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תכנית עבודה  - 2015סטטוס רבעון 1
תכנית  2015שפורסמה לקראת סוף  2014הינה רבת יעדים ותחומים.
ברצוננו להביא לידיעת הוועד המנהל ולידיעת כלל חברי האיגוד את סטטוס התחומים בהם האיגוד
עסק.
מתכונת המסמך הינה:
בשחור – המשימה/מטרה כפי שהוגדרו במסמך המקורי.
באדום – תהליך שעדיין לא החל.
בירוק  -פעולות שבוצעו לקידום הנושא וסטטוס שלו.
אנו מקווים ששיקוף זה יביא להיכרות טובה יותר עם תרומת האיגוד לגולף בישראל וחשוב יותר,
הכרה בפוטנציאל של ארגון זה להועיל לכלל גולפאי ישראל ,ובכך להביא את יתרת הגולפאים שעדיין
אינם חברי האיגוד להצטרף אליו.

בברכה,
נועם שולץ ,אלון גרנות
יו"ר משותפים איגוד הגולף בישראל
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א .לשמש ארגון גג של מועדוני הגולף בישראל.
 )1להגדיר את יחסי הגומלין בין האיגוד למועדונים :קביעת נושאים לטיפול ויחסים
פיננסים.
א) סוכמו העלויות השונות לביצוע תחרויות.
ב) נכתב נוהל לתמיכה באקדמיות.
ג) כל תחרות נתמכת הפקתית ע"י שני המועדונים בשת"פ מלא.
 )2השלמת ספר נהלי האיגוד שיהוו בסיס נוהלי לכל פעילות האיגוד:.
א) בתהליך .למעלה מ  80%נכתב ואושר ע"י האסיפה הכללית.
ב) ישמש כלי ביקורת על התנהלות הנהלת האיגוד וכן כלי ל"העברת תפקיד"
בין ממלאי תפקידים באיגוד.
ג) חיזוק תחום הביקורת והבקרה של וועדת הביקורת (פגישה ופרק יעודי).
ד) מיפוי מלאי ציוד האיגוד ורישומו ,כולל סידור מחסן .
 )3קשר עם חברי האיגוד  -עדכון שוטף ,העברת פרוטוקולים ,הקמת אתר ,עדכון
האתר ופייסבוק:
א) עדכונים שוטפים כולל סיכומי ישיבות מפורסמים באתר.
ב) עדכוני יו"ר מועברים לחברי האיגוד לאחר פרסומם לוועד המנהל.
ג) האתר החדש עלה לאחרונה לאוויר לאחר מאמצים רבים של גיל לבנוני.
ד) הפייסבוק מעודכן שוטף ע"י גיל ואלון.
ה) הגדלת מספר חברי האיגוד מבין גולפאי ישראל (עלינו מ 692ל )738
ו) נעשית פניה במייל למי שצפוי לחדש את חברותו בחודש הבא.
ז) נעשית פניה טלפונית במהלך החודש הרלוונטי.
ח) נעשית פניה במייל חוזר אם החבר בחר לא ממש את חברותו.
ט) הושם דגש על פרסום פעילות האיגוד למען הגולפאים –  ,HCPביטוח,
תחרויות (פרסים) ,אקדמיות.
י) הושם דגש על השינוי הארגוני שקורה באיגוד – שקיפות נתונים ,ביקורת
ובקרה ,הגברת האמינות והאמון של החברים.
יא) רשימת חברי האיגוד  -בניית רשימה של חברי האיגוד בחלוקה למועדונים,
מין ,גיל וכד'.
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יב) הוקם מאגר ממוחשב אקסס (למעלה מ  200ש"א) ,המאפשר מעקב צמוד
וביצוע ניתוחים סטטיסטיים (רצ"ב דוגמה).
יג) המאגר חופף לחלוטין את רשימת החברים בהנדיקאפמסטר ,ומאפשר
מעקב אחר הנדיקאפ ואחר אישורי בריאות.
 )4לבחון אפשרות של דרוג מחודש של המגרש בקיסריה לאור השינויים שחלים בו
(בתנאי שהמימון יחולק שווה בשווה עם המועדון).
א) לא רלוונטי כרגע.
 )5לבחון עדכון תקנון העמותה  -איסוף כל הנושאים הדורשים עדכון ושינוי.
א) טרם החל.
ב .לפתח לעודד ולקיים את ענף ספורט הגולף לחובבים.
 )1לתמוך בפעילות בתי הספר והאקדמיות לגולף בקיסריה ובגעש באמצעות תמיכה
כספית ובתווך אל מול גורמי חו"ל לאספקת ציוד הדרכה .בתוך כך קביעת מדיניות
לתמיכה באקדמיות-קריטריונים :
א) נעשתה פניה ל  R&Aלשם תמיכה בציוד הדרכה ותשתיות הדרכה
לאקדמיות.
ב) הועמד תקציב לתמיכה באקדמיות.
ג) נקבעה מדיניות ונהלים לתמיכה באקדמיות (ספר הנהלים).
ד) הוחלט על צירוף כלל חניכי האקדמיות לאיגוד הגולף.
ה) מונה מנהל מקצועי לאיגוד (בזיל כץ)
 )2לבחון שיפור הקליניקות למבוגרים ע"י הוספת אמצעי הדרכה וכן הבאת מאמן
מחו"ל .
 )3לפתח את הקשרים עם ארגון ה  PGAהישראלי .לבנות תכנית עבודה משותפת
לקידום המקצועי של מאמני גולף בארץ .לתכנן תחרויות  AM-PROו
:HOME@HOME
א) התקיימה פגישה עם חברי ארגון ה PGAשבעקבותיה נכתבה הצעה לשת"פ
בין הארגונים.
ב) ההצעה בדיונים אצל ה. PGA
 )4הכשרת שופטי גולף בישראל .כתיבת עמ"ט לקידום הנושא ומימושה בהתאם
למתאר תקציבי במהלך :2015
א) טרם החל.
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 )5שליחת גולפאים מישראל לתחרויות בחו"ל במסגרות שונות – נבחרות ייצוגיות של
ישראל ,זוכי תחרויות לתחרויות  ,OPENשחקני נוער מצטיינים ונכים:
א) תמיכה כלכלית בהדס ליבמן.
ב) צירוף דנה לרנר לטופ-טים.
ג) הגדרת תאלר וליבמן כפוטנציאל טוקיו .2020
ד) החזר כספים ללטיסיה.
 )6ארגון מסגרת של זוכי תחרויות הבוגרים לנבחרת ,שתקיים תכנית אימונים ,כהכנה
להשתתפות בתחרויות בחו"ל
א) טרם החל עקב הנ"ל.
 )7בחינת אופן הטיפול בגולפאים מצטיינים .קביעת אופן התמיכה בהם .המשך טיפול
עפ"י הנוהל שיקבע ות"ע ייעודית לבוגרים ות"ע לנוער .קביעת קריטריונים
לתמיכה בנוער מצטיין -גיל .משך זמן .הישגי מינימום.
א) טרם החל
ג .ליזום פרויקטים לפיתוח הענף בשיתוף גופים ציבוריים ופרטיים ולפעול למען הקמת
מגרשי גולף נוספים בישראל.
 )1להמשיך את העבודה אל מול גורמים ממשלתיים בנושא.
א) התקיימו פגישות עבודה במשרד הפנים – מנהל התכנון.
ב) התקיימו פגישות עבודה אצל ראש מועצת עומר – פיני בדש.
ג) מינוי ציפי פלג לאחראית הנושא מטעם איגוד הגולף.
 )2בניית תכנית חומש להבאת שחקנים חדשים לענף (בני משפחות של גולפאים ,פורשי
צה"ל).
א) טרם החל.
ד .לייצג את מועדוני הגולף בישראל ולהגן על האינטרסים שלהם ,של שחקני הגולף ושל
המעוניינים במשחק הגולף לחובבים.
 )1מיסוד קשר עם מוסדות המדינה – משרד החינוך והספורט באמצעות הוועד
האולימפי ,ספורטוטו ,ארגון נכי צה"ל ובית הלוחם וכד'.
א) פגישות עבודה מול בעלי התפקידים בוועד האולימפי ובטוטו.
ב) התנעת התהליך בנושא נכי צה"ל ונכים בכלל.
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 )2קשר ושת"פ מול מוסדות גולף בעולם –  ,USGA ,R&A ,EGAכולל תמיכה תקציבית
מהם.
א) קשר שוטף (קבלת התמיכה השנתית).
ב) השתתפות בוועדת כספים וכנסים .HCP -
 )3לפעול ליישום החוק הקובע שנדרש ביטוח אישי לספורטאים בענף הגולף.
א) בוצע מו"מ מוצלח להורדת הפרמיה ולהרחבת הכיסוי.
ב) פרסום הנושא באתר ובמיילים.
ג) עידוד שחקני גולף להגיש תביעה ,לבחון את התהליך.
 )4לפעול ליישום החוק הקובע את הצורך באישור רפואי .לקבוע את אחריות האיגוד
בנושא .לקבע מנגנון למעקב בנושא.
א) תשומת לב והקפדה יתרה ,כולל פרסום החוק ושת"פ עם המועדונים
לאכיפתו.
ב) מעקב שוטף באמצעות ההנדיקאפמסטר.
ה .לקבוע כללים מקצועיים אשר יחייבו את מועדוני הגולף החברים בעמותה (כהגדרתם
להלן) ואת השחקנים המשתייכים למועדונים אלו.
 )1הנדיקאפ –מימוש והטמעה במהלך :2015
א) נרכשה תוכנה ומונה מנהל  HCPלאיגוד (עידו).
ב) בוצעה הרצה באליפות הנטו – בהצלחה.
ג) נקבעו כללי הטמעה בשת"פ מועדונים – תחילת יישום אפריל .
 )2לקדם את נושא האתיקה בגולף לכלל חברי האיגוד כולל קמפיין לקידומו.
א) טרם החל.
 )3לחבר מדריך ארגון וניהול תחרויות בהתאם לכללי ה .R&A
א) נכתב בשינויים הנדרשים בספר הנהלים.
ו .לאסוף ,לגבות וללוות ,ולקבל כספים מהארץ ומחו"ל לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור
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 לצורך של קידום המטרות והאינטרסים
של העמותה.
 )1קביעת אופן בניית תקציב לשנ"ע  2015והבאתו לאישור האסיפה הכללית.
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א) בוצע
 )2גיוס ספונסרים.
א) בתהליך.
 )3בחינת קיום משלחות לחו"ל (ילדים ,נכי צה"ל לגיוס תרומות עבור הגולף
הישראלי).
א) טרם החל.
 )4גיוס תרומות לבתי הספר ולאקדמיות לגולף.
א) טרם החל.
 )5בניית מכרז לחברה שתתן חסות נקודתית לארוע/משלחת וכד'.
א) בתהליך.
 )6בחינת אופן הפיכת איגוד הגולף למועדון חברים הנותן הטבות כלכליות לחבריו
בתחום הגולף ובכלל.
א) טרם החל.
ז .להשקיע את הכספים של העמותה באותם תנאים וכנגד אותם בטחונות כפי שיראו לנכון
מפעם לפעם לצורך קידום העמותה ,קידום הגולף בישראל ומטרות העמותה.
ח .לעשות כל פעולה שהעמותה תמצא לנכון לקידום מטרותיה.
 )1לבחון את תקנון העמותה ,להמליץ על עדכונים ושינויים .לקבוע חזון ולעדכן ייעוד
ותפקידים:.
א) מונו מנהלים מקצועיים – ( HCPעידו בראל) ,מנהל מקצועי (בזיל כץ) ,ייעוץ
משפטי (עפרה סטופ) ,ייעוץ בניית מגרשים (צפי פלג).
 )2לפעול למען שיפור תדמית האיגוד בקרב עמיתיו – ביצוע קמפיין תדמיתי.
א) בתהליך.
 )3שיפור הקשר עם החבר – עדכון אתר ,עדכון שוטף על פעילות האיגוד ,דיוור ישיר
(בניית מסד נתונים של עמיתי האיגוד).
א) בתהליך.
 )4לכתוב ולתקף ספר נוהלים לאיגוד אשר יאגד בתוכו את אופן ביצוע כלל הפעולות
של האיגוד.
א) בוצע ()80%
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ב) בניית "היכל התהילה" באתר האיגוד של זוכי התחרויות הארציות בארץ
לדורותיהם .
ג) טרם החל.
 )5בחינת אופן ההתקשרות עם סוכן נסיעות.
א) בתהליך (איסתא ספורט)
ט .תחרויות:
י .להכין ,לתכנן ,לקבוע ,לבצע ולפקח על תחרויות ,משחקי ומפגשי גולף ארציים
ובינלאומיים וכל מפגשים אחרים כפי שיוחלט מפעם לפעם.
 )1יצירת שת"פ עם איגודים זרים לצורך חילופי משלחות וקיום תחרויות בארץ
ובחו"ל .פרסום תחרויות של ישראל בחו"ל.
 )2יצירת שת"פ עם ה  PGAלצורך קיום תחרות  PRO-AMבישראל.
 )3קביעת קריטריונים לשיגור גולפאיות/גולפאים לתחרויות בחול—ייצוג ישראל
מחד הישגי מינימום מאידך .
 )4פירוט תחרויות ארציות:
א) אליפות ישראל הפתוחה לנוער ובוגרים.
ב) אליפות ישראל הפתוחה ליחידים נטו – .בוצע.
ג) אליפות ישראל הפתוחה לזוגות נטו – .לקראת ביצוע.
 )5פרסום של תחרויות בחו"ל הרלוונטיות לישראלים ,במימון עצמי .בדיקת עמידה
בקריטריונים של המבקשים להירשם והנפקת אישור ל .HCP
א) מבוצע שוטף.
יא .לארגן תחרויות לאומיות ובינלאומיות רשמיות בישראל (להלן "תחרויות רשמיות")
ולהיות אחראי להן ,וכן לתווך ולקשר בין ארגונים לאומיים ובינלאומיים ביחס לארגון
תחרויות לאומיות ובינלאומיות בישראל.
 )1קביעת תכנית תחרויות ארציות לשנ"ע  2015בתאום מול המועדונים ופרסומה
בארץ ובחו"ל.
א) בוצע
 )2כתיבת פק"ל תחרויות שיגדיר ויפרט את נוהל ארגון תחרות ,חוקי התחרות
ומימושה ,זאת במסגרת ספר הנהלים של האיגוד.
א) בוצע
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 )3בתוך כך לקבוע טיפול וליווי משלחות ונבחרות המגיעות מחו"ל לארץ לתחרויות
בחסות איגוד הגולף הישראלי .
א) בוצע ("דקל טורס")
יב .לקבל בקשות ולנהל משא ומתן עם ארגונים לאומיים ובינלאומיים בנוגע לארגון וניהול
תחרויות גולף רשמיות בישראל ,ולתווך בין הארגונים ולבין חברי העמותה לשם קיום
וניהול תחרויות רשמיות.
 )1לקיים שת"פ עם מועדון קיסריה בקשר לארגון תחרות מקצוענית אירופית
בישראל.
א) לא ידוע.
יג .לסייע מקצועית למועדון הגולף בו תיערך המכביה ,בתכנון וארגון משחקי גולף במסגרת
המכביה.

Fax : 077-7870273

Tel: 050-5571972

ת.ד ,141 .קיסריה.38900 ,

P.O. 141, Caesarea,38900. Israel.
E.mail: info@israelgolffed.org

