ברוטו בתוצאה שלישי או שני למקום שוויון של במקרה .12

 ואם הסופי הסיבוב של (10-18גומות האחרונות ) 9 -ב הטובה הברוטו תוצאת בסיס על

 שוויון קיים עדיין ואם הסופי בסיבוב ברוטו האחרונות הגומות 6 לפי - שוויון קיים עדיין

 שוויון קיים עדיין אם. הסופי סיבוב של אחרונות 3 גומות של ברוטו התוצאות סיכום לפי -

 .הקודם לסיבוב עצמה על תחזור השיטה

 בסיס על ייקבע הזוכה, מהדרגים אחד בכל הנמוכות הנטו בתוצאות שוויון של במקרה .13

 קיים עדיין ואם הסופי הסיבוב של  (10-18גומות האחרונות ) 9 -ב הטובה הנטו תוצאת

 סיכום לפי - שוויון קיים עדיין ואם הסופי בסיבוב בנטו האחרונות הגומות 6 לפי - שוויון

 תחזור השיטה שוויון קיים עדיין אם. הסופי סיבוב של אחרונות גומות 3 של נטו התוצאות

 . הקודם לסיבוב עצמה על

 : פרסים .14

 :כדלקמן פרסים יחולקו בתחרות מהדרגים אחד בכל

 מפרס ביותר לזכות יוכל שחקן) קטגוריה בכל ברוטו ושלישי שני, ראשון מקומות .א

 גיל בהיבט לקטגוריה קביל והוא טי מאותו שיחק באם קטגוריות בשתי אחד

 יוכל 56 בן שחקן אך, פתוח בגברים רק לזכות יוכל 20 בן שחקן, לדוגמה, ומגדר

 (.בלבד ברוטו) סניורס בקטגוריית וגם( ברוטו) פתוח בגברים גם לזכות

 יזכה לא,  כלשהו במקום ברוטו בגביע שזכה שחקן) קטגוריה בכל נטו ראשון מקום .ב

 (.נטו בגביע

 מודל לפי לזיהוי ניתן להיות חייב שחקן כל של פתיחה מחבט( : driver) פתיחה מחבט .15

 .פסילה - זה כלל להפרת עונש. R&A - ה  של ברשימה שמופיע ושיפוע
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 במקרה. ה/ביצועיו את לשפר במטרה כלשהו בסם ביודעין להשתמש למתחרה אסור .16

 ועדת, טיפוליים לא לצרכים בסם שהשתמש ברורים קליניים סימנים יראה ומתחרה

 צפוי זה תנאי מפר אשר מתחרה. סמים מבחן שיעבור לדרוש רשאית תהיה התחרות

 הקליני מעמדם מהו בטוחים אינם ואשר תרופות הנטולים למתחרים מומלץ. לפסילה

 .התחרות תחילת לפני התחרות ועדת עם להתייעץ זה בהקשר

 כל. לאליפות התחרות תנאי לשנות או/ו לקבוע הזכות את לעצמה שומרת התחרות ועדת .17

 .סופיות התחרות ועדת החלטות

 סך של ביותר הנמוכה הכוללת התוצאה, כמבוטל יוכרז התחרות של כלשהו סבוב אם .18

 .המנצחים את תקבע, ששוחקו הסיבובים

, תוצאה לגבי ספק שיש במידה, התחרות סיבוב כל בסוף – תוצאה כרטיסי החזרת .19

 כל בסוף. הכרטיס הכנסת לפני העניין את התחרות ועדת מול לבדוק חייבים השחקנים

 התוצאה כרטיס על שלהם המרקר את להחתים השחקנים מחוייבים, תחרות סיבוב

 לרשמי שלהם התוצאה כרטיסי את להחזיר עליהם מכן לאחר מיד. עליו בעצמם ולחתום

 .פסילה – זו תקנה ביצוע אי על העונש. התוצאות

 של צורה כל או, ביפרים, ניידים בטלפונים השימוש - אלקטרוני ציוד/ניידים טלפונים .20

. התחשבות וחוסר הפרעה מהווה, משחק במהלך כליו נושא או השחקן י"ע אלקטרוני ציוד

 .לכבותו עליו, כזה מכשיר כליו נושא או שחקן ברשות יש אם

 ועד י"ע משמעתיים צעדים לנקיטת יגרום, דלעיל במכשיר שימוש כל,33-2 לחוק בכפוף .21

 .שחקן לפסילת עד, המשתמש נגד, התחרות

 .באדיקות ייאכף המשחק קצב. התוצאה כרטיס גבי על מפורסמת המשחק קצב טבלת .22

 :התחרות מנהלי .23

 . אוסיפ מייק: התחרות שופט .א

 .שגב בועז: התחרות מנהל .ב

 .מאייר אורי, אוסיפ מייק, שגב בועז – התחרות ועדת .ג
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 אנגלית

ISRAEL AMATEUR OPEN 2014 

CONDITIONS OF COMPETITION 

1) Israeli residents must be fully paid up members of the Israel Golf Federation with 

official handicap from the IGF and must conform in all respects to the rules of 

amateur status.  

2) The championship will be played in accordance with the Rules of Golf as 

approved by R&A Rules Limited, with the conditions of competition and local 

rules adopted by the Israel Golf Federation and the Championship Committee.  

3) MEN’S Open and Seniors, LADIES Open and Seniors: Players and their caddies 

must walk at all times during a stipulated round, unless permitted to ride by the 

committee. Transportation of equipment on golf cars is prohibited.   

4) MEN (70+) and WOMEN (65+) Super Seniors & SILVER NET competitions: 

during a stipulated round, players and/or their caddies may ride in golf cars and 

transportation of equipment on golf cars is permitted. 

5) All players in all sections may use electric power trolleys or push carts.  

6) Professional golfers are not permitted as caddies. 

7) The Israeli Golf Federation adopts the local rule allowing the use of electronic 

distance measuring devices during the Israel Amateur Open. A player may obtain 

distance information by using a device that measures distance only. However, if, 

during a stipulated round, a player uses a distance-measuring device that is 

designed to gauge or measure other conditions that might affect his play (e.g., 

gradient, wind-speed, temperature, etc.), the player is in breach of Rule 14-3, for 

which the penalty is disqualification, regardless of whether any such additional 

functions are actually used. 
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8)  Entrance fee must be paid at the time of registration in the pro-shop of either club 

no later than Thursday 16 OCTOBER 2014. The competition will be played in the 

following categories : 

Category Holes to be played Tee Age Max playing 

hcp 

Mark with "X" 

Men Open 54 Blue  18  

Men Seniors 54 Blue 55+ 18  

Men Super Seniors 36 (27-8/10/2014) Green 70+ 24  

Ladies Open 54 Green  24  

Ladies Seniors 54 Green 50+ 24  

Ladies Super 

Seniors 

36 (27-8/10/2014) Green 65+ 24  

Sister Club 36 White  24  

 

9) Each of the above categories constitutes a separate competition. 

10) In the event of a tie for the FIRST PLACE in any of the gross categories there will 

be a sudden death play-off, which will take place as soon as possible following 

the completion of the final round. The players shall play holes 1, 2 in that order 

until a winner is decided.  

11) In case of a tie for the silver or bronze medal, the places will be decided on the 

basis of scores recorded for the final 18, 9, 6, 3 holes or last hole, in that order. If 

a tie still exists, an 18-hole count-back will be used on the second and then first 

round, if necessary. 

12) In the event of a tie for lowest net in any of the categories, the winner will be 

decided on the basis of scores recorded for the final 18, 9, 6, 3 holes or last hole, 

in that order. If a tie still exists, an 18-hole count-back will be used on the second 

and then first round, if necessary. 

13)  Prizes: The winner of the championship in each section will be the “Israel 

Amateur Open Champion” for 2014 and the trophy will be held for that year by 
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the winner’s club. If the winners club is not located in Israel, the trophy will be 

retained in Israel, at the offices of the Israel Golf Federation. 

  

14) In each category of the competitions the prizes will be as follows:  

a) 1st, 2nd and 3rd place for gross and 1st net . 

b) A player may win more than one prize only in a GROSS competition. No 

player may win GROSS and NET prizes. 

15) Driving Clubs: The driver used by competitors must have a club head, identified 

by model and loft, that is named on the current list of conforming driver heads as 

issued by R&A Rules Ltd . 

16) A competitor shall not knowingly make use of any drug to enhance his/her 

performance. Should a competitor show good clinical evidence of use of a drug 

for a non-therapeutic purpose, the committee may require him/her to undergo a 

drug test. 

17) Any competitor infringing this condition may be disqualified. Competitors who 

are on medication and in doubt as to their clinical status should seek advice from 

the Championship Committee. 

18) The tournament committee reserves the right to fix and/or alter the championship. 

Conditions and all decisions of the tournament committee are final. 

19) If any round of the championship is declared null and void, the lowest total score 

of the rounds played will determine the winners. 

20) Return of scorecards – after completion of the round, the competitor should check 

his score for each hole and settle any doubtful points with the Committee. He must 

ensure that the marker or markers have signed the scorecard, must sign the 

scorecard himself and return it to the Committee as soon as possible. Penalty for 

breach of rule 6-6c: disqualification. 
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21) Mobile Telephones / Electronic Equipment : The use of a mobile telephone, 

paging device or any other form of electronic equipment by a competitor or his 

caddie while on the golf course during a stipulated round is distracting and 

inconsiderate. If the competitor or the caddie is in possession of such a device, it 

should be turned off. Any use may result in the Committee taking disciplinary 

action against the offending person(s) in accordance with the last paragraph of 

Section 1: Etiquette in the Rules of Golf and, ultimately, in a penalty being 

imposed under Rule 33-7. unless granted special permission by the tournament 

committee. 

22) "Pace of play" guidelines are published on scorecards. PACE OF PLAY WILL 

BE STRICTLY ENFORCED. 

23) Tournament Referee: Mr. Mike Ossip 

24) Tournament manager: Mr. Boaz Segev. 

25) Tournament committee: Boaz Segev Chairman, Mike Ossip and Uri Mayer. 
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 ברכה מכתבי –' ד נספח

 2014 לחובבים הפתוחה ישראל אליפות

 

 והאורחים המשתתפים כל את בברכה מקדמים קיסריה גולף ומועדון בישראל הגולף איגוד

 .2014 לחובבים הפתוחה ישראל באליפות

 מאיגוד לשימושכם מתנות מספר וכן, מידע ובה תיקיה תמצאו, שקיבלתם המסמכים בחבילת

 .בישראל הגולף

 מכם ומבקשים המקומיים הטורניר וחוקי התחרות לתנאי לבכם תשומת את להסב ברצוננו

 .קיסריה הגולף מועדון בלובי המודעות לוחות את לבדוק

 האינטרנט באתר, היום אותו תוצאות וכן שלמחרת ליום הזינוק שעות יפורסמו, יום כל בסוף

 www.israelgolffed.org.il בכתובת  שלנו

 של בפרושופ 04-6109618 לטלפון להתקשר ניתן לאליפות שקשור מה בכל ולשאלות קשר ליצירת

 .קיסריה הגולף מועדון

  אירוח על המועדון ולהנהלת, קיסריה גולף מועדון מנהל פריטי לליאור להודות ברצוננו

 .2014 הפתוחה ישראל אליפות

  המקצועיים הצוותים, הגולף איגוד של הפעולה לשיתוף הודות מתקיים זה חשוב לאומי אירוע

 . בקיסריה התחזוקה וצוות, ובגעש בקיסריה הגולף מועדוני של בפרושופ

 !לכולכם ובהצלחה השתתפותכם על תודה, הבאים ברוכים, שוב

 ,בברכה

 

 

 בישראל הגולף איגוד משותפים רים"יו - גרנות אלון, שולץ נועם

 2014 הפתוחה ישראל אליפות מנהל - שגב בועז

 .התחרות ועדת חברי – מאייר אורי, אוסיפ מייק

 

 

 

ISRAEL AMATEUR OPEN CHAMPIONSHIPS 2014 
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On behalf of the Israel Golf Federation, the Caesarea Golf Club, we welcome all the 

participants and guests to the Israel Amateur Golf Championships 2014. 

 

In the welcome pack you will find a folder of information and some gifts from the 

Israel Golf Federation. 

 

We would like to draw your attention to the Conditions of Competition and the 

Tournament Local Rules and ask that you check the notice boards in the club house 

for updated information. 

 

Data sheets and results will be posted on our website at www.israelgolffed.org.il as 

well as the websites of Caesarea Golf club at www.caesarea.com 

 

Contact telephone number: 04-6109618 – Caesarea Golf Club Proshop. 

 

We would like to thank Mr. Lior Pariti, General Manager of the Caesarea Golf Club, 

and the Caesarea Golf Club management for hosting the Israel Open 2014. 

 

An event of this magnitude could not take place without the help and co-operation of 

the Israel Golf Federation committee, the professional staff and the proshop of the 

Caesarea and Gaash Golf Clubs, and the superintendents and green keeping staff. 

 

Once again welcome to the Israel Open 2014 and thanks for your participation. 

 

Sincerely, 

 

Noam Shultz, Alon Granot – IGF Co- Chairmen 

Boaz Segev – Tournament Director 

 



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  75עמוד 

  
 

 



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  76עמוד 

  
 

 תקציבי תכנון –' ה נספח
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 אליפות ישראל נטו לחובבים

 .בישראל הגולף איגוד

 2015 לחובביםנטו  ישראל אליפות

 התחרות תנאי

 כללי: .1

 אליפות ישראל "נטו" לחובבים תתקיים במועדים הבאים: .א

 –מוקדמות  (1

 במרץ.  10ו  6  -קיסריה  (א

 במרץ. 13בפברואר,  24 –געש  (ב

 הגמר ישוחק בשני חלקים: –גמר  (2

 .25/3/2015יום רביעי,  –מועדון געש  –חלק א'  (א

 .30/3/2015יום שני  –מועדון קיסריה  –חלק ב'  (ב

 נטו. MEDALהאליפות תהיה תחרות יחידים בפורמט   .ב

 :הבאים בתנאים העומדים  גולפאים בתחרות להשתתף רשאים .ג

הגולף בישראל במעמד חובב בלבד ששילמו את דמי החבר  איגוד חברי (1
 במלואם טרם ההשתתפות בתחרות .

 .30 -קפ  בעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף. מקסימום אינדקס הנדי (2

 בעלי אישור בדיקה רפואית )כולל ארגומטריה( בתוקף. (3

 הקטגוריות: .ד

 גברים :  (1

ומטה , ישחקו מהטי הכחול )קיסריה(, טי הלבן  15.0אינדקס  -זהב  (א
 )געש(.

טי הלבן )קיסריה(, טי לבן  -ישחקו מה  15.1-30.0אינדקס   -כסף  (ב
 )געש(.

)נולדו בתאריך או לפני  70גברים מעל גיל   –סופר בכירים (ג
 ( ישחקו מהטי הירוק )קיסריה(, טי צהוב )געש(. 24/3/1945

 נשים: (2

 טי הירוק )קיסריה(, טי האדום )געש(. -תשחקנה מה   (א

 פרסים: .2

 גביעים בכל הקטגוריות. 2 .א

)בקיסריה או בגעש, לבחירת  שופ-פרסים כספיים בצורת שובר קניה לחנות הפרו .ב
 הזוכה(, יחולקו למקומות ראשון ושני בכל הקטגוריות:

 למקום השני. ₪ 500למקום ראשון.  ₪ 1000 -בית זהב   (1

 למקום השני. ₪ 500למקום ראשון.  ₪ 1000 -  בית כסף (2

 למקום השני. ₪ 500למקום ראשון.  ₪ 1000 -  בית סופרסיניורס (3

 למקום השני. ₪ 500שון. למקום רא ₪ 1000 -בית נשים  (4
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 .6,000₪ –סה"כ פרסים 

 דמי הרשמה: .3

 .חינם –השתתפות במוקדמות  .א

 למשתתף. ₪ 250 –השתתפות בגמר  .ב

 לעולים לגמר. 23/3/2015דמי ההשתתפות ישולמו עד יום ב'  .ג

 מתכונת התחרות: .4

 מוקדמות וגמר. –התחרות תתקיים בשני שלבים  .א

בהיבט לוח הזמנים, רישום, חלוקה  המועדונים, 2תהליך המוקדמות ינוהל ע"י  .ב
 לקטגוריות וקביעת העולים לגמר, זאת ע"פ הכללים הבאים:

שחקן רשאי להתמודד במוקדמות אך ורק במועדון המוגדר מועדון הבית  (1
 שלו ע"פ רשימות ההנדיקפ שמנהל איגוד הגולף.

 שחקן יוכל להתמודד רק במועד אחד מהמוקדמות, על פי בחירתו. (2

 (.בהמשך יפורט) בגמר לחלוקה זהה תהיה במוקדמות הקטגוריות חלוקת (3

לא יאוחר מיום שני   יסתיים לגמר העולים ופרסום המוקדמות תהליך (4
 באחריות ועדת התחרות. – 16/3/2015

, מסויםלצורך עליה לגמר בקטגוריה מסויימת במועדון  שוויון של במקרה (5
ר לחריגה מהמכסה )אישו שנמצאים בשוויון ל השחקניםכ לגמר יעפילו

 .נתונה בידי ועדת התחרות(

העולים לגמר יקבעו לאחר קיום המוקדמות בשני המועדונים. מכסת  (6
העולים מכל קטגוריה מכל מועדון תקבע ביחס לסך כל משתתפי 

 המוקדמות.

במידה ויהיו פחות מששה שחקנים בקטגוריה )משני המועדונים יחד( 
 תבוטל הקטגוריה.

ת התחרות מטעם איגוד הגולף בשיתוף עם המועדונים וזאת הגמר ינוהל ע"י ועד .ג
 עפ"י הכללים הבאים:

התוצאות ודירוגם יקבעו עפ"י חיבור תוצאת הנטו בגעש )גמר חלק א'(  (1
 ותוצאת הנטו בקיסריה )גמר חלק ב'(.

 שני, הזוכה יקבע בתהליך הבא: למקומות ראשון או שוויון של במקרה (2

הגמר  של השני היום של גומות 18 ב הטובה הנטו עפ"י תוצאת  .א
 . )קיסריה(

 9 התוצאה נטו )לפי מחצית מההנדיקאפ( ב , לפי שוויון קיים עדיין אם .ב
  הגמר. של השני ביום האחרונות הגומות

)לפי שליש מההנדיקאפ(  נטו התוצאות סיכום לפי שוויון, יש עדיין אם .ג
  .הגמר של השני בסיבוב האחרונות הגומות 6 של
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 3 )לפי שישית מההנדיקאפ( של נטו התוצאה לפי שוויון, יש עדיין אם .ד
 . הגמר של השני בסיבוב האחרונות הגומות

התוצאה נטו )לפי  פי על תיקבע התוצאה שוויון יהיה עדיין אם .ה
  .הגמר של השני ביום 18 בגומה (18ההנדיקאפ חלקי 

ה לעיל על היום הראשון של -אם עדיין יהיה שיוויון, יחולו סעיפים א .ו
 הגמר.

 אם עדיין שוויון יקבע הזוכה בהגרלה.  .ז

באם הנדיקאפ המחולק אינו מספר שלם, יתבצע עיגול לשלם באופן  .ח
 עיגול כלפי מעלה. –ומעלה  0.5עיגול כלפי מטה.  0.49 – 0.1הבא: 

 הנמוכה הכוללת התוצאה, כמבוטל יוכרז התחרות של כלשהו סיבוב אם (3
 .המנצחים את תקבע, ששוחק הסיבוב של ביותר

 באחריות ועדת התחרות:   HCPתיקוני  .ד

יתוקן האינדקס  –במידה ושחקן יעלה לגמר עם תוצאה הנמוכה מפאר נטו  (1
לפי הקטגוריות כפול מספר החבטות מתחת לפאר  0.1/0.2/0.3בהתאם )

 נטו(, ויתקבע לגמר.

יתוקן  –במידה ושחקן בחלק א' של הגמר יבצע תוצאה הנמוכה מפאר נטו   (2
לפי הקטגוריות, כפול מספר החבטות  0.1/0.2/0.3האינדקס בהתאם )

 מתחת לפאר נטו( לחלק השני של הגמר.

 כללים קבועים: .5

, תוצאה לגבי ספק שיש במידה, התחרות סיבוב כל בסוף – תוצאה כרטיסי החזרת .א
. מסירת כרטיס חתום לפני העניין את התחרות ועדת מול לבדוק חייבים השחקנים

 על שלהם המרקר את להחתים השחקנים מחוייבים, תחרות סיבוב כל בסוף
 כרטיסי את להחזיר עליהם מכן לאחר מיד. עליו בעצמם ולחתום התוצאה כרטיס

 .פסילה – זו תקנה ביצוע אי על העונש. התוצאות לרשמי שלהם התוצאה

 ובהתאם R&A ה ידי על המאושרים הגולף לחוקי בהתאם תשוחק האליפות .ב
 .לאליפות התחרות וועדת בישראל הגולף איגוד ידי על שאושרו מקומיים לכללים

 .הדרגים בכל השחקנים לכל מותר חשמליות גולף ברכבים ועגלות שימוש .ג
 .מקצוענים גולפאים שאינם כלים בנושאי להשתמש לשחקנים מותר .ד
( אס.פי.י'ג או לייזר) דיגיטליים מרחק מדידת באמצעי להשתמש לשחקנים מותר .ה

 .גובה הפרשי מודדים לא באמצעים אשר אך

 לפי לזיהוי ניתן להיות חייב שחקן כל של פתיחה מחבט( : driver) פתיחה מחבט .ו

 .פסילה - זה כלל להפרת עונש. R&A - ה  של ברשימה שמופיע וזוית  מודל

 צורה כל או, ביפרים, ניידים בטלפונים השימוש - אלקטרוני ציוד/ניידים טלפונים .ז
 וחוסר הפרעה מהווה, משחק במהלך כליו נושא או השחקן י"ע אלקטרוני ציוד של

 בכפוף .לכבותו עליו, כזה מכשיר כליו נושא או שחקן ברשות יש אם. התחשבות
 ועדת י"ע משמעתיים צעדים לנקיטת יגרום, דלעיל במכשיר שימוש כל,33-2 לחוק

 .שחקן לפסילת עד, המשתמש נגד, התחרות
. ה/ביצועיו את לשפר במטרה כלשהו בסם ביודעין להשתמש למתחרה אסור .ח

 לא לצרכים בסם שהשתמש ברורים קליניים סימנים יראה ומתחרה במקרה
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 אשר מתחרה. סמים מבחן שיעבור לדרוש רשאית תהיה התחרות ועדת, טיפוליים
 אינם ואשר תרופות הנטולים למתחרים מומלץ. לפסילה צפוי זה תנאי מפר

 תחילת לפני התחרות ועדת עם להתייעץ זה בהקשר הקליני מעמדם מהו בטוחים
 .התחרות

 

 :התחרות ועדת .6

 .בזיל כץ: התחרות מנהל .א
 דיויד גולדברג, בזיל כץ., שגב בועז – התחרות ועדת .ב

 כל. לאליפות התחרות תנאי לשנות או/ו לקבוע הזכות את לעצמה שומרת התחרות ועדת .7
 .סופיות התחרות ועדת החלטות
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 איגוד הגולף בישראל

 

   2015אליפות הנטו השנתית 

 

 טופס הרשמה

 

 מועדי התחרות:

 

 מוקדמות )ניתן לשחק רק במועדון ה"בית" ורק במועד אחד(:

 במרץ. 6ו  3קיסריה: 

 געש: 

 

 גומות(: 36גמר )

 25/3יום ד'  –געש  –חלק א' 

 30/3יום ב'  –קיסריה  –חלק ב' 

 

  תנאים להשתתפות:

 

הגולף בישראל במעמד חובב בלבד ששילמו את דמי החבר במלואם  חברי איגוד .1

 . טרם ההשתתפות בתחרות

 .30 -בעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף. מקסימום אינדקס הנדיקפ   .2

 בעלי אישור בדיקה רפואית )כולל ארגומטריה( בתוקף. .3

 

 מתכונת התחרות:
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 קטגוריות. 4 -ב  הנדיקפ 100% (MEDALתחרות יחידים נטו )

  30מירבי:   INDEX HDCP)אינדקס ) הנדיקפ

 

 

תנאי התחרות" באתר האיגוד  – 2015פירוט נוסף ניתן למצוא ב "אליפות נטו 

 ובחנויות הפרושופ.

 

 דמי הרשמה:

 למוקדמות  ₪ 50

 שח לגמר )ישולם לאחר קביעת משתתפי הגמר(. 200

 

 נא למלא את כל הפרטים

 

מס. ת.ז  אלקטרונידואר  טלפון שם

)לטובת 

 הביטוח(

 תאריך לידה

     

 

טופס זה יתקבל אך ורק עם מילוי כל התנאים לעיל, מילוי מלא של הפרטים האישיים 

 ותשלום מלא.
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 אליפות ישראל נטו לזוגות

 התחרות תנאי - 2015 זוגות לחובבים ישראל אליפות

 

 :במועדים הבאיםגמר אליפות ישראל לזוגות לחובבים תתקיים  .24

 XX:00יום שני תאריך:  שוט גאן בשעה:  –חלק א': קיסריה  .א

 XX:00יום רביעי, תאריך: . שוט גאן בשעה:  –חלק ב': געש  .ב

 :פורמט התחרות .25
 . better ball Stableford 75% handicapהאליפות תהיה תחרות זוגות בפורמט  

 :איםהב התנאים בכל העומדים גולפאים בתחרות להשתתף רשאים .26

 הגולף בישראל במעמד חובב בלבד. איגוד חברי .א

 בעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף.  .ב

 בעלי אישור בדיקה רפואית )כולל ארגומטריה( בתוקף. .ג

 :הנדיקפ, קטגוריות ופרסים .27

 קטגוריה אחת לכולם. (1

 מקסימום הנדיקאפ מדוייק )אינדקס(: (2
 (.24)הנדיקפ משחק  22.0 –גברים 
 (.24משחק  )הנדיקפ 21.0 –נשים 

 HCPיהיה רשאי לשחק לאחר הפחתת ה  24שחקן בעל הנדיקפ הגבוה מ 
 למקסימום שהוגדר.

תשחקנה מהטי הירוק  – נשיםישחקו מהטי הלבן בקיסריה ובגעש. גברים  (3
 בקיסריה ומהטי ההאדום בגעש.

גביעים יחולקו לשני הזוגות שזכו במצטבר במספר הרב של נקודות סטייבלפורד  (4
 חרות.בשני ימי הת

הבינ"ל  IPהזוג שיגיע למקום הראשון יזכה גם בזכות לייצג את ישראל באליפות  (5
 שתערך השנה בספרד )מותנה בהשגת מימון חיצוני(.

 :הרשמה .28

 לזוג . ₪ 500 -דמי ההרשמה  .א

זוגות.  30בחלק ב' של הגמר בגעש ישחקו מכסימום  .יערכו מוקדמות לתחרות לא .ב
לאחר היום  CUTיבוצע זוגות(  30שחקנים ) 60במידה ומספר הנרשמים יעלה על 

יבוצע בהתאם לתוצאות וביחס ישיר למשתתפים מכל  CUTה ). הראשון בקיסריה
אזי  –מסך המשתתפים בגמר א'  30%מועדון, דהיינו אם ממועדון א' השתתפו 

  מהעולים יהיו מאותו מועדון(. 30%

 .1800בשעה  14/5/15. תאריך האחרון לרישום הנו 1/5/15 –תחילת ההרשמה  .ג

 

 מתכונת התחרות: .29

הגמר ינוהל ע"י ועדת התחרות מטעם איגוד הגולף בשיתוף עם המועדונים וזאת עפ"י 
 הכללים הבאים:
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התוצאות ודירוגם יקבעו עפ"י סכום נקודות הסטייבלפורד בקיסריה )גמר  (1
 חלק א'( וגעש  )גמר חלק ב'(.

 שני, הזוג הזוכה יקבע בתהליך הבא: למקומות ראשון או ןשוויו של במקרה (2

 גומות ביום השני )געש(. 18עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב   .ט

גומות  9עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב  –אם עדיין תיקו  .י
, ולא משנה באיזה גומה החלו את המשחק 10-18אחרונות )גומות 
 שני )געש(.בשוטגאן( ביום ה

גומות  6עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד ב  –אם עדיין תיקו  .יא
, ולא משנה באיזה גומה החלו את המשחק 13-18אחרונות )גומות 

 בשוטגאן( ביום השני )געש(.

גומות  3ב  עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד –אם עדיין תיקו  .יב
, ולא משנה באיזה גומה החלו את המשחק 16-18אחרונות )גומות 

 בשוטגאן( ביום השני )געש(.

 18עפ"י הזוג שזכה ביותר נקודות סטייבלפורד בגומה  –אם עדיין תיקו  .יג
 ביום השני )געש(.

 ינוהל אותו תהליך מהתחלה, על היום הראשון בקיסריה. –אם עדיין תיקו  .יד

 תערך הגרלה ע"י ועדת התחרות בנוכחות הזוגות. –אם עדיין תיקו  .טו

, ששוחק הסיבוב של התוצאה, כמבוטל יוכרז התחרות של כלשהו סיבוב אם (3
 .המנצחים את תקבע

 כללים קבועים: .30

, תוצאה לגבי ספק שיש במידה, התחרות סיבוב כל בסוף – תוצאה כרטיסי החזרת .א
. מסירת כרטיס חתום לפני העניין את התחרות ועדת מול לבדוק חייבים השחקנים

 על שלהם המרקר את להחתים השחקנים מחוייבים, תחרות סיבוב כל בסוף
 כרטיסי את להחזיר עליהם מכן לאחר מיד. עליו בעצמם ולחתום התוצאה כרטיס

 .פסילה – זו תקנה ביצוע אי על העונש. התוצאות לרשמי שלהם התוצאה

 ובהתאם R&A ה ידי על המאושרים הגולף לחוקי בהתאם תשוחק האליפות .ב
 .לאליפות התחרות וועדת בישראל הגולף איגוד ידי על שאושרו מקומיים לכללים

 .הדרגים בכל השחקנים לכל מותר חשמליות גולף ברכבים ועגלות שימוש .ג
 .מקצוענים גולפאים שאינם כלים בנושאי להשתמש לשחקנים מותר .ד
( אס.פי.י'ג או לייזר) דיגיטליים מרחק מדידת באמצעי להשתמש לשחקנים מותר .ה

 .גובה הפרשי מודדים לא באמצעים אשר אך

 לפי לזיהוי ניתן להיות חייב שחקן כל של פתיחה מחבט( : driver) פתיחה מחבט .ו

 .פסילה - זה כלל להפרת עונש. R&A - ה  של ברשימה שמופיע וזוית  מודל

 צורה כל או, ביפרים, ניידים בטלפונים השימוש - אלקטרוני ציוד/ניידים טלפונים .ז
 וחוסר הפרעה מהווה, משחק במהלך כליו נושא או השחקן י"ע אלקטרוני ציוד של

 בכפוף .להשתיקו עליו, כזה מכשיר כליו נושא או שחקן ברשות יש אם. התחשבות
 ועדת י"ע משמעתיים צעדים לנקיטת יגרום, דלעיל במכשיר שימוש כל,33-2 לחוק

 .שחקן לפסילת עד, המשתמש נגד, התחרות
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. ה/ביצועיו את לשפר במטרה כלשהו בסם ביודעין להשתמש למתחרה אסור .ח
 לא לצרכים בסם שהשתמש ברורים קליניים סימנים יראה ומתחרה במקרה

 אשר מתחרה. סמים מבחן שיעבור לדרוש רשאית תהיה התחרות ועדת, טיפוליים
 אינם ואשר תרופות הנטולים למתחרים מומלץ. לפסילה צפוי זה תנאי מפר

 תחילת לפני התחרות ועדת עם להתייעץ זה בהקשר הקליני מעמדם מהו בטוחים
 .התחרות

 

 :התחרות ועדת .31

 .בזיל כץ: התחרות מנהל .א
 דיויד גולדברג, בזיל כץ., שגב בועז – התחרות ועדת .ב

 כל. לאליפות התחרות תנאי לשנות או/ו לקבוע הזכות את לעצמה שומרת התחרות ועדת .32
 .סופיות התחרות ועדת החלטות

 

 

 טופס הרשמה

 

 :גמר אליפות ישראל לזוגות לחובבים תתקיים במועדים הבאים .33

 11:00. שוט גאן בשעה: 18/5/2015יום שני  –חלק א': קיסריה  .א

 10:00. שוט גאן בשעה: 20/5/2015יום רביעי,  –חלק ב': געש  .ב

 :פורמט התחרות .34
 .  Stableford 75% handicapbetter ballהאליפות תהיה תחרות זוגות בפורמט  

 :הבאים התנאים בכל העומדים גולפאים בתחרות להשתתף רשאים .35

 הגולף בישראל במעמד חובב בלבד. איגוד חברי .א

 בעלי הנדיקפ רשמי של איגוד הגולף.  .ב

 בעלי אישור בדיקה רפואית )כולל ארגומטריה( בתוקף. .ג

 :הנדיקפ, קטגוריות ופרסים .36

 קטגוריה אחת לכולם. (1

 מקסימום הנדיקאפ מדוייק )אינדקס(: (2
 (.24)הנדיקפ משחק  22.0 –גברים 
 (.24)הנדיקפ משחק  21.0 –נשים 

 HCPיהיה רשאי לשחק לאחר הפחתת ה  24שחקן בעל הנדיקפ הגבוה מ 
 למקסימום שהוגדר.

תשחקנה מהטי הירוק  – נשיםישחקו מהטי הלבן בקיסריה ובגעש. גברים  (3
 ש.בקיסריה ומהטי ההאדום בגע

גביעים יחולקו לשני הזוגות שזכו במצטבר במספר הרב של נקודות סטייבלפורד  (4
 בשני ימי התחרות.

הבינ"ל  IPהזוג שיגיע למקום הראשון יזכה גם בזכות לייצג את ישראל באליפות  (5
 שתערך השנה בספרד )מותנה בהשגת מימון חיצוני לנסיעה(.
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 :הרשמה .37

 לזוג . ₪ 500 -דמי ההרשמה  .א

זוגות.  30בחלק ב' של הגמר בגעש ישחקו מכסימום  .יערכו מוקדמות לתחרות לא .ב
לאחר היום  CUTיבוצע זוגות(  30שחקנים ) 60במידה ומספר הנרשמים יעלה על 

 . הראשון בקיסריה

 .1800בשעה  14/5/15. תאריך האחרון לרישום הנו 1/5/15 –תחילת ההרשמה  .ג

תנאי התחרות"  – 2015וד ניתן למצוא ב "אליפות זוגות *פירוט מלא של תנאי התחרות, הפרסים וע
 באתר האיגוד ובחנויות הפרושופ.

 טופס זה יתקבל אך ורק עם עמידה בכל התנאים לעיל, ומילוי מלא של הפרטים האישיים

 יש לצרף את העתק הקבלה על תשלום דמי ההרשמה לטופס זה!!!

 

 שחקן ב' שחקן א' 

   שם פרטי ומשפחה

   סלולריטלפון 

   דואר אלקטרוני

   ת.ז. )לטובת הביטוח(

תאריך לידה )לטובת 

 הביטוח(
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 נספחי נסיעה לחו"ל

 ל"לחו נסיעה הסכם דף – א נספח

 . יצולם מילויו לאחר זה מסמך

 .האיגוד במזכירות ישמר שני ועותק לשחקן ימסר אחד עותק

 

 :                              המועדון שם:                             התחרות שם התחרות פרטי

 :עיר:                                           ארץ

 :                       התחרות תאריכי

 :ל"בחו ימים כמות:                        הנסיעה תאריכי

 

 השחקן פרטי

 ומלווים

 .:ז.ת:                     הנוסע השחקן שם

 :תוקף:                                 דרכון. מס

 :ויזה

 :הקפטן שם:                              המלווה שם

HCP 

  :הנסיעה פרטי

 : טיסה כרטיסי

 

 :                 אל:                                               מ

 :      טיסה. מס:                              טיסה חברת

 :שעה:                                       תאריך

 :מלונות

 

 :מיקום:                                  המלון שם

 :לילות. מס:                                     חדר סוג

 :מראש מוזמנות הסעות

 :אחר/מוניות/שכור רכב
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 כספית טבלה

 במימון כמות/  סכום נושא

 איגוד  תחרות דמי

 איגוד  .פיי וגרין' ריינג כדורי

 איגוד  ל"אש

 ותיקי, מזוודות שינוע

 גולף

 איגוד 

 איגוד לא/  כן בהשאלה גולף תיק

  – קט'ג אישי לבוש

  – חולצות

  – מכנסיים

  - כובעים

 איגוד –נבחרת ייצוגית 

 הנוסע -השאר 

 איגוד – לנכים גולף עגלות  נוסף ציוד

  – כדורים תשורות

  – כובעים

  – טיים

  – מרקס'פיטצ מתקני

 

 הנוסע  נסיעות ביטוח

 

 

  – הנסיעה בסוף התחשבנות

 או זו ברשימה הוזכרו שלא, צפויות בלתי, נוספות הוצאות שהיו במידה

 ותמצא ובמידה האיגוד גזבר מול אל הנושא יידון – ל"לחו היציאה בהסכם

 באם. ידו על שימסרו לקבלות בהתאם השחקן יזוכה, להוצאה הצדקה

 .האיגוד ר"יו של הנו זה בעניין הסופית ההחלטה זכות, מחלוקת תהיה

 

 :החתום על

 .                                      (: קטין הוא באם מהוריו אחד) השחקן
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 .                                                                               : האיגוד נציג

 .                                                                                        :תאריך
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 נספחי הכרה בספורטאי מצטיין בצה"ל

 טופס בקשה )ניתן להוריד מהרשת(

 __________________תאריך: 

 

 

 לכבוד

 איגוד או התאחדות _______________________

 שלום רב,

 

הנני מעוניין לשרת בצה"ל כספורטאי מצטיין. לשם כך, אודה לכם אם תכללו את שמי ברשימת המועמדים 

 של החיילים המצטיינים, המוגשת מטעמכם למינהל הספורט. 

 

 הספורטאי(א. פרטים אישיים )ימולא ע"י 

 תאריך לידה:  שם פרטי ומשפחה: 

 :אגודהשם ה תעודת זיהוי:

 כתובת מקום האימונים: תאריך הגיוס:

 :אמיילכתובת  מס' אישי:

 

 או התאחדות ____________________  . המלצת איגודב

 

________________ מעמד של תעודת זיהוי: לאשר לספורטאי _______________  הננו ממליצים

 ספורטאי מצטיין בצה"ל.

 

 :)ציין את הישגי הספורטאי בשנה האחרונה כפוף לאמות המידה( הנימוקיםג. 
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 ____________________________תאריך: 

 

 מצ"ב חתימה דיגיטאלית של מורשה חתימה מטעם האיגוד.
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 תאריך: ______________

 

 

 )מועמד לשרות ביטחון(אגרת למלש"ב 

 מלש"ביתמלש"ב/

)להלן  1988 –חוק  התגמולים לחיים ובני משפחותיהם )חבלה שלא בעת מילוי תפקיד(, התשמ"ו .1

החוק( מעניק, בנסיבות מסוימות, זכויות למי שנפגע במהלך שרותו הצבאי אולם הפגיעה ארעה שלא 

 במסגרת פעילות צבאית.

 

לים העובדים עבודה פרטית או  לאחר בחינת הנושא בצה"ל ובמערכת הבטחון החליטה הכנסת כי חיי.2

העוסקים בעיסוק, פרטי שלא מטעמי מצוקה כלכלית קשה, )לרבות ספורטאים מצטיינים( לא יהנו 

מהטבה יחודית זו. משמעות הדבר כי המעביד או המעסיק הוא שנושא באחריות לנזק שיגרם לחייל 

 העובד או המועסק אצלו.

 

ימשיכו מטעמים של מצוקה כלכלית קשה הצבא, רק חיילים שעבודתם אושרה בהתאם לפקודות .3

 וייהנו מההטבות הכלכליות שקובע החוק.

 

 לפרטים נוספים תוכל/י לפנות לקצינת הת"ש של יחידתך..4

 

 

 או התאחדות_________________ האיגודמורשה החתימה מטעם אישור 

 

תעודת כי ווידאתי עם המועמד לספורטאי מצטיין_____________, הריני לאשר בזה 

 זהות____________, קרא את האיגרת דלעיל והוא מודע לתוכנה.

 

 

 מצ"ב חתימה דיגיטאלית של מורשה חתימה מטעם האיגוד.
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 נספחי ביטוח תאונות אישיות וצד ג' לגולפאים

       1.1.2015 

   לכבוד

 מועדוני "עצמה"

 

     א.ג.נ.,

 

  31.12.15 – 1.1.15 הביטוחי ספורטאים לתקופהנדון: 

 

)"חוק הספורט"( קמה חובה לביטוח הספורטאים  1988-כידוע לכם, עפ"י חוק הספורט, תשמ"ח

לביטוח בע"מ מציעה לבטח את ספורטאי  חברה-"כללהנוטלים חלק בפעילויות הספורט. "

 .2015  המועדונים גם בעונת

 31.12.15 – 1.1.15: תקופת הביטוח

 

. למען הסר ספק הסתייגויותיהןלבהתאם לתנאי הפוליסות ובכפוף  הינםהכיסויים המפורטים  .א

"עצמה".  מועדוניכסיוע ושירות לעל ידי "עצמה" תכנית הביטוח הנ"ל מוצעת מובהר בזאת, כי 

וכל מעורבותה  , בשום צורה ואופןאינה פועלת כמבטח ו/או כמתווך לעסקי הביטוח"עצמה" 

ה ומתן הסכמתה כי המועדונים אשר ימצאו לנכון יבטחו מתמצה ברכישת פוליסה עבור מועדוני עצמ

את חבריהם באמצעות פוליסה זו בכלל חברה לביטוח בע"מ. למען הסדר נדגיש כי במקרה של 

שימו לב כי השנה יגברו הוראות הפוליסה.  -סתירה בין האמור במכתב זה לבין האמור בפוליסה

יג )ד( למכתב זה, ואנו ממליצים לעיין בה באתר חלו שינויים בפוליסה, כמפורט, בין היתר, בסעיף 

 .האינטרנט של עצמה

 

לבדוק את  הצורך והחובהמ כלשהי אגודה אינה פוטרת הצטרפות לשירות כאמורכי יובהר ויודגש  .ב

והמתאימים לאגודה , על פי חוק הספורט, לרבות התקנות שהותקנו על פיוהדרושים הכיסויים 

של סכומי  (במידת הצורך)הרחבת הכיסוי ו/או הגדלה  רבותלולספורטאים הפועלים במסגרתה, 

 האגודהלוודא כי הכיסויים אכן מתאימים לצרכי , וזאת על מנת הביטוח במקרים מסוימים

המבוטחים וכן על מנת לוודא כי הביטוח עונה על כלל דרישות החוק, לרבות חוק  והספורטאים

  הספורט והתקנות שהותקנו על פיו.

 

תקנות בהקבועים והמפורטים המינימליים על סכומי הביטוח  בוססיםגבולות הכיסוי הביטוחי מ .ג

יכך, מוטלת החובה על כל אגודה לבדוק את הנושא באופן . לפ1994-הספורט )ביטוח(, תשנ"ה

ולפי מידת הסיכון  , ולהגדיל ו/או להרחיב את הכיסויים במידת הצורךופרטני מפורטמעמיק, 
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ניתן לעיין בעיקרי הפוליסות באתר האינטרנט של "עצמה"(.  –)כאמור לעיל . לותהנשקפת מהפעי

 הרחבת הכיסוי הביטוחי מותנית באישור חברת הביטוח.

 

לא , למרכז "עצמה"רשימות שמיות מתבקשים להעביר מועדונים המעוניינים לחדש הביטוח נציגי ה .ד

 הספורטאים תועברנה אך ורק בקובץ. שימו לב כי המבטח דורש כי רשימות 25.1.15 –יאוחר מ 

 (.מצ"באקסל )

 

הפרטים הבאים: שם ומשפחה, תאריך לידה, מספר ת.ז., מין וכתובת  כליש להקפיד למלא את 

באחריות האגודה לעדכן את הרשימה כדי לכלול ספורטאים . הננו להדגיש כי למשלוח דואר

שהרשימות מלאות, מדויקות . עליכם לוודא לאורך תקופת הביטוח במהלך העונה שהצטרפו

ומעודכנות ולדווח מידי חודש על השינויים מהחודש שעבר. במקרה של תביעה, יבדקו הדיווחים 

 שהועברו על ידיכם אל מול הרשימות השמיות )מצ"ב טופס עדכון/החלפת מבוטחים(.

 

ה( שיצטרפו להסדר )באמצעות המצאת פרטי הספורטאים באגוד מועדוניםרק מובהר בזאת, כי  .ה

של  והן ביטוח חבות כלפי צד שלישי לספורטאים יכללו במסגרת הביטוח )הן ביטוח תאונות אישיות

 אישור בדבר קיום ביטוחיםלהציג דרשו יילהסדר  להצטרףשלא המועדונים שייבחרו האגודה(. 

כשהוא חתום על ידי אותו , מבטח המורשה לערוך ביטוח שכזה בישראלנערכו אצל ר ש)נספח ב'( א

 )ניתן להוריד את נוסח האישור הנדרש מאתר "עצמה"(. בטחהמ

 

בהתאם לחוק הספורט והתקנות לא ידאגו לביטוחים ר שאגודה אחברי הנהלת לידיעתכם,  .ו

בגין  בין היתר, ,עלולים להיתבע באופן אישי שהותקנו על פיו ולביטוח אחריות כלפי צד ג לאגודה,

אשר ייתכן תביעת פיצוי או נזיקין עשויים לחוב ב כןו ו/או התקנות אי עמידה בדרישות חוק הספורט

   !בלבד נגד האגודה. האחריות בגין תביעות ופגיעות תחול עליהםויוגשו כ

מובהר בזאת כי עצמה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי עמידה כנ"ל, בדרישות חוק הספורט 

 והתקנות שהותקנו על פיו.

 

: אנו שמחים להודיעכם כי למרות הקשיים בביטוחי ספורט וספורטאים גם השנה הצליחה פרמיות .ז

 פרמיות!!!בעצמה לחדש את פוליסות הביטוח ללא שינוי 

 

הפרמיות תחושבנה בגין הרבעון הראשון במלואן והחל מהחודש הרביעי )דצמבר( תינתן הנחה  .ח

 . 4%וכן הלאה, כל חודש נוסף פחות  88%והפרמיה תחושב לפי 

 

בו בפרמיה בשיעור של פי שלושה ייחוי ,75עד  68מבוטחים אשר גילם ביום תחילת הביטוח הינו  .ט

 למעט, לספורטאי ₪ 400-מהפרמיה הקבועה לענף הספורט בו הם משתתפים. חיוב זה לא יפחת מ

  וגולף., טיסנאות, ברידג' בענפים הבאים: פטנק, שחמט, ביליארד, כדורת, כדורת דשא
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מילוי טופס ב מותנהביטוחי הכיסוי ה ,75משתתפים אשר גילם ביום תחילת הביטוח עולה על ל .י

למעט בענפים , החברהובקבלת אישורה של  הצעה לביטוח תאונות אישיות של חברת "כלל"

  וגולף. , ברידג', טיסנאות: פטנק, שחמט, ביליארד, כדורת, כדורת דשאהבאים

 

 בקשה להיכלל במסגרת הכיסוי הביטוחי של "כלל". טופס - מצורף למכתב זה נספח א' .יא

 

בעלי תפקידים ישלמו אך ורק את הפרמיה בהתאם לענף הספורט בו הם עוסקים –להזכירכם .יב

 !(.רק פעם אחת)ספורטאי שהינו גם נושא תפקיד באותו הענף יחויב בפרמיה 

 

 סכומי הביטוחלבהתאם  -לספורטאים וביטוח חבות כלפי צד ג'  ביטוח תאונות אישיות - חלק א'

סכומי הביטוח הם  2014. יצוין כי נכון לספטמבר 1994-תקנות הספורט )ביטוח(, תשנ"ההקבועים ב

 כדלקמן: 

 

 

 ומעלה 20גיל  20עד גיל  תנאי ביטוח לספורטאי

 ₪ 192,000 ₪ 57,500  פיצוי למקרה מוות

 ₪ 287,500 ₪ 287,500 פיצוי למקרה נכות מלאה ומוחלטת 

 ₪ 765 ₪ 200 (11 –שבועי לאובדן כושר עבודה )מהיום ה  פיצוי

השתתפות  – -כמפורט בפוליסה-נזקי שיניים

  ₪ 537עצמית 

9,600 ₪ 9,600 ₪ 

 -כמוגדר ומפורט בפוליסה- הוצאות רפואיות

  ₪ 1,000 - השתתפות עצמית

 ₪נ 9,600  ₪ 9,600

 ₪ 537,932 ₪ 537,952 (₪ 1,244צד ג' )כפוף להשתתפות עצמית אחריות ל

 

 

 

 

 

 : הערות

 

 הפעילות הספורטיבית המבוטחת מהלךבארעה  תאונההכיסוי בפוליסה ניתן אך ורק באם ה .1

 .וכפועל יוצא ממנה
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 ות של "כלל" חברה לביטוח בע"מ : תנאי הכיסוי ונוסח הפוליס .2

 

  .06/2014קבוצתית מהדורה  תאונות אישיותלביטוח  הפוליס 2.1

 . 2006פוליסה צד שלישי מהדורת מאי  2.2

 

 הספורטאי, לפי המקרה.האגודה/חלה על  -השתתפות העצמית  .3

 

  – לתשומת לבכם .יג

פעילות הספורט המכוסה בפוליסה חלה רק על פעילות המאורגנת על ידי האגודה/המועדון  .א

בלבד או מי מטעמו )בעת השתתפות המבוטח בפעילות הספורט ו/או אימונים מטעם 

 המועדון/האגודה לצורך אותה פעילות ספורט(.

 

אלא אם נרכש כיסוי ה, כל עיסוק אחר בספורט הוא בגדר עיסוק אישי ואינו מבוטח בפוליס .ב

 כאמור להלן:

ניתן להרחיב הכיסוי לכסות גם "עיסוק אישי" בספורט המבוטח תמורת הכפלת הפרמיה 

רך לציין ברשימת הספורטאים . יש צולספורטאי עפ"י בקשה ספציפית בכתב מאת האגודה

את הספורטאים עבורם נרכשת הרחבה זו. בכל מקרה לא ניתן לרכוש כיסוי ל"עיסוק אישי" 

בענפים: אופניים, טריאתלון, טיפוס אלפיני וכדורגל בוגרים. במידה ואגודה רוצה לרכוש 

דרישה ספורטאיה, נדרש לכך אישור מיוחד של המבטחים. במידה ותהיה  כלהרחבה זו עבור 

 כזו יש להודיענו ואנו נפנה הבקשה לסוכני הביטוח שלנו.

 

מובהר בזאת כי בעת פעילות ספורטאים במסגרת נבחרות ישראל עליכם לוודא  .ג

שהאיגוד/ההתאחדות באותו הענף ערכו ביטוח כנדרש. במידה ולא, ניתן להרחיב את הכיסוי 

 בלבד, )כמפורט בסעיף ב לעיל(.הביטוחי באמצעות "כלל" ע"י הרחבה ספציפית לעיסוק אישי 

 

 בהשוואה לאשתקד: השתנה ברצוננו להבהיר כי הכיסוי הביטוחי בפרק הוצאות רפואיות  .ד

 

 מכסה הוצאות בגין ניתוחים ו/או שכר טרחת מנתח.  אינההפוליסה  (1)

מובהר כי תגמולי הביטוח בגין הרחבה זו יהיו עד לסך תקרת המחירים  (2)

הבריאות המוצג לעיון באתר האינטרנט של משרד המפורסמת בתעריפון משרד 

 הבריאות.

אנו מציעים להמליץ לספורטאים כי, במקרה של צורך בטיפול רפואי, במיוחד אם  (3)

הוא כולל ניתוחים, אך גם במקרים האחרים, להשתמש קודם כל בשרותי קופת 

 חולים בה הינם זכאים לקבלם.
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המיועד לכסות את חבות האגודה/המועדון בגין ביטוח המבטח מאפשר לרכוש כיסוי ל –חלק ב' 

 :נזקי גוף או רכוש לצד ג' כלשהו בתוספת פרמיה

 

 נזקי גוף או רכוש לצד ג' כלשהו.הביטוח מיועד לכסות את חבות האגודה בגין  .א

"עצמה"  מועדוני לכל לשנת הביטוח 12,995,160₪ מקרה;ל 2,599,030₪: גבולות האחריות .ב

 (.במשותף

של "כלל" חברה  -2013מהדורת ביט -סוי ונוסח הפוליסה: נוסח פוליסת צד שלישיתנאי הכי .ג

 לביטוח בע"מ.

 (.1.9.13-חל על האגודה )צמוד מ - ₪ 5,125 -דמי השתתפות עצמית  .ד

 

 

 :לתשומת לבכם

  נגד האגודה של ספורטאים שלא בוטחו בביטוח תאונות אישיות ותביעות הפוליסה לא תכסה תביעות

אינם  , כאמור,אשר ם אלהנגד האגודה הנובעות מפעילות ספורטאישל צדדים שלישיים אחרים 

  .בביטוח תאונות אישיות כלולים

 

 כללי: - חלק ג'

חד פעמי כיסוי  לרכוש מועדון שמבטח ספורטאים יכול – ביטוח משתתפים באירועים בודדים .1

מהפרמיה השנתית לאותו  50%ספציפי. הפרמיה עבור ביטוח זה היא בשיעור  למשתתפים באירוע

 בתיאום מראש )לפני הארוע( עם משה בר זיו. –ענף ספורט 

 –לתשומת לבכם, מועדונים שלא היו מבוטחים עד כה במסגרת הפוליסה של "עצמה"  .2

 ל אישור "כלל" לכיסוי עבורם. מתבקשים לפנות למשרדי "עצמה" על מנת לקב

-03פון: משה בר זיו בטלמר פרטים נוספים נא לפנות למשרדי "עצמה" או לסוכן הביטוח ל .3

6387000. 

בעמוד  –הננו ממליצים לעיין בתנאי הפוליסה העדכנית באתר האינטרנט של "עצמה"  .4

 הביטוחים.

 

 

 תשלום:

הסכום  –תכסה את עלות הביטוח  31.12.14מועדונים אשר יתרת הזכות שלהם עד  .א

 יקוזז מהיתרה.

 כל המועדונים האחרים יתבקשו להסדיר את אופן התשלום כדלהלן: .ב
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 העברה בנקאית. )מצ"ב טופס העברה בנקאית( 

 באמצעות שיקים בתוספת ערבות אישית )מצ"ב נוסח כתב ערבות אישית(  

 במזומן 

 

 מתבקשים להגיע למשרדי "עצמה" להסדרת התשלום.הנכם 

 

כל התשלומים בגין הביטוח יבוצעו באמצעות שיקים  2015כזכור, החל מינואר  .ג

 בתוספת ערבות אישית או במזומן או בהעברה בנקאית.

 

 

 

 בכבוד רב, 

     

 ,  מירי שלו 

 כ"ל נמ 

 

 

 העתק:

  יו"ר "עצמה"-רו"ח איתן ברק

 

 

 

 'אפח נס

 

   

____________28/1/2015_____תאריך:

_ 
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  לכבוד

 המרכז לאגודות ספורט עצמאיות  -"עצמה" 

 , כפר המכביה7ברנשטיין 

 52105רמת גן, 

 שלום רב, 

 

 

נבקשכם לצרף את ספורטאי אגוד __הגולף__________________________לפוליסת הביטוח הנערכת 

 בתאם למפורט להלן: )ביטוח תאונות אישיות(,  2015ב"כלל" לעונת 

 

1. O   כולל צד ג' אגודה    O נא לסמן(        לא כולל צד ג' אגודה( 

 

 בקובץ אקסל. –האגודה הנוטלים חלק בפעילות לביטוח רשימת שמות ופרטי הספורטאים  :מצ"ב .2

 

להעביר את "עצמה" לא תוכל  ,ללא תשלום עבור הביטוחכי ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי , אנו מצהירים בזאת .3

 . לחברת הביטוח נורשימותי

 

 תשלום:

 

 בצירוף טופס מסירת פרטים. ₪אישור העברה בנקאית  ע"ס ____________     מצ"ב .א

 

 בצירוף כתב ערבות אישית להבטחת התשלום. _____ ₪__ע"ס _________ שיק/ים מצ"ב .ב

 

אישור על קיום ביטוחים על ידי "עצמה" ומצרפים בזה  המוצע הביטוחכלל במסגרת יאנו מבקשים לא לה .4

 )ביטוח תאונות אישיות(. חתום על ידי מבטחינו

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

--------------------------------------------------- 
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 + חתימת מורשי החתימה אגודהחותמת ה

 

 

 

 

 

 

 כתב ערבות אישית )תשלום בשיקים(

 תאריך: ___________   

 לכבוד 

 המרכז לאגודות ספורט עצמאיות -"עצמה" 

  580112480 עמותה רשומה מספר

  רמת גן ,)כפר המכביה( 7ברנשטיין  ובמרח

 "(מרכז עצמה)" 

 

______________, ת.ז. ______________, ערבים באופן -אנו הח"מ, ______________, ת.ז. ______________ ו

אישי, ללא כל סייג ובאופן בלתי חוזר, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, בערבות אוואל, כלפי מרכז עצמה, לשיק/ים של  

 "( שפרטיהם כדלקמן: המועדון______________ )"

 

 . ________תאריך:  ________, סכום: ________, חשבון: _________, בנק: ______מספר: 

 

 . ________תאריך:  ________, סכום: ________, חשבון: _________, בנק: ______מספר: 

 

עם  ןלקיימ יםמתחייב ובמלואה והננ נוכלפיכם תחול עלי של המועדון החובה לפרוע את השיק/ים המפורטים לעיל

בדרישה לפי ערבות זו אף בלא צורך לנקוט בהליכים  נודרישתכם הראשונה. מוסכם ומובהר כי תוכלו לפנות אלי

בזאת מפורשות כי  יםמצהיר וככל שיהיו. כמו כן, אנ -ו/או מי מהערבים הנוספים  המועדוןמשפטיים כלשהם כלפי 

באופן עצמאי  מועדוןככל שישנה, וכי כל ערב הינו ערב בהתחייבויות ה -אינה תלויה בערבות כלשהי נוספת  נוערבותי

. יובהר כי למועדוןואוטונומי מבלי כל קשר לערב אחר בין אם אותו ערב חתום על כתב ערבות זה ו/או שטר חוב הקשור 

 אתם רשאים להחתים ו/או לפעול ו/או לממש את ערבותו של ערב בנפרד על פי שיקול דעתכם הבלעדי.

 

כמו כן, מובהר בזאת כי אנו מוותרים בזה ויתור מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או זכות המוקנית לנו, ככל שמוקנית 

 , על תיקוניו.1967-לנו, על פי חוק הערבות, תשכ"ז
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 יא.זה, שכתב ערבות זה לא ניתן לביטול מכל סיבה שה אישית על גבי כתב ערבות נובחתימת ידי יםם ומאשרמימסכי ואנ

 הטוב והחופשי. נועל החתום מרצונ נולראייה באת

 

 שם הערב: ________________  שם הערב: _______________                                          

 

 ת.ז.: ___________________  ת.ז.: ___________________                                          

 

 כתובת: _________________    ________ כתובת: _________

 

 תאריך: _________________    תאריך: _________________ 

 

 חתימה: _________________    חתימה: _________________

 

 

 טופס מסירת פרטים על העברה בנקאית

 

 תאריך: __________   

 לכבוד 

 המרכז לאגודות ספורט עצמאיות -"עצמה" 

  580112480 רשומה מספרעמותה 

  רמת גן ,)כפר המכביה( 7ברנשטיין  ובמרח

 "(מרכז עצמה)" 

 

 

בתאריך____________ בוצעה העברה בנקאית לחשבון הבנק המתנהל ע"ש "עצמה"  .1

 שפרטיה כדלהלן:

 המרכז לאגודות ספורט עצמאיות –שם בעל החשבון: "עצמה" 

 שם הבנק: לאומי

 שם הסניף: כיכר רבין תל אביב 

  816מספר סניף: 

 10מספר בנק: 
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 598111/95מספר חשבון: 

 . ₪ההעברה הינה בסך של ____________  .2

 מצ"ב אישור הבנק על ההעברה. .3

 

 בברכה,

 

 שם מבצע ההעברה הבנקאית_____________________ 

 

 שם האגודה:_________________________________

 

 חתימה _________________________ חותמת האגודה +  חותמת מורשי
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 דוגמה לתכנית עבודה שנתית

 

  2015 עבודה תכנית

 תקציר מנהלים

 

הינה תכנית רבת פעילויות ומאמצים לקידום  2015תכנית העבודה של איגוד הגולף לשנת 

 הגולף בישראל ולשיפור מעמדו ותפקודו של איגוד הגולף כשלעצמו למטרת מימוש ייעודו.

 :2015הנושאים המרכזיים בהם נעסוק בשנת  5להלן 

 קיום תחרויות ארציות אטרקטיביות. .1

הטמעת תכנית העבודה של ועדת ההנדיקאפ והנחלת עקרונות שיטת  –הנדיקאפ   .2

 .EGA - ההנדיקאפ של ה

 גיוס תרומות וחסויות לאיגוד לצורך הרחבת מקורות התקציב של האיגוד. .3

 תמיכה באקדמיות ובגולפאים מצטיינים. .4

 בניית מסד נתונים עדכני של חברי האיגוד. .5

 הטמעת נהלי עבודה ביצוע שינוי ארגוני באיגוד. .6

 המשך קידום בניית מגרשי גולף נוספים בישראל. .7

 בחינת שיפור הרמה המקצועית של שחקני הגולף בישראל )בוגרים(. .8

 

 כולנו תקווה שנצליח לממש את כל היעדים שהעמדנו לפנינו בנוסף לשאר הנושאים

 המפורטים לעיל.

 

 בברכה,

 נועם שולץ, אלון גרנות

 יו"ר משותפים איגוד הגולף בישראל
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 :כללי .1

 (:האתר מתוך) שייעודו ר"מלכ עמותה הנו בישראל הגולף איגוד .א

 מקיים, במועדונים ההנדיקפ שירותי על ומפקח מעניק, בישראל הגולף ענף קידום"

 נבחרות וייצוג הבינלאומי הגולף נושא לכל ודואג הפתוחה ישראל אליפות את

 ".בעולם בתחרויות ישראל

 בהמשך יופיעו) בתקנון ופורטו ותפקידיו מטרותיו הוגדרו, ייעודו להגדרת בהמשך .ב

 (.זה מסמך

 לשנת עבודה תכנית בזו מוצעת, האיגוד של מטרותיו ומימוש תפקידיו קיום לשם .ג

 הנהלת תנקוט בהם והדרכים המשימות, הפעולות את לפרט היא שתכליתה, 2015

 .תכליתו למימוש בדרך האיגוד

 למימוש הכספי המענה את שתיתן,  תקציבית אושרה תכנית, זה למסמך בצמוד .ד

 .בעבודה תכנית

 ניתן וכי, הגולף איגוד של הכללית האסיפה באישור מותנית זו תכנית כי יובהר .ה

 .הכללית האסיפה באישור, הדרך במעלה שינויים בה לבצע

 :שיטה .2

 .העמותה בתקנון שמופיעים כפי, בישראל הגולף איגוד תפקידי כל להלן יפורטו .א

 .2015 ע"בשנ לביצוע המתוכננות והפעולות המשימות יפורטו תפקיד כל תחת .ב

, יעד תאריך, המבצע הגורם, ארגונית אחריות בעל יוגדר משימה/  פעולה מול .ג

 .נדרש אם ותקציב

 (.נספח) נלווה במסמך הרחבה תידרש ע"בת מסוים שלסעיף יתכן .ד

 :פרוט .3

 .בישראל הגולף מועדוני של גג ארגון לשמש .א

  לטיפול נושאים קביעת: למועדונים האיגוד בין  הגומלין  יחסי את להגדיר (1

 פיננסים. ויחסים

 .האיגוד פעילות לכל נוהלי בסיס שיהוו האיגוד נהלי ספר השלמת (2
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, אתר הקמת, פרוטוקולים העברת, שוטף עדכון - האיגוד חברי עם קשר (3

 .ופייסבוק האתר עדכון

, למועדונים בחלוקה האיגוד חברי של רשימה בניית - האיגוד חברי רשימת (4

 '.וכד גיל, מין

 השינויים לאור בקיסריה המגרש של מחודש דרוג של אפשרות לבחון (5

 (.המועדון עם בשווה שווה יחולק שהמימון בתנאי) בו שחלים

 ושינוי. עדכון הדורשים הנושאים כל איסוף - העמותה תקנון עדכון לבחון (6

 .לחובבים הגולף ספורט ענף את ולקיים לעודד לפתח .ב

 באמצעות ובגעש בקיסריה לגולף והאקדמיות הספר בתי בפעילות לתמוך (1

 כך בתוך. הדרכה ציוד לאספקת ל"חו גורמי מול אל ובתווך כספית תמיכה

 . קריטריונים-באקדמיות  לתמיכה  מדיניות  קביעת

לבחון שיפור הקליניקות למבוגרים ע"י הוספת אמצעי הדרכה וכן הבאת  (2

 מאמן מחו"ל .

 עבודה תכנית לבנות. הישראלי PGA ה ארגון עם הקשרים את לפתח (3

-PRO תחרויות לתכנן. בארץ גולף מאמני של המקצועי לקידום משותפת

AM ו HOME@HOME. 

 ומימושה הנושא לקידום ט"עמ כתיבת. בישראל גולף שופטי הכשרת (4

 .2015 במהלך תקציבי למתאר בהתאם

 נבחרות – שונות במסגרות ל"בחו לתחרויות מישראל גולפאים שליחת (5

מצטיינים  נוער שחקני, OPEN לתחרויות תחרויות זוכי, ישראל של ייצוגיות

 .ונכים

תכנית  שתקיים, לנבחרת הבוגרים תחרויות זוכי מסגרת של ארגון (6

  ל"בחו בתחרויות להשתתפות כהכנה, אימונים

. בהם התמיכה אופן קביעת. מצטיינים בגולפאים הטיפול אופן בחינת (7

. לנוער ע"ות לבוגרים ייעודית  ע"ות שיקבע הנוהל י"עפ טיפול המשך



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  106עמוד 

  
 

  הישגי.  זמן משך.  גיל  -מצטיין  בנוער  לתמיכה  קריטריונים  קביעת

 מינימום.

 למען ולפעול ופרטיים ציבוריים גופים בשיתוף הענף לפיתוח פרויקטים ליזום .ג

 .בישראל נוספים גולף מגרשי הקמת

 .בנושא ממשלתיים גורמים מול אל העבודה את להמשיך (1

בניית תכנית חומש להבאת שחקנים חדשים לענף )בני משפחות של  (2

 גולפאים, פורשי צה"ל(.

 הגולף שחקני של, שלהם האינטרסים על ולהגן בישראל הגולף מועדוני את לייצג .ד

 .לחובבים הגולף במשחק המעוניינים ושל

 באמצעות והספורט החינוך משרד – המדינה מוסדות עם קשר מיסוד (1

 '.וכד הלוחם ובית ל"צה נכי ארגון, ספורטוטו, האולימפי הוועד

 תמיכה כולל, EGA ,R&A ,USGA – בעולם גולף מוסדות מול פ"ושת קשר (2

 .מהם תקציבית

 ביטוח אישי לספורטאים בענף הגולף.לפעול ליישום החוק הקובע שנדרש  (3

 אחריות את לקבוע. רפואי באישור לפעול ליישום החוק הקובע את הצורך (4

 .בנושא למעקב מנגנון לקבע. בנושא האיגוד

 בעמותה החברים הגולף מועדוני את יחייבו אשר מקצועיים כללים לקבוע .ה

 .אלו למועדונים המשתייכים השחקנים ואת( להלן כהגדרתם)

 .2015 במהלך והטמעה מימוש– הנדיקאפ (1

 .לקידומו קמפיין כולל האיגוד חברי לקדם את נושא האתיקה בגולף לכלל (2

 .R&A ה לכללי בהתאם תחרויות וניהול ארגון מדריך לחבר (3

 בכלליות לפגוע ומבלי לרבות ל"ומחו מהארץ כספים ולקבל, וללוות לגבות, לאסוף .ו

, לשלם, לחלק וכן, זרים גולף וארגוני ספורט ארגוני, יהודיים מארגונים האמור

, פרסים, השתתפות דמי, הלוואות, תרומות, מתנות של בדרך ולתת למסור

 לצורך אחרים כספים וכל לתחרויות הוצאות, נסיעה דמי, סובסידיות, מענקים

 .העמותה של והאינטרסים המטרות קידום של
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 .הכללית האסיפה לאישור והבאתו 2015 ע"לשנ תקציב בניית אופן קביעת (1

 .ספונסרים גיוס (2

בחינת קיום משלחות לחו"ל )ילדים, נכי צה"ל לגיוס תרומות עבור הגולף  (3

 הישראלי(.

 .לגולף ולאקדמיות הספר לבתי תרומות גיוס (4

 '.וכד משלחת/לארוע נקודתית חסות שתתן לחברה מכרז בניית (5

 כלכליות הטבות הנותן חברים למועדון הגולף איגוד הפיכת אופן בחינת (6

 .ובכלל הגולף בתחום לחבריו

 כפי בטחונות אותם וכנגד תנאים באותם העמותה של הכספים את להשקיע .ז

 ומטרות בישראל הגולף קידום, העמותה קידום לצורך לפעם מפעם לנכון שיראו

 .העמותה

 .מטרותיה לקידום לנכון תמצא שהעמותה פעולה כל לעשות .ח

 חזון לקבוע. ושינויים עדכונים על להמליץ, העמותה תקנון את לבחון (1

 .ותפקידים ייעוד ולעדכן

 .תדמיתי קמפיין ביצוע – עמיתיו בקרב האיגוד תדמית שיפור למען לפעול (2

 דיוור, האיגוד פעילות על שוטף עדכון, אתר עדכון – החבר עם הקשר שיפור (3

 (.האיגוד עמיתי של נתונים מסד בניית) ישיר

 כלל ביצוע אופן את בתוכו יאגד אשר לאיגוד נוהלים ספר ולתקף לכתוב (4

 .האיגוד של הפעולות

 בארץ הארציות התחרויות זוכי של האיגוד באתר" התהילה היכל" בניית (5

 . לדורותיהם

 .נסיעות סוכן עם ההתקשרות אופן בחינת (6

 :תחרויות .ט



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  108עמוד 

  
 

 ארציים גולף ומפגשי משחקי, תחרויות על ולפקח לבצע, לקבוע, לתכנן, להכין .י

 .לפעם מפעם שיוחלט כפי אחרים מפגשים וכל ובינלאומיים

 תחרויות וקיום משלחות זרים לצורך חילופי איגודים עם פ"שת יצירת (1

 .ל"בחו ישראל של תחרויות פרסום. ל"ובחו בארץ

 בישראל. PRO-AMלצורך קיום תחרות  PGAיצירת שת"פ עם ה  (2

  ייצוג—בחול  לתחרויות  גולפאים/גולפאיות  לשיגור  קריטריונים  קביעת (3

 . מאידך  מינימום הישגי  מחד  ישראל

 :ארציות תחרויות פירוט (4

 .ובוגרים לנוער הפתוחה ישראל אליפות (א

 .נטו ליחידים הפתוחה ישראל אליפות (ב

 .נטו לזוגות הפתוחה ישראל אליפות (ג

 בדיקת. עצמי במימון, לישראלים הרלוונטיות ל"בחו תחרויות של פרסום (5

 .HCP ל אישור והנפקת להירשם המבקשים של בקריטריונים עמידה

 תחרויות" להלן) בישראל רשמיות ובינלאומיות לאומיות תחרויות לארגן .יא

 לאומיים ארגונים בין ולקשר לתווך וכן, להן אחראי ולהיות"( רשמיות

 .בישראל ובינלאומיות לאומיות תחרויות לארגון ביחס ובינלאומיים

 המועדונים מול בתאום 2015 ע"לשנ ארציות תחרויות תכנית קביעת (1

 .ל"ובחו בארץ ופרסומה

 התחרות חוקי, תחרות ארגון נוהל את ויפרט שיגדיר תחרויות ל"פק כתיבת (2

 .האיגוד של הנהלים ספר במסגרת זאת, ומימושה

 לארץ ל"מחו המגיעות ונבחרות משלחות וליווי טיפול לקבוע כך בתוך (3

 . הישראלי הגולף איגוד בחסות לתחרויות

 לארגון בנוגע ובינלאומיים לאומיים ארגונים עם ומתן משא ולנהל בקשות לקבל .יב

 העמותה חברי ולבין הארגונים בין ולתווך, בישראל רשמיות גולף תחרויות וניהול

 .רשמיות תחרויות וניהול קיום לשם



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  109עמוד 

  
 

 אירופית מקצוענית תחרות לארגון בקשר קיסריה מועדון עם פ"שת לקיים (1

 .בישראל

 גולף משחקי וארגון בתכנון, המכביה תיערך בו הגולף למועדון מקצועית לסייע .יג

 .המכביה במסגרת
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 נהלי ביטחון למשלחות לחו"ל

 

 הביטחון נאמן של תפקידו הגדרת

 : ל"לחו היציאה טרם. א

 . ח"ומשה בטרור ללוחמה המטה של המסע באזהרות התעדכנות. 1

 . ידו על שתסופק האבטחה רמת את לקבל ל"בחו המארח לגורם פניה. 2

 . הביטחון נאמני בהדרכת שהועברו לתנאים בהתאם ומלון טיסות הזמנת. 3

 :היעד למדינת המשלחת הגעת עם. ב

 .ל"בחו מונעת להתנהגות באשר למשלחת משלים תדרוך. 1

 .המארח הגורם מול אבטחה תיאום ביצוע. 2

 .המארח הגורם עם שתואמו האבטחה סדרי יישום על בקרה. 3

 .ל"בחו מונעת להתנהגות הנחיות ביצוע על בקרה. 4

 בהתאם המגורים תיאום זה ובכלל. ובאירועים בתנועה, במגורים האבטחה סדרי יישום על בקרה. 5

 .הביטחון אגף מנהל י"ע שנקבעו כפי האבטחה לכללי

 . חירום/ חריגים לגבי ועדכונו הנציגות ט"קב עם קשר שמירת. 6

 .הביטחון אגף ומנהל המשלחת ראש י"ע שיוגדרו כפי נוספים תפקידים. 7

 

 : ל"לחו היוצאות לקבוצות ביטחון והנחיות כללים

 קרי, לאומיות משלחות בין אבחנה נערכה לאומי לביטחון במטה המטה עבודת במסגרת

 לבין, ישראל נבחרות

 ').וכו גביע מחזיקות, אלופות( אירופאים במפעלים המשתתפות קבוצות

 שירות י"ע לאבטחה חסות יקבלו, לאומיות משלחות שאינן קבוצות כי, הוחלט השרים בוועדת

 הכללי הביטחון

 ביציאה מדובר כאשר או, קונקרטי איום או מידע הכללי הביטחון בשירות שהתקבל במידה רק

 שלגביהן למדינות

 .ח"משה/ בטרור ללוחמה המטה של מסע אזהרת קיימת

 ראשי/ לבעלי יסיעו אשר לאומי לביטחון מהמטה הביטחון והנחיות הכללים ריכוז להלן

 לאבטחה הקבוצות

 . ל"בחו
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 : אחריות. א

 המשלחת עם ייצא אשר, משלחת לכל משלחת ראש מונה כי יוודא מטעמו מי או הגוף ל"מנכ. 1

 ל"לחו

 .המשלחת של האבטחה פעולות על, השאר בין, אחראי ויהיה

 : ביטחון נאמן מינוי. ב

 מפורטים הביטחון נאמן תפקידי פירוט( המשלחת עבור ביטחון נאמן ימנה המשלחת ראש. 1

 ')א בנספח

 הביטחון אגף למנהל שמינה הביטחון נאמן פרטי את להעביר יכול הוא מעוניין והינו במידה

 במשרד

 . ל"בחו משלחות אבטחת בנושא והכשרה לסיוע והספורט התרבות

 העמותה התאגיד, בארגון ניהולי תפקיד ממלא, מלא צבאי שירות בוגר יהיה הביטחון נאמן. 2

 אחר גוף או

 כי רצוי, כן כמו להלן כמפורט, ביטחון לנאמני בהדרכה השתתף אשר, המשלחת חברי חברים בו

 נאמן

 משטרת ידי על שנקבע תקן לתו הכשרה בוגר או הממלכתי האבטחה מערך בוגר יהיה הביטחון

 . ישראל

 התפקיד לדרישות בהתאם, הביטחון כנאמן ישמש עצמו הוא כי לקבוע רשאי המשלחת ראש. 3

 המפורטות

 . זה בסעיף

 אינו אשר ביטחון נאמן של מינויו לאשר רשאי והספורט התרבות במשרד הביטחון אגף מנהל. 4

 עומד

 .בלבד חריגים במקרים, לעיל בדרישות

 אחריותו למימוש המארח לגורם יפנה)הביטחון נאמן( מטעמו שמונה מי או המשלחת ראש. 5

 לביטחון

 . המארחת במדינה שהותה בעת המשלחת

 בחירום התקשורת דרכי את יקבע) הביטחון נאמן( מטעמו שמונה מי או המשלחת ראש. 6

 לנציגויות

 : ביטחון לנאמני הדרכה. ג. היעד במדינות

 עבור) ב"מצ( ריענון דף/ עיון ימי/ הדרכה יקיים מטעמו מי או הממשלתי המשרד ל"מנכ. 1

 הביטחון נאמני
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 .לשנה אחת לפחות והספורט התרבות במשלחות

 יום/ בהדרכה השתתף למשלחת מונה אשר הביטחון נאמן כי לוודא אחראי המשלחת ראש. 2

 דף/  עיון

 .המשלחת יציאת מועד טרם האחרונים חודשים 12-ב אחת פעם לפחות כאמור ריענון

 ביום השתתף לא אשר ביטחון נאמן למנות המשלחת ראש רשאי, בלבד חריגים במקרים. 3

 ובלבד, העיון

 מי או השולח הגוף הביטחון אגף מנהל ידי על הביטחון לנאמן הועברו במלואם העיון יום שתכני

 .מטעמו

 ללוחמה המטה י"ע שמפורסמים המסע לאזהרות באשר להתעדכן חייב הביטחון נאמן. 4

 ח"ומשה בטרור

 האם ל"לחו המשלחת יציאת למועד שניתן ככל סמוך נוספת פעם ולבדוק, היעד למדינת באשר

 שינוי חל

 ראש לאלתר יפנה, כאמור מסע אזהרות ופורסמו במידה. המסע אזהרות בפרסומי כלשהו

 /המשלחות

 .הנחיות לקבלת הביטחון אגף למנהל הביטחון נאמן

 או העמותה,  התאגיד, הארגון הנהלת עם קשר ליצור אחראי המשלחת של הביטחון נאמן. 5

 בו אחר גוף

 ).שעות 24-ל אחת לפחות( בארץ, המשלחת חברי חברים

 הוזמנו, ל"בחו המשלחת חברי עבור הוזמנו אשר, המגורים כי לוודא אחראי הביטחון נאמן. 6

 בהתאם

 . הביטחון אגף מנהל י"ע ונקבעו בהדרכה שהועברו כפי,  האבטחה לכללי

 בהתאם נוספים כללים לקבוע רשאי,  הביטחון אגף מנהל בשיתוף השולח הגוף ל"מנכ. 7

 למאפיינים

 .מטעמו היוצאות והמשלחות השולח הגוף של הייחודים

 יהיו המשלחות וחברי הביטחון נאמן, המשלחת ראש, ספק הסר ולמען אלו לכללים בהתאם

 אלה אבטחה כללי בהפצת ואין, המדינה באחריות נמצאת משלחתם אבטחת שאין לכך מודעים

 / העיון ימי/ ההדרכה במסגרת גם תועבר זו הבהרה.(המדינה על כלשהי אחריות להטיל בכדי

 .לנכון יימצא אשר אחרת דרך ובכל, הביטחון לנאמני שיועברו בתדרוך

 



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  113עמוד 

  
 

  



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  114עמוד 

  
 

 נוהל הטוטו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ראשון: הוראות כלליות

 מטרות הנוהל .1

מטרת נוהל זה הינה לקבוע את תנאי הזכאות לקבלת הקצבות לגופי ספורט, ובכללם לאיגודי 

ספורט, לאגודות ספורט, ולמרכזי ספורט; ולקבוע נהלים ביחס לחישוב סכומי ההקצבות 

 וחלוקתן.

 הגדרות .2

 המצוינת לצדם: בנוהל זה יהיו למונחים שלהלן, המשמעות

 אגודת ספורט

 או אגודה

חוק הספורט(, לרבות  -)להלן 1988-כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ"ח

מועדון ספורט כהגדרתו בחוק הספורט; בענפי הספורט הקבוצתי אגודת 

 .ספורט יכולה לכלול מספר קבוצות ספורט;

  

קבוצות 

או  ספורט

 קבוצה

בענף ספורט קבוצתי במסגרת חבר ספורטאים המתאמנים ומתחרים יחדיו 

 איגוד ספורט;

  

עמותת 

 ספורט

לרבות חברה לתועלת הציבור, המאגדת בקרבה ומפעילה אגודה, קבוצה, 

 אגודות ספורט או קבוצות ספורט;

  

   מותיתח

 מהיתח םש ידקפת

  ל. מחלב מנהל תחום הקצבות

  י. לארי "ל כנמ

מת העתק תוח
 מבוקר
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 ספורט איגוד

 או איגוד

תאגיד שלא  -כהגדרתם בחוק הספורט; והם  -לרבות התאחדות ספורט 

ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו למטרות רווח, המרכז והמייצג 

 .לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט-הגופים הבין

  

ספורט  מרכז

 או מרכז

ואשר נותן שירותים תאגיד שלא למטרות רווח,  -לרבות ארגון ספורט; והם 

 ספורט העוסקות בענפי ספורט שוניםולקבוצות אגודות ברמה הארצית, ל

  

המועצה 

 הלאומית

 .המועצה הלאומית לספורט, אשר הוקמה בהתאם להוראות חוק הספורט

  

, אשר הוקמה בחוק להסדר ההימורים המועצה להסדר ההימורים בספורט המועצה

 .החוק( -)להלן  1967-בספורט, תשכ"ז

  

 תקופת הזמן שנקבעה על ידי האיגודים השונים כעונת משחקים. שנת עבודה

  

שנה 

 תקציבית

 31-בינואר ומסתיימת ב 1-שנת התקציב של המועצה, המתחילה ב

 בדצמבר.

 

 כללים בסיסיים .3

הקצבות המועצה לאיגודי ואגודות ספורט יחולקו על פי אמות המידה שקבעה המועצה  3.1

 הלאומית, ואשר אושרו כדין, ופורסמו ברשומות. לענין זה יובהר:

הוראות נוהל זה כפופות לאמות המידה, וככול שיש באמות המידה הוראות  3.1.1

 הוראותיהן יגברו. -הסתרות את הנוהל 

תתכנה אמות מידה שונות לעניינים שונים )כגון פרויקט ספורט נשים, תמיכה  3.1.2

במניעת אלימות וגזענות בספורט, ענפים מועדפים, וכיוצ"ב(; והמועצה תיישם 

כמתחייב מאותן אמות מידה, וביחס  -או כל חלק מהן  את אמות המידה השונות

 לסעיף התקציבי שנקבע לאותה המסגרת.

אין בהוראה זו כדי לפגוע בסמכות המועצה לחלק הקצבות לגופי ספורט במסגרת  3.1.3

 קרן המתקנים, ואמות המידה החלות בחלוקת תמיכות על ידי הקרן.

נם איגודים או אגודות, כדוגמת המועצה תהא רשאית לחלק הקצבות גם לגופי ספורט שאי 3.2

ההתאחדות הישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי,  -הוועד האולימפי הישראלי, אילת 

הכל לפי החלטת המליאה ועל פי אמות מידה  -התאחדות ספורט בתי הספר, ועוד 

 שייקבעו על ידי המועצה.
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-הנהלים שעל בנושאים שאינם מוסדרים בנוהל זה, המועצה תהא רשאית לפעול על פי 3.3

 1985-א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה3פיהם המדינה מחלקת תמיכות לפי סעיף 

 )בשינויים המחויבים עליהם תחליט המועצה(.

הקצבות המועצה יחולקו רק לגופים המאוגדים כדין, אשר הציגו בפני המועצה מסמכים  3.4

 ואישורים כדלקמן:

ההקדשות )לענין חברות , רשם רשם החברות ל ידיתעודת התאגדות מאושרת ע 3.4.1

 ;או רשם העמותות לתועלת הציבור(

 ;או מאומת ע"י עו"ד הרשם הרלוונטי, מאושר על ידי תאגידתקנון ה 3.4.2

 ;אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 3.4.3

 אישור ניהול תקין או חלופה מוכרת אחרת לפי הפרק השלישי לנוהל זה; 3.4.4

 להלן; 19 לפי סעיףדוחות כספיים  3.4.5

לחתום בשמו של התאגיד, כאשר לאישור מלווה פרוטוקול המוסמכים אישור על  3.4.6

 ;וכן אישור עו"ד או רו"ח ,של ההנהלה

אישור, מאומת על ידי עו"ד או רו"ח, בדבר מספר חשבון הבנק של התאגיד  3.4.7

 )מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון(.

למועצה מידי שנה בשנה, ויהוו תנאי ימצאו  3.4.5 -ו 3.4.4, 3.4.3המפורט בסעיפים 

לתקצוב גוף כלשהו; יתר הדרישות, יומצאו למועצה עם תחילת תקצוב הגוף המתוקצב, 

 ובכל עת שחל בהם שינוי.

ספורט, הוא, כי גוף הספורט אימץ  וקבוצות תנאי לתקצוב כל גוף ספורט, למעט אגודות 3.5

ה שקבע משרד הספורט כללי אתיקה לפעילותו, בנוסח שאינו נופל מכללי האתיק

לפעילות אותו הגוף; ואולם שלילת זכאות גוף מלקבל תקצוב על פי סעיף זה לא תעשה 

 .אלא באישור מליאת המועצה

תאגיד המתוקצב על ידי המועצה יהיה רשאי לעסוק רק בנושאי ספורט, כהגדרתם בחוק  3.6

יסוק הספורט. מליאת המועצה היא המוסמכת לקבוע אם עיסוק מסוים הוא אכן ע

 "בספורט".

ואין לשלם בשנה השוטפת תשלומי  ,הפרדה מוחלטת בין שנות תקציבהמועצה תפריד  3.7

תמיכה על חשבון שנים קודמות, פרט לתשלום עודפים מחויבים, מעודפים שהועברו 

 במסגרת זו: משנה קודמת.

המועצה תאפשר לכל מבקש הקצבה לעמוד בתנאים הקבועים בנוהל זה כתנאים  3.7.1

עד לסוף כל שנת תקציב; באופן הבא: כל עוד המבקש אינו עומד  למתן הקצבות

המועצה  -בתנאים, ונראה כי יש אפשרות שהוא יעמוד בתנאים במהלך השנה 
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תשמור אצלה את סכום הזכאות הצפוי למבקש, ותשחרר לו את ההקצבה רק 

 לאחר עמידתו בתנאים הקבועים בנוהל זה.

בדצמבר  31 -בלת הקצבה עד ליום הלא עמד המבקש בתנאים המקנים זכאות לק 3.7.2

לא יהיה זכאי הוא לקבל הקצבה כלשהי בגין אותה שנת  -בכל שנת תקציב 

 תקציב, והמועצה תחלק את הסכום שנשמר לאותו מבקש בין הזכאים לכך.

 .מכל דין או נוהל אחר -ולא לגרוע  -נוהל זה בא להוסיף  3.8

 פרק שני: רישום תאגידים

 מטרת הפרק .4

סדיר את נושא האגד קבוצות ואגודות הספורט, כתנאי לקבלת הקצבות ינה להמטרת פרק זה ה

 .מהמועצה

 כללי יסוד .5

קבוצות ספורט בהתאם אגודות או ספורט לאגד בתוכה מספר  עמותתככול שמותר ל 5.1

קבוצות פועלות בשטח המוניציפלי של רשות האגודות והלנוהל זה, אזי יהא זה רק אם 

הספורט תהיה בשטח המוניציפלי של אותה רשות  עמותתמקומית אחת בלבד. כתובת 

 מקומית.

קבוצות אגודות והספורט תהא אך ורק בתחום הפעילות של  עמותתהפעילות של  5.2

 הספורט הכלולות בה.

 -קבוצות ספורט אגודות או כל גוף המקבל מהמועצה את ההקצבות משמן של מספר  5.3

אשר בשמן הוא קיבל את הקבוצות האגודות והוא שינהל את המערך הכספי של 

 לי שהוא יעביר את ההקצבה לידי צד שלישי.בההקצבות; וזאת מ

 -כפי שהוא מופיע במסמכי איגוד הספורט הרלוונטי  -קבוצות הספורט אגודות ושמן של  5.4

 ות לבין העמותה.אגודות או היצביע על הזיקה או הקשר שבין הקבוצ

 קבוצות ספורט,אגודות או ר ספורט לאגד בתוכה מספ עמותתל במקרים בהם מותר 5.5

עמותת הספורט תחויב, כתנאי לקבלת ההקצבות עבור הקבוצות והאגודות המאוגדות 

בה, לערוך בהנהלת החשבונות כרטסת נפרדת לכל אגודות וקבוצות הספורט השונות 

 המאוגדות במסגרתה.

 לצורך קביעת מיקום הפעילות של אגודות וקבוצות הספורט יחולו הוראות אלה: 5.6

יקום הפעילות של ספורטאי יהיה המיקום בו הספורטאי מבצע את רוב אימוניו; מ 5.6.1

מיקום הפעילות של אגודות וקבוצות ספורט יהיה לפי מיקום הפעילות של מרבית 

 ;ספורטאיה
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ספורטאים, שמיקום הפעילות  25% -אגודות וקבוצות ספורט לא יכללו יותר מ 5.6.2

מיקום פעילות האגודה או  שלהם הוא מחוץ לתחום הרשות המוניציפלית של

לא תהא זכאית היא  -ספורטאים כאמור  25% -הקבוצה; כללה האגודה יותר מ

 .להקצבות מהמועצה

 קבוצות הרשאיות להתאגד יחדיו .6

קבוצות ספורט ללא מגבלה של גיל אגודות או ספורט יכולה לאגד בתוכה מספר  עמותת 6.1

הספורט  עמותתהשונות שבתוך  קבוצות הספורטאגודות וומין, כאשר השיוך הענפי של 

 :יהיה כדלקמן

ספורט נפרדות  עמותותקבוצות ספורט מענפי הכדורסל והכדורגל יתאגדו ב 6.1.1

 .לאותם ענפים

ספורט שונות מענפי ספורט  ואגודות בכל יתר ענפי הספורט מותר לאגד קבוצות 6.1.2

 .שונים, ללא מגבלה

בוצות ספורט מענפי ספורט תוכל לאגד בתוכה ק עמותת, 6.1על אף האמור בסעיף  6.2

 עמותתספורט שונים בלא מגבלה, כאשר רשות מקומית היא בעלת השליטה הבלעדית ב

הספורט,  עמותתהספורט, והיא הנושאת באחריות על הפיקוח והבקרה על הנעשה ב

; ובלבד שקבוצות הכדורגל משתי הליגות הבכירות לרבות על ידי מבקר הרשות המקומית

משתי הליגות הבכירות )גברים(, וקבוצות הכדורגל והכדורסל  )גברים(, קבוצות הכדורסל

 .מהליגה הבכירה )נשים( לא יהיו מאוגדות באגודה זו

 

 

 הוראה במקרה של שינוי סיווג .7

משנה את סיווגה הרלוונטי לפי נוהל זה )למשל: היא עולה לליגה בכירה  האגודקבוצה או כאשר 

להתאים עצמה לנוהל זה, מבלי  תייםיינתן לה פרק זמן של שנ -לעיל(  6יותר בהתאם לסעיף 

 . ו תיפגע זכותה לקבלת ההקצבותתיים אלשבמהלך שנ

 פרק שלישי: אישור ניהול תקין

 הצגת אישור ניהול תקין .8

אחרת על פי  , ידרש להציג, לבד מכל דרישהתאגיד המבקש לקבל הקצבות מהמועצה 8.1

 .שם העמותות או רשם ההקדשותאישור ניהול תקין מרדין, גם 

ובכלל  ,לא יהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה אישור ניהול תקין כאמורשאין בידו  תאגיד 8.2

 .לא יהיה זכאי לקבל הקצבות או כאגודה שיתופית זה גוף המאוגד כשותפות

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל: 8.3
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ות לחברי גוף מתוקצב לא יורשה לשלם משכור -להלן  8.3.2כפוף לאמור בסעיף  8.3.1

 וועד הגוף או קרובי משפחה שלהם..

גוף מתוקצב יורשה לשלם משכורות לחברי וועד הגוף או קרובי משפחה שלהם,  8.3.2

מדובר במאמנים או בשחקנים. משלם הגוף המתוקצב משכורות  -ורק אם  -אם 

חייב הוא להצהיר על כך בפני המועצה )גילוי נאות(; והמועצה תהא  -כאמור 

 ו להפסיק לבצע תשלומים אלה, אם סברה כי אין להם הצדק.רשאית להורות ל

 :8.2 -ו 8.1על אף האמור בסעיפים  8.4

המועצה תורשה להעביר הקצבות לעמותת ספורט חדשה, בשתי השנים  8.4.1

הראשונות להקמתה, אם עמותה זו מפעילה אגודות או קבוצות ספורט הזכאיות 

 -רת )בסעיף זה להקצבות, אשר עברו לפעילות העמותה החדשה מעמותה אח

"העמותה הקודמת"(; ובלבד שבעת העברת פעילות כאמור מהעמותה הקודמת 

העמותה הקודמת היתה בעלת אישור ניהול תקין, וככול שיש  -לעמותה החדשה 

העמותה החדשה לקחה חובות אלה  -לעמותה הקודמת, על פי ספריה, חובות 

 על עצמה.

העמותה הקודמת היא בעלת  תעמד בתוקפה רק כל עוד 8.4.1הוראת סעיף  8.4.2

 .אישור ניהול תקין

 תחליף לאישור ניהול תקין .9

)גברים(, קבוצות  הליגות הבכירות בענף הכדורגל תי, קבוצות בש8.2בסעיף על אף האמור 

)גברים(,  בשתי הליגות הבכירות בענף הכדורסלבליגת הנשים הבכירה בכדורגל, קבוצות 

 וקבוצות בלגית הנשים הבכירה בכדורסל שאינן מאוגדות כעמותה או כחברה לתועלת הציבור,

; ואולם אישור זה לא אישור של הרשות לבקרה תקציבית ,יורשו להציג, במקום האישורים הנ"ל

 יקנה זכאות לקבוצות אחרות המאוגדות באותו תאגיד עם הקבוצות הנ"ל.

 סיווגהוראה במקרה של שינוי  .10

כאשר אגודת ספורט משנה את סיווגה הרלוונטי לפי נוהל זה )למשל: היא יורדת לליגה נמוכה 

להתאים עצמה לנוהל זה, מבלי  תייםינתן לה פרק זמן של שנ –לעיל(  8יותר בהתאם לסעיף 

 שבמהלך שנה זו תפגע זכותה לקבלת ההקצבות.

 פרק רביעי: תנאי סף וכללים נוספים

 לקבלת הקצבותתנאי סף לזכאות  .11

 הןהתקיימו בקבוצות ואגודות ספורט תהינה זכאיות לקבל הקצבות מהמועצה רק אם  11.1

 :התנאים המנויים להלן

קודם  לפחות שנתייםהקבוצה או האגודה היתה רשומה באיגוד הספורט הרלוונטי  11.1.1

 שנת התקציב שבה מתבקשת ההקצבה;
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מיות שמארגן הקבוצה או האגודה השתתפה במשך שנתיים אלו בתחרויות רש 11.1.2

 האיגוד;

הקבוצה או האגודה רשומה באיגוד וצפויה להשתתף בתחרויות רשמיות שמארגן  11.1.3

 האיגוד גם בשנת התקציב לגביה מתבקשת ההקצבה;

כל הספורטאים הרשומים ו/או המשחקים בקבוצה או באגודה אינם רשומים ו/או  11.1.4

במסגרת משחקים בקבוצה או באגודה אחרת )למעט משחק בקבוצות גיל שונות 

 אותה האגודה(;

 ההימורים להסדר נושא משרה באגודה עבר הכשרה בהתאם להוראות החוק 11.1.5

 .2014-הוראת שעה(, תשע"ד - 7בספורט )תיקון מס' 

התנאים המנויים  והתקיימו ביהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה רק אם מרכז ספורט  11.2

 להלן:

 ;המרכז הוכיח פעילות רצופה של שלוש שנים לפחות 11.2.1

 ;ענפי ספורט שונים לפחות 4המרכז מפעיל  11.2.2

 ;ספורט שונות או אגודות קבוצות 50במסגרת המרכז פועלות לפחות  11.2.3

 ;מקומות ישוב שונים בארץ 8 - האמורות פועלות בלא פחות מ והאגודות הקבוצות 11.2.4

חובבני -מיועד לתמיכה בספורט העממי המרכז מהיקף פעילות 50%לפחות  11.2.5

פעילות ספורט שאינה במסגרת  –חובבני" -ט עממיולקידומו; לעניין זה, "ספור

 ליגות מקצועניות.

התנאים המנויים  והתקיימו ביהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה רק אם ספורט  איגוד 11.3

 להלן:

 שבמשרד הספורט; רשות הספורטהאיגוד מוכר על ידי  11.3.1

 האיגוד מוכר על ידי ההתאחדות הבינלאומית המוכרת לאותו ענף ספורט; 11.3.2

באותו ענף ספורט  או האגודות תקנון האיגוד, כל הספורטאים והקבוצותעל פי  11.3.3

בארץ רשאים להתקבל אליו, וכן לבחור ולהיבחר באורח דמוקרטי למוסדות 

 ;האיגוד

האיגוד היה פעיל במשך שנתיים רצופות לפני שנת התקציב לגביה מוגשת  11.3.4

פעילות קיים תוכנית הבקשה לקבלת הקצבה, ובמהלך השנתיים האמורות הוא 

 ספורטיבית מתאימה לאותו ענף.

 הקצבות למרכזי ספורט ולאגודות ספורט .12
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( לחוק; והוא 5()1)ב9מרכז ספורט יהיה זכאי לקבל הקצבות מהמועצה בהתאם לסעיף  12.1

 .לא יהיה זכאי לקבל הקצבות נוספות מהמועצה

 2014-הוראת שעה(, תשע"ד - 7בספורט )תיקון מס'  ההימורים להסדר כל עוד החוק 12.2

עמותת ספורט )בשם כל האגודות והקבוצות המאוגדות בתוכה( תקבל את  -בתוקף

 הקצבותיה במישרין.

 מעבר אגודה או קבוצה מעמותה לעמותה .13

רשאית לבקש  אחת ספורט עמותתהמקבלת את הקצבותיה באמצעות ה או קבוצה אגוד 13.1

, , וכפוף לאמור להלןבאמצעות עמותת ספורט אחרתמהמועצה לקבל את הקצבותיה 

 .המועצה תעתר לבקשתה

 יצורפו המסמכים הבאים: 13.1לבקשת הקבוצה או האגודה כאמור בסעיף  13.2

העמותה החדשה )ככול שאלה אינם  כל המסמכים הדרושים לצורך תיקצוב 13.2.1

 מצויים בידי המועצה(;

הסכמה של שתי העמותות, החדשה והקודמת, כי העברת הקבוצה או האגודה  13.2.2

נעשית כאשר העמותה החדשה מקבלת את כל הזכויות והחובות בגין האגודה 

 או הקבוצה.

ה בהעדר הסכמה בין העמותות, המועצה תפעל ליצור הסכמה כאמור; ובהעדר הסכמ 13.3

 המועצה תפעל על פי אחת מאלו:

תחתים את העמותה החדשה על כתב התחייבות, לפיו היא תקבל את כספי  13.3.1

ההקצבה מכאן והלאה, כנגד התחייבות לשלם לעמותה היוצאת כל תשלום שזו 

 תהא זכאית לו בגין האגודה או הקבוצה, על פי פסיקת בית משפט;

יורה למועצה מה לעשות  תעכב את ההקצבות אצלה, ותפנה לבית המשפט אשר 13.3.2

 בכספי ההקצבה.

 מניעת פרסום הימורים לא חוקיים .14

המועצה לא תתקצב גוף כלשהו אשר מפרסם גורם כלשהו )פרט למועצה( העוסק  14.1

 בהימורי ספורט.

המועצה לא תתקצב גוף כלשהו אשר מפרסם גורם כלשהו העוסק בהימורים, הגרלות או  14.2

לחוק העונשין,  231ישור לכך לפי סעיף משחקים אסורים, אם אותו גוף לא קיבל א

 .1977-תשל"ז

נודע למועצה כי גוף הזכאי לכאורה לתקצוב מהמועצה מפרסם פרסום כאמור בסעיפים  14.3

תקפיא היא את הקצבתו לאלתר, תודיע לו את הסיבה להקפאה, ותקיים  - 14.2או  14.1

ם איננו סותר סעיף ימים מיום ההודעה. היה ויתברר בשימוע, כי הפרסו 7לו שימוע תוך 
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תחודש הקצבתו מיד, והוא יקבל את ההקצבות שנשללו ממנו בתקופת ההקפאה.  -זה 

לא תחודש ההקצבה עד אשר הגוף  -היה ויתברר כי הפרסום הוא אסור לפי סעיף זה 

 .יפסיק את הפרסום

תחודש הקצבתו; ואולם לא יקבל הוא הקצבות  -חדל הגוף מפרסום האסור לפי סעיף זה  14.4

ועד תום הפרסום  14.3ממועד ההודעה לפי סעיף  14 -ן התקופה שבין תום היום הבגי

 האסור.

 

 פרק חמישי: איסוף נתונים וחלוקת ההקצבות

 רשימת הגופים הזכאים לקבלת הקצבות .15

גופים הזכאים, לכאורה, המועצה תבנה ותעדכן, בדרך הקבועה בנוהל זה, רשימה של  15.1

; בחלוקתם על ידי המועצה זה, להיות מתוקצביםבהתקיימות התנאים המפורטים בנוהל 

 להלן. 15.2עדכון הרשימה יעשה בהתאם להוראות סעיף  לפי סיווג הגוף.

 יעשה בהתאם להוראות שלהלן: 15.1עדכון הרשימה שלפי סעיף  15.2

הוספת גוף לרשימה תעשה רק בסמוך ולקראת שנת תקציב חדשה )ולא מהלך  15.2.1

עומד בתנאים הקבועים בנוהל זה; וביחס  שנת תקציב(, ורק לאחר בדיקה כי הוא

לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי  -לאיגוד ספורט חדש או מרכז ספורט חדש 

למועצה כי הוספת האיגוד או המרכז מותרת בהתאם לנוהל זה; ולאחר יידוע 

 המליאה.

אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע אפשרות לתן טעויות ברשימה במהלך שנת 

 התקציב.

האיגודים מחויבים לדווח למועצה על כל מקרה של הפסקת פעילות של קבוצה  15.2.2

או אגודה כלשהי, מיד עם הפסקת הפעילות; וקבוצה זו תגרע מן הרשימה 

 לאלתר.

חודשים לפני תום שנת  , שלושה15.2.2מבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף  15.2.3

יו פעילות שה והאגודות עבודה, יעבירו איגודי הספורט את רשימת הקבוצות

במסגרתם בכל שנת הפעילות הקודמת ואשר נרשמו לליגות בשנת הפעילות 

 .הקרובה

 קביעת סכומי ההקצבות .16

לקראת כל שנת תקציב המועצה תקבל אישור מהיועץ המשפטי למועצה באשר לאמות  16.1

פיהן יש לחלק את ההקצבות בשנת התקציב הקרובה, ותפעל -המידה שבתוקף, ואשר על

 .כמפורט להלן



איגוד הגולף בישראל                                                             
ספר הנהלים                                                                

  2015מהדורת אוגוסט 

 127מתוך  123עמוד 

  
 

המועצה תאסוף מן האיגודים את כל הנתונים הרלוונטיים ליישום אמות המידה; וזאת  16.2

ביחס לשנת העבודה הסמוכה לשנת התקציב הקרובה. האיגודים יחויבו להבטיח את 

מהימנות הנתונים הנמסרים למועצה ולשמור על נתונים אלה במשך חמש שנים לפחות 

 .לת המועצהמעת מסירתם למועצה, בדרך שתקבע על ידי הנה

 

בנובמבר בכל שנה, אלא אם  1 -תעשה עד ליום ה 16.2העברת הנתונים כאמור בסעיף  16.3

לאחר מועד זה, וקודם סיום שנת התקציב, צפויים להתרחש אירועים שישפיעו על 

הנתונים המועברים, שאז העברת הנתונים תעשה מיד לאחר קרות האירועים, ובכל 

 .לנוהל 18יחול סעיף  -עברו הנתונים במועד מקרה לפני סוף שנת התקציב. לא הו

המועצה תיישם את אמות המידה על פי הנתונים שאספה על כלל הגופים הזכאים לכך  16.4

 .15בהתאם לרשימה שבסעיף 

בכפוף לגורמים שאינם תלויים במועצה, קביעת התקציבים של הגופים המתוקצבים  16.5

 .שנה התקציבית הקרובהבדצמבר של כל שנה קלנדרית עבור ה 31תסתיים עד ליום 

ככול שיש למועצה שיקול דעת בהליך קביעת הזכאות או סכום הזכאות לגוף ספורט  16.6

יובא הדבר להחלטת מנכ"ל, סמנכ"לית הכספים ומנהל ההקצבות, אשר יחליטו  -כלשהו 

 בדבר לאחר קבלת ייעוץ משפטי ומקצועי ככול הדרוש.

 חלוקת ההקצבות .17

הספורט בפריסה שנתית, אם מידי חודש בחודשו, המועצה תחלק את ההקצבות לגופי  17.1

אם באופן רבעוני, ואם בכל דרך אחרת עליו תחליט; כאשר סכומי ההקצבה שיחולקו יהיו 

על פי שיעור התקצוב השנתי הצפוי לכל מקבל הקצבה, אם כל הגופים שברשימה לפי 

 .3.7יעמדו בתנאי הזכאות. אין בהוראה זו כדי לפגוע בהוראת סעיף  15סעיף 

המועצה תורשה, וזו תהא מדיניותה בדרך כלל, שלא לחלק  17.1על אף האמור בסעיף  17.2

מסך תקציב ההקצבות הצפוי כולו. תחת זאת,  1/12במהלך השנה, בכל תשלום ותשלום, 

המועצה תחלק רק חלק מהתקציב )אשר יקבע על ידי המועצה(; זאת על מנת למנוע 

 גרעונות בתקציב.

יב וברור סופי של סך הכנסות המועצה מצד אחד ושל כל הגופים לאחר סוף כל שנת תקצ 17.3

המועצה תחלק את יתרות  -הזכאים לקבלת הקצבות באותה שנת תקציב מצד שני 

 התקציב שנשארו, ככול שנשארו, בהתאם למתחייב מן הנתונים הסופיים הנזכרים.

 סמכות המועצה לעכב או לשלול הקצבות .18

 -ל זה: על אף האמור בכל מקום אחר בנוה
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מצאה המועצה, על סמך ראיות מספיקות, כי התנהלות של גוף הזכאי לכאורה להיות  18.1

מתוקצב ו/או של התאגיד האמור לקבל את ההקצבה ו/או של הקבוצה עבורה ניתנת 

ההקצבה, אינה תקינה או אינה עומדת באמות מידה ציבוריות ראויות מצד מי שמקבל 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לעכב העברת תהא המועצה  -תמיכות מכספי ציבור 

הקצבות לאותו הגוף באופן זמני, או אף לשלול אותן, כולן או מקצתן, ממנו לשנת תקציב 

 נתונה; וזאת גם אם אותו הגוף עומד בתנאי הזכאות הפורמליים של נוהל זה.

 18.1סמכות המועצה לעכב באופן זמני העברת הקצבות לגוף מתוקצב כאמור בסעיף  18.2

נה מותנית בעריכת שימוע מראש לאותו הגוף )ובלבד שיתקיים שימוע תוך פרק זמן אי

סביר מעת קבלת ההחלטה לעכב את העברת ההקצבות(; ואולם שלילת הזכות לקבל 

תהא מותנית בעריכת  18.1הקצבות בשנת תקציב נתונה על פי הסמכות המוקנית בסעיף 

 שימוע לאותו הגוף.

 פרק שישי: ניהול כספים

 חות כספייםדו .19

שהוא  עד לסוף כל שנת תקציב, כל גוף מתוקצב יתן למועצה דוחות כספיים, כפי אלו 19.1

 .או רשם ההקדשות נדרש להגיש לרשם העמותות

הכספים  בדוחות הכספיים האמורים, הגופים המתוקצבים יהיו חייבים להציג את מלוא 19.2

 .מהמועצה כהכנסותשהם קיבלו 

 ספורטהבטחת שימוש בהקצבות לפעילות  .20

כל המחזור הכספי של כל גוף מתוקצב, למעט סכום המותר להוצאה כהוצאות הנהלה וכלליות 

 והוצאות מימון נטו, ישמש לפעילות ספורט ישירה. 21לפי סעיף 

עלות שימוש  שכר שחקנים ומאמנים;כל אחד מאלה:  -לענין זה "פעילות ספורט ישירה" 

ביגוד וציוד  והשכרת רכישת ;, ולאיגודים בינ"ללמרכזים ,תשלומי חובה לאיגודים במתקנים;

; המשמש את הקבוצות לפעילות ספורט קבוע פחת על ציוד ביטוח לשחקנים; ספורט מתכלה;

שכר  הוצאות ארגון משחקים )לרבות סדרנים ושוטרים(; טיפול רפואי; נסיעות למשחקים;

 .מתקנים באופן כלליכל הוצאה הקשורה ברכישת או שימוש ב מקצועיים; ומתאמים מנהלים

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות .21

שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות המכסימלי המותר לכל גוף מתוקצב הוא כמפורט בנספח  21.1

 א' לנוהל זה.

 כפירוטו בנספח ב' לנוהל זה. -לענין סעיף זה, "הוצאות הנהלה וכלליות"  21.2
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 סנקציות .22

או  20לעיל, גוף מתוקצב המפר את הוראות סעיפים  18מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  22.1

לעיל יאבד את זכאותו לקבלת הקצבות מהמועצה במשך שנה קלנדרית שלמה מעת  21

 גילוי ההפרה על ידו.

לעיל, וועדת הביקורת של המועצה תערוך שימוע לגוף המפר,  22.1על אף האמור בסעיף  22.2

חליט, בעקבות השימוע, על הקלה או הפחתה בסנקציה האמורה. והיא תהא מוסמכת לה

 עד להחלטת וועדת הביקורת כאמור, כספי ההקצבות של אותו הגוף יוקפאו אצל המועצה.

 אחריות .23

 הכספים של המועצה אחראי להפעלתו ועדכונו של נוהל זה. יתסמנכ"ל
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 נספח א'

 

לה וכלליות כאחוז שולי תקרת הוצאות הנה במונחי הכנסות ת הספורטמותעמחזור 

 מהמחזור*

 40% הראשונים אלף ש"ח 300 - 0על 

מלש"ח נוספים  1 -אלש"ח  300על 

 למחזור

35% 

 25% מלש"ח נוספים למחזור 1-10על 

 17% מיליון נוספים למחזור 10-25על 

 10% מיליון נוספים למחזור 25-50על 

 5% נוספים למחזור 50-100על 

 2.5% מיליון 100על כל סכום מעל 

 

 )לא כולל תמיכות מרשויות ציבור( מהמחזור שלהן מורכב מתרומות 50% -* בעמותות שלמעלה מ

 .1.3 -יוכפלו האחוזים שבטבלה ב

המחזור הכספי של הגוף המתוקצב, בניטרול כל הכנסה של הגוף  -לענין טבלה זו "מחזור" 

 המתוקצב, שהוא מקבל עבור צד שלישי כלשהו.

 :כדלקמןהשנים הראשונות לפעילות העמותה יותר אחוז גבוה יותר  5 -ב

 תוספת לאחוזי הוצאות הנהלה וכלליות המותרים שנות פעילות

1 5% 

2 4% 

3 3% 

4 2% 

5 1% 
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 הרכב מהות והערות לביאור המונח "הוצאות הנהלה וכלליות" -נספח ב' 

 הרכב, מהות והערות סעיף

משכורות 

 ושכר עבודה

סוציאליות 

 ונלוות לשכר

  הוצאות שכר נושאי משרה בגוף )מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב, עובדי מינהלה וכו' )עובדים

 המשמשים בתפקידי ניהול ומינהלה(.

  אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע

עובד המוגדר כמנהל לא יוכל להיות מוגדר פעילות שאיננה ניהולית ו/או מינהלתית. כמו כן, 

בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה. למרות האמור, בעמותות בהן המחזור השנתי אינו 

ממשכורת  50%מיליון, יוכל רו"ח, לפי כללי חשבונאות מקובלים, לשייך עד  2.5עולה על 

 המנכ"ל לפעילות.

 .חברות ניהול או רכישת שירותים בגינם 

עמלות גיוס 

 תרומות

 ;הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים 

 ;הוצאות העסקת עובדים בגיוס תרומות 

 ;)*( עמלות למגייסים חיצוניים 

 ;)*( דמי ניהול וייעוץ 

 )*( בכפוף להמצאות הסכם גיוס עם גורמים אלה.

סכומי התרומות יפורטו בדו"ח כסכומים "ברוטו", דהיינו, סכומים הכוללים את כל העמלות 

 שמשולמות בגין גיוס תרומות.

שירותים 

 מקצועיים

 ;שכר טרחת יועצים משפטיים 

 ;שכר טרחת רואי חשבון 

 ;שכר טרחת מבקר פנימי 

 .הוצאות בגין ניהול חשבונות ושכר 

 ,צרכי משרד

דואר, טלפון 

 ותקשורת

 למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות )כדוגמת מוקדים, סניפים בהן 

 עוסקים במישרין בביצוע מטרות הגוף ומטלותיו(.

שכר דירה 

 והחזקה

  הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהן

 פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו.

החזקת כלי 

 רכב ושכירות

  בגין רכבים המשמשים את הגוף הוצאות בגין החזקת רכבים ושכירות )למעט הוצאות כאמור

 במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו(.

  לעיל(. 1לרבות רכבים המוצמדים לנושאי משרה ועובדי מינהלה )סעיף 

מיסים 

 ואגרות

  הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת בהן

 .פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו

 (.למעט דמי חבר חיוניים לפעילות ספורטיבית) וולונטריים אגרות רישוי, דמי חבר 

הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד, שיפורים והתאמות במבנה / במושכר,   פחת

כלי רכב למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות ולרבות הוצאות כאמור 

 לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו. שאינן ניתנות

 

 


