איגוד הגולף בישראל
www. israelgolffed.org

עדכון 3/2015
חברים יקרים,
העדכונים הקודמים נשלחו אליכם )ופורסמו לידיעת כלל חברי האיגוד( בפברואר ובמרץ .במאי שלחנו את סיכום
ישיבת ההנהלה בהשתתפותכם ,והגיעה העת לעדכון  3/2015על נושאים מתוך תכנית העבודה אשר קודמו
לאחרונה:
 .1חברי איגוד הגולף:
•
•

נכון ליום פרסום עדכון זה ,מספר חברי האיגוד עומד על  779חברים ) 443מגעש ו 336
מקיסריה(.
כיוון שהספורטוטו מעניק את תמיכתו על פי מספר החברים שהשתתפו ביותר מ  4תחרויות )מ
 1/9ועד  31/8בכל שנה( להלן הנתונים נכון להיום:
כמות התחרויות
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כלל חברי האיגוד
243
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המידע מועבר לידיעתכם כדי שתבינו את חשיבות ההשתתפות בתחרויות )מכל סוג ובכל מסגרת
של מועדון/איגוד(.

 .2הנדיקאפ ,עדכון סטטוס:
•
•
•
•

•

יצאנו לדרך עם תכנת ה"הנדיקאפ" מסטר במקביל לקמפיין "מאמינים בהנדיקאפ" בשיתוף פעולה
מלא של שני המועדונים.
הרצנו בהצלחה את התוכנה בשתי תחרויות האיגוד וכן בתחרויות מקומיות במועדונים.
במקביל ,העברנו את האחריות על הנפקת אישורי הנדיקאפ ליוצאים לחו"ל לאיגוד .העניין פורסם
ברבים ונחל הצלחה רבה .החברים סוף סוף מקבלים גם שירותים שוטפים מהאיגוד.
מנהל ההנדיקפ של האיגוד יצא לכנס בהולנד בו נסקרו העדכונים האחרונים של מערכת ההנדיקפ
לקראת גירסת  .2016-2019בעקבות הנסיעה ,נערכה ישיבת סטטוס של ועדת הנדיקאפ בה הציג
עידו את מסקנותיו מהכנס .לאחר דיון פורה ,הוחלטו מספר צעדים מעשיים להמשך הטמעת
המערכת ושיפור הניהול השוטף שלה .סיכום ישיבת ועדת ההנדיקפ נשלח אליכם בנפרד וכמובן
פורסם גם באתר האיגוד.
אנו חוזרים ומודים לעידו בראל ,מנהל ההנדיקאפ של האיגוד על תרומתו הרבה ומחויבותו הגדולה
לנושא.

 .3אליפויות ישראל נטו/זוגות:
•
•
•

 2מתוך שלוש התחרויות של האיגוד מאחורינו.
כהרגלנו בקודש אנו מתחקרים כל אירוע כדי להיות טובים יותר בפעם הבאה.
אחת הנקודות המרכזיות הינה מיעוט יחסי של משתתפים ,אשר בעטיה החלטנו לבטל את המוקדמות
באליפות הזוגות .היתרון הגדול של מיעוט המשתתפים הינו שקצב המשחק נהדר ואפשר ליהנות
מגולף איכותי למרות שזו תחרות.
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•

מסקנה ברורה שעלתה מאליפות הזוגות הדרישה לאישורים רפואיים בהתאם מהנדרש בחוק
הספורט מחלחלת ומעל  90%מהנרשמים שלא היה ברשותם אישור ביצעו את הבדיקה והביאו
אישור ארגומטריה.

 .5גולפאי עילית:
•
•

•

יאיר טאלר סיים במקום השני באליפות קפריסין הפתוחה וממשיך להתכונן לתחרויות הקיץ
באירופה .במקביל מקבל מעטפת מקצועית מקיפה )פיזיולוג ,אורטופד ,תזונאי וכד'( מהיחידה
לספורט הישגי בזכות היותו חלק מהסגל הרחב לטוקיו .2020
הדס ליבמן – הדס עברה תקופה לא קלה עקב מעבר קולג' )הדס סיימה שנתיים בביילור ועוברת
החל מספטמבר ללמוד ולשחק ב  .(UCLAעקב המעבר לא שיחקה הדס בתחרויות במשך מספר
חודשים .גם הדס מקבלת את תמיכת היחידה לספורט הישגי .בזמן שהדס לא שיחקה תמך בה
האיגוד ביציאה למחנות אימונים ב  IMGאצל מאמנה מימי התיכון כדי לא לפגוע ברצף האימונים.
דנה לרנר מתחילה גם היא לקבל תמיכה מוינגייט .דנה מתוכננת לצאת הקיץ למספר תחרויות
באירופה.

 .6תמיכת הספורטוטו:

•
•
•

קיבלנו השלמה מהטוטו בגין רשת הביטחון של לובצקי עבור החודשים  1-5/2015בסך של 24,285
.₪
בגין אותה רשת ביטחון יגדל התשלום החודשי מהטוטו והחל מיוני נקבל כל חודש .₪ 8613
סה"כ נקבל השנה מהטוטו כ  .₪ 100,000בתקציב תוכנן לפי .₪ 90,000

 .7גולפאים המשרתים בצה"ל המעמד פעיל/מצטיין:
•

•

לאחרונה עדכנו את נהלי האיגוד בקשר לאישור  /המלצת איגוד הגולף על גולפאי המעוניין בהכרה
מצה"ל כספורטאי מצטיין ו/או בחופשה מיוחדת עקב כך .בכדי ליהנות מהמעמד הנ"ל יהיה חייב/ת
הגולפאי/ת להעביר לאיגוד הגולף תכנית אימונים מפורטת עם אישור מאמן/מנהל מקצועי במועדון בו
הוא מתאמן אחת לשנה.
איגוד הגולף יאשר וימליץ רק על גולפאים שיראו נכונות ,רצון ומאמץ להשקיע את הזמן שצה"ל
מאפשר להם בקידום יכולותיהם המקצועיות בגולף ולא משום סיבה אחרת.

 .8קידום מגרשים חדשים:
•
•

נעשית עבודה יסודית על מגרשים חדשים במספר אתרים בארץ וכמובן סביב הוספת  9הגומות הנוספות
בגעש.
התקיימו פגישות היכרות קצרות עם שר התיירות החדש )יריב לוין( ושרת הספורט )מירי רגב(.

 .9תרומות וחסויות:
•
•

קיבלנו אישור עקרוני לתרומה מהמגבית היהודית בקנדה עבור  2האקדמיות לגולף.
אנו עדין משקיעים מאמצים רבים בגיוס חסות מסחרית לאיגוד ומקווים לעדכן בקרוב על חתימת הסכם.

 .10שכר מזכירה:
•

בעקבות מצבו הכספי של האיגוד ,פנינו לעירית וביקשנו ממנה לקצץ בשכרה .עירית נאותה ואנו מודים
לעירית על ההירתמות.
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 .11טורניר "אלפס" בישראל:
•

איגוד הגולף נערך לסייע בארגון הטורניר בכפוף לכך שייחתם הסכם סופי ומחייב בין מועדון קיסריה
לבין היזמים.

עדכונכם /בברכה,
נועם שולץ אלון גרנות
יו"רים משותפים
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