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פרוטוקול ישיבת הנהלת האיגוד שהתקיימה ב 7/8/2016 -בגעש.
נוכחים – אלון גרנות ,רחל וייצמן ,זלמן שחף ,גילי פלג ,אבי דגן ,גיל פרץ ,יונתן סטצן ,נחמה שרון ,מיכל רונן ,ליאור פריטי ,שלמה
איבגי ,מוטי ביגניץ.
יועצת משפטית – עפרה סטופ ,ועדת ביקורת – ז'ול פולק ,חנן אשד ,יחסי ציבור – גיל לבנוני ,יועץ מקצועי – בועז שגב.
רשמה – עירית פלג.
להלן סיכום הדברים:
אלון נתן סקירה על פעולות האיגוד בשנתיים האחרונות מאז נבחרו הוא ונועם שולץ לתפקיד היו"ר:
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כתיבת ספר נהלים מפורט המסדיר את התנהלות האיגוד.
ייצוב מצבו הפיננסי של האיגוד.
ניהול מו"מ להורדת עלויות משמעותית והרחבת הפוליסה של חברי האיגוד .כיום הפוליסה זולה יותר ונותנת כיסוי בכל
מקום בעולם מה שלא היה בעבר.
קידום הקמת מגרשים חדשים – פגישות בנושא הנ"ל בין היתר בעומר ,נווה תמרים ,מודיעין ,יוזמה חדשה למגרש בצפון
הארץ ,מנהל התכנון ,משרד התיירות ,משרד הספורט ,רמ"י.
טיפול בגולפאי העילית:
לטיסיה – סגל אולימפי (העמדת שכר חודשי – כולל הכפלה מ  ₪ 3,000ל  ₪ 6,000לפני חודש) ,החזר הוצאות על
תחרויות ,החזר על השקעה בציוד ובציוד אימון .סה"כ גייס האיגוד בשנתיים האחרונות עבור לטיסיה מעל .₪ 400,000
הוספת שחקנים לסגלים של היחידה לספורט הישגי – הכנסת יאיר טאלר והדס ליבמן לסגל טוקיו  2020ודנה לרנר לסגל
"אתנה" .הפעולות הנ"ל סייעו בהעמדת מעטפת מקצועית וגיוס של כמעט  ₪ 50,000ייעודיים עבור הגולפאים הנ"ל.
ליווי הצעירים בעת הכנת תכניות העבודה השנתיות שלהם והגשתן ליחידה לספורט הישגי.
תקשורת קבועה עם הצעירים גם בזמן שהם בתחרות בחו"ל.
תקשורת עם משפחות הגולפאים בהתאם לצורך ולנסיבות.
הכנסת רון סולומון לסגל מאמנים עולים והשגת תמיכה חודשית כספית קבועה לרון.
לאחרונה קיבל איגוד הגולף קיבל התחייבות כתובה על רשת בטחון כספית החל משנת  2016של  ₪ 150,000לעומת
ההקצבה הקיימת  .₪ 70,000כלומר תוספת של יותר מ  ₪ 160,000 -נוספים לשנים .2016-17
האיגוד מנהל מו"מ עם מנהל הספורט ,הועד האולימפי וה  R&Aעל מימון מיוחד רב שנתי לצורך מימוש תכנית האב של
האיגוד לקידום הגולף בישראל כפי שאושרה ע"י הנהלת האיגוד.
האיגוד מנהל עם מנהל הספורט והיחידה לספורט הישגי מו"מ על העמדת מימון מיוחד לצורך הקמת נבחרות ישראל
למשחקי אירופה  2018בהם הגולף יהיה חלק אינטגרלי כתוצאה מהפיכת הענף לספורט אולימפי.
האיגוד הצליח לקבל את הסכמת משרד הספורט לשינוי מפרט פרוייקט הדגל של קרן המתקנים הנקרא "שחבק" כך
שיתאים גם לשמש כריינג' לגולף.
האיגוד פועל מול מנהל הספורט לקבלת מימון להבאת מדריכים מה  PGAEשידריכו את המדריכים המקומיים ויסמיכו
אותם.
גולף נכים – לראשונה הפך איגוד הגולף לחלק אינטגרלי מהאיגוד האירופאי לגולף נכים  ,EDGAהדבר פותח בפני גולף
הנכים אפשרויות רבות ובהן אירוח תחרויות לנכים בישראל.
טיפול בכל אספקט הנוגע להופעת הגולף באולימפיאדה בין היתר:
עבודה מול  – WADAסוכנות עולמית למניעת סימום.
הזמנת ימי אימון ותיאום מחנות אימון.
טיפול בכל נושא מדי המשחק והמדים הייצוגיים.
טיפול בנושא תיק הגולף האולימפי.
תכנון מדיה לקראת האולימפיאדה – הפקת סרטון לצורך הצגה לתא הכתבים האולימפיים ,אספקת חומרים למוספים
אולימפיים בידיעות  ,NET-Y /הארץ וואלה ותיאום כתבה בלעדית בערוץ  .2בנוסף עבודה מול הועד האולימפי ותיאום מול
הפעולות התקשורתית שלהם.
טיפול בכרטיסי כניסה לתחרות הגולף עבור משפחתה של לטיסיה.
הקמת אתר אינטרנט חדש ומעודכן ובו כל מסמך הנוגע לפעילות האיגוד כולל כל סיכומי הישיבות כדי לתת שקיפות
מוחלטת על הנעשה באיגוד לכלל ציבור החברים.
ניהול שוטף של דף פייסבוק פעיל ותוסס.
רכישת  2מכשירי פלייטסקופ והשאלתם למועדונים.
רכישת ציוד אימון מיוחד בהתאם לדרישות מקצועיות שהתקבלו מבועז.
הבאת ציוד לאקדמיות מה .R&A
קבלת הבטחה מיו"ר הועד האולימפי לקבלת מושב עבור נציג איגוד הגולף בהנהלת הועד האולימפי.
פעולות שיווק להבאת שחקנים מחו"ל לאליפות הפתוחה.
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הסדרת נושא ניהול ההנדיקפ בישראל .השקת והובלת קמפיין מאמינים בהנדיקפ.
הגשת דוחות באופן קבוע לטוטו ,למנהל הספורט ולרשם העמותות וקבלת אישור על ניהול תקין המאפשר לאיגוד להיות
"גוף מתוקצב".
הבעת עמדת איגוד הגולף כמייצג של כלל החברים בנושא מחירי המים למגרשי גולף.
התקיים דיון במכתב שקיבלה הנהלת האיגוד מקיסריה ,כמו גם על תקנון האיגוד והצורך לבחון עדכונים/שינויים בו ועל
הקשר שבין המועדונים לאיגוד.

בסיום הדיון סוכם כדלקמן:
 .1מייד עם שובו של אלון מהאולימפיאדה תתקיים פגישה בין ליאור ואלון.
 .2בישיבה הבאה יובא לאישור תקציב פרטני לשנת ( 2016מסגרת התקציב אושרה אך לא תקציב פרטני) וכן יוצגו דוחות ביצוע
חצי שנתיים.
 .3בנוסף הוחלט כי באסיפה הבאה תועלה להצבעה הצעה לשינויים להלן:
א .איגוד הגולף יפעל לשינוי התקנון של העמותה .
ב .לצורך שינוי התקנון תוקם ועדה בראשות היועצת המשפטית של האיגוד עו"ד עפרה סטופ .חברי הועדה יהיו:
יו"ר האיגוד ,סגן יו"ר האיגוד וחברי ועדת הביקורת של העמותה.
ג .הועדה תביא את המלצותיה לאסיפה הכללית של האיגוד לא יאוחר מיום .31/12/2016
ד .הובהר לחברי הנהלת האיגוד כי ע"פ סעיף  26לתקנון העמותה ,שינוי התקנון הנו "החלטה מיוחדת" לפיכך תידרש תמיכה
של  2/3מהנוכחים באסיפה הכללית אליה תובא הצעת השינוי התקנון לצורך שינוי התקנון בפועל.
ה .הועדה תהיה רשאית להביא בפני האסיפה הכללית של העמותה הצעות שונות לשינויים בתקנון אך בין השינויים
שהתקנון החדש יהיה חייב להכיל:הוספת השחקנים חברי האיגוד שכיום מוגדרים עמיתים עם או ללא מועדוני הגולף
כחברי עמותה (כלומר "איגוד של חברים").
הישיבה הבאה נקבעה לתאריך –  11/9/2016בשעה  17:00בקיסריה.

