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 2016 ריו במשחקי הגולף השתתפות סיכום
 

 

 

 

 :כללי

 

 .האולימפיים למשחקים שנים 112 אחרי חזר הגולף ענף

 ,בהכנות עשייה של סטנדרטים הגולף איגוד יצר ,הגולף בענף נסיון היה לא הישראלי האולימפי שלועד העובדה ומתוך ,כך משום

 .האולימפיים הענפים כל בין הגולף ענף של מהשונות שנגזר יחס ,הישראלי האולימפי מהועד לבקש נדרשנו אותו המיוחד והיחס

 

 .וטעייה ניסוי של מסע היו בישראל הגולף ענף של ההכנות ל"הנ העובדות לאור ,הדברים מטבע

 טיפול נדרש בהם נושאים היו שני מצד אך האולימפי ובוועד הישגי לספורט ביחידה שנצבר הניסיון על התבססו ההכנות אחד מצד

 .הישראלי הגולף איגוד טיפל בו לגולף שונה

 .2020 טוקיו של האולימפי המחזור לקראת עתיד פני צופה מבט תוך כולו המסע את לסכם הנה זה מסמך מטרת

 

 :הבאים בתחומים כולו במשחקים ההשתתפות ואת ההכנות תהליך את לסקור ניסנו במסמך

 

 .מקצועי .1

 .מנהלה .2

 .תקשורת .3

 

 .עצמם האולימפיים ולמשחקים ההכנות לתקופת נפרדת התייחסות יש תחום בכל

 

 

 

 

 בברכה

 ר"יו גרנות אלון
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 מקצועי היבט – 'א פרק

 :עצמה התחרות סיכום
 

 .31 ה במקום התחרות את לטיסיה סיימה בפועל .הראשונות 30 בין סיום על הייתה המשחקים טרם הגולף איגוד תחזית

 חבטות 4) התחרות ימי ארבעת מתוך ביותר הגרועה התוצאה עם היום היה מהמעמד לחוצה הנראה ככל הייתה בו הראשון היום

 שוב סיימה הרביעי וביום בתקן בדיוק סיימה השני ביום ,לתקן מתחת אחת חבטה סיימה השני ביום (,המגרש של התקן מעל

 .הנוספים הימים שלושת על השפיעה אשוןהר היום תוצאת ,להערכתנו .לתקן מתחת אחת חבטה

 

 :המתחרות לשאר ביחס לטיסיה תוצאות

 
 :ב"המצ מהטבלה ללמוד ניתן

 .שלה הדרוג מעל מקומות 10 כלומר ,31 ה במקום התחרות את וסיימה 41 מדורגת למשחקים הגיעה לטיסיה .1

 .שלהן האולימפי מהדרוג נמוך בפועל במיקום סיימו שחקניות 29 .2

 .שלה לדרוג בהתאם בדיוק סיימה אחת שחקנית .3

 .שלהן מהדרוג גבוה סיימו שחקניות 30 .4

 .שלהן האולימפי הדרוג לעומת מיקום שיפרו שחקניות 18 לטיסיה מעל המדורגות 40 מבין .5

 .מקומות 10 מ ביותר מיקום שיפרו שחקניות 4 רק לטיסיה מעל המדורגות 40 מבין .6

 

 דרוג מדינה שם
 אולימפי

 תוצאה
 דרוג מדינה שם  פער בפועל

 אולימפי
 תוצאה
 פער בפועל

Lydia Ko NZL 1 2 -1  Alena Sharp CAN 31 30 1  

Brooke M. 
Henderson CAN 2 7 -5  Gaby Lopez MEX 32 31 1  

Inbee Park KOR 3 1 2   Mariajo Uribe COL 33 19 14  

Lexi Thompson USA 4 19 -15  
Nanna Koerstz 

Madsen DEN 34 13 21  

Sei Young Kim KOR 5 25 -20  Paula Reto RSA 35 16 19  

Hee Young Yang KOR 6 4 2   Gwladys Nocera FRA 36 39 -3 

Ariya Jutanugarn THA 7 60 -53  Julieta Granada PAR 37 44 -7 

In Gee Chun KOR 8 13 -5  Kelly Tan MAS 38 51 -13 

Stacy Lewis USA 9 4 5   Marianne Skarpnord NOR 39 25 14 

Anna Nordqvist SWE 10 11 -1  Ashleigh Simon RSA 40 50 -10 

Shanshan Feng CHN 11 3 8   Laetitia Beck ISR 41 31 10  

Minjee Lee AUS 12 7 5   Giulia Molinaro ITA 42 53 -11 

Gerina Piller USA 13 11 2   Ursula Wikstrom FIN 43 44 -1 

Suzann Pettersen NOR 14 10 4   Noora Tamminen FIN 44 48 -4 

Harukyo Nomura JPN 15 4 11   Klara Spilkova CZE 45 48 -3 
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Charley Hull GBR 16 7 9   Christine Wolf AUT 46 43 3  

Teresa Lu TPE 17 16 1   Giulia Sergas ITA 47 55 -8 

Candie Kung TPE 18 31 -13  Maria Verchenova RUS 48 16 32  

Pornanong Phatlum THA 19 25 -6  Leona Maguire IRL 49 21 28  

Carlota Ciganda ESP 20 39 -19  Albane Valenzuela SUI 50 21 29  

Su-Hyun Oh AUS 21 13 8   Alejandra Llaneza MEX 51 44 7  

Shiho Oyama JPN 22 42 -20  Chloe Leurquin BEL 52 56 -4 

Azahara Munoz ESP 23 21 2   Fabienne In-Albon SUI 53 57 -4 

Xiyu Lin CHN 24 38 -14  Tiffany Chan HKG 54 37 17  

Sandra Gal GER 25 25 0  Michelle Koh MAS 55 58 -3 

Karine Icher FRA 26 44 -18  Aditi Ashok IND 56 41 15  

Catriona Matthew GBR 27 29 -2  Miriam Nagl BRA 57 52 5  

Caroline Masson GER 28 21 7   Victoria Lovelady BRA 58 53 5  

Nicole Broch Larsen DEN 29 36 -7  Stephanie Meadow IRL 59 31 28  

Pernilla Lindberg SWE 30 31 -1  Maha Haddioui MAR 60 59 1  

 

 :ההכנות תקופת

 

 היחידה שהאתלטית בדבר הנוגעים לכל ברור היה האולימפיים למשחקים הגולף חזרת על ההכרזה מרגע .1

 .בק לטיסיה היא (בכלל אם) 2016 ריו במשחקי ישראל את לייצג שתוכל

 מקצועית תכנית זה מועד טרם עבורה הוכנה לא ',קולג תלמידת הייתה לטיסיה 2014 יולי שעד העובדה לאור .2

 .שהוא היבט בכל מסייע צוות לה נבנה לא וגם כלשהי

 .האולימפיים המשחקים לפני כחודש 11/7/2016 ב ונסגר 12/7/2014 ב נפתח בגולף האולימפי הדרוג .3
 התקופה כל הייתה לטיסיה בו מצב יצרה המשתתפים רשמית הוכרזו לא המשחקים לפני חודש שעד העובדה

 והיה בדרוג עמוק מדורגת לטיסיה הייתה 2016 ריו משחקי לפני כשנה שכבר אף על בלבד המורחב בסגל ל"הנ

 .במשחקים ההשתתפות את תמנע פציעה רק כי לכולם ברור

 הן ,שלה התחרויות בתכנית לטיסיה קיבלה אותה בתמיכה הן לפגיעה גרמו ,להלן שתוארו כפי הנסיבות שלל .4

 .ההכנות תקופת במהלך אותה שליווה קבוע מקצועי צוות בהיעדר והן הקיבל אותו החודשי בתגמול

 של התחרויות תכנית את הגולף איגוד הגיש ,LPGA ה לסבב להיכנס הצליחה שלטיסיה לאחר 2015 בתחילת .5

 .ההוצאות עבור הקבלות הוגשו השנה ובמהלך (מהתכנית חלק רק אושרה) לאישור 2015 לשנת לטיסיה
  .זמן חלף הספורט במנהל הגורמים דעת את הניח ההגשה שפורמט עד שלנו הלמידה מעקומת כחלק

 בסך 2015 משנת ההוצאות בגין לה המגיעים ההחזרים את לטיסיה קיבלה לא זה לרגע עד מכך כתוצאה

 .יותר טוב עובד התהליך טבעי באופן 2016 בשנת .₪ 67,000 כ של

 זהבה לסגל מכן ולאחר מורחבה לסגל לטיסיה את להכניס כדי גדולים מאמצים עשה הגולף איגוד כי לציין ראוי .6

 עזרו זה בתחום הגולף איגוד והצלחת התעקשות .הגולף ענף של השונות אף על זאת ,האולימפית המשלחת של

 האולימפי וועדהו הישגי לספורט היחידה של הדעת שיקול פעלתוה הגמישות ,הטוב הרצון גם כמו ,ללטיסיה

 .הישראלי
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 :זה בהיבט אליישר גולף ייחודיות .7
 .ב"בארה מתגוררת גם ולכן מתחרה ולטיסיה מקצועניות גולף תחרויות כלל אין בישראל .א
 בין הכולל מקצועי צוות ללטיסיה להעמיד יכול אינו גם ולכן הנושא לטובת כלל  מתוקצב אינו הגולף איגוד .ב

 וכיוצא ספורט רפואת ,פיזיותרפיה ,נהתזו) מקצועית מעטפת ואנשי (,קאדי) כלים נושא ,פסיכולוג ,מאמן :היתר

  (.בזה

 

 

 :2020 טוקיו של שנתי 4 ה למחזור האולימפיות ההכנות לקראת לשינוי המלצות

 

 צוות להקמת תקציב ,התחרויות השתתפות עלות עבור תקצוב תכנית מכינים בטרם עוד לכלול חייב ההכנות תקציב .1

 .ההכנות תקופת כל במשך (זאת יצדיק שדרוגו אחר אתלט כל או) לטיסיה את שילווה קבוע מקצועי

 זמנים לוח לקבוע יש ,ישתנו לא הדרוג נקודות צבירת ותקופת הדרוג ששיטת ובהנחה האתלטים בהכנות לפגוע לא כדי .2

 מדיניות בגלל כלכלית יפגעו היא/הוא אך במשחקים בודאות ישתתף ית/אתלט כי לכולם ברור בו מצב שימנע פנימי

 .המשתתפים רשימת של מאוחרת הכרזה לע העולמי האיגוד

 רבעוני דיווח ויוציא ההכנות את צמוד באופן שילווה הישגי לספורט וליחידה הגולף לאיגוד משותף צוות להקים מומלץ .3

 על רק כמובן מדובר כרגע) לסגל כניסה יצדיק שדרוגם שחקנים אצל ביקורים כולל ההכנות תהליך על שנתי חצי או

  .משם רואים לא מכאן שרואים דברים בבחינת בשנה פעמים מספר בסבב ותבתחרוי ...(לטיסיה

 חזרת עם מייד האולימפיים למשחקים להיכנס הצליח הישראלי הגולף אחד מצד בו האבסורדי למצב פתרון למצוא יש .4

 הפתרון .באיגוד תמיכתה את שנה כל מקצצת המדינה אך (בהמשך פרוט) בהצלחה בהם להופיע ואף לאולימפיאדה הענף

 .מספק פתרון ואינו בים טיפה הנו ₪ 150,000 בסך "בטחון רשת" של

 

 :עצמם המשחקים תקופת

 

 למחנה פאולו לסאו יצאה ואז בריו ימים 3 התאמנה ,הפתיחה טקס לקראת בבוקר 5/8 ב  האולימפי לכפר הגיעה לטיסיה .1

 .14/8 ב אליהם הצטרף אלון .פיליפס אנדרו שלה המאמן עם יחד 13/8 ב לריו חזרה לטיסיה .קצר אימונים

 .האולימפיים במשחקים התחרתה 17/8 ב והחל 16/8 וב 15/8 ב האולימפי במגרש שוב התאמנה לטיסיה .2

 אנדרו ושל שלה הפנימיות הטיסות כולל ,פאולו בסאו האימונים מחנה של ההוצאות כל ,לריו הטיסה עלויות למעט .3

 הגולף איגוד) לטיסיה של מכיסה שולמו 8/8-6 ב  במגרש האימונים ימי על ומימק כלים לנושא התשלום וכן פיליפס

  (.השוטף מתקציבו בה לתמוך יכול אינו ולכן לטיסיה עבור כלל מתוקצב אינו

 מהכפר היציאה גם .ל"הנ המתכונת על לשמור ומומלץ לטיסיה להופעת תרמו בהחלט במגרש האימונים ימי 4 – סיכום .4

 .מדי ארוכה תקופה המשלחת של הלחץ מסיר חלק להיות מלטיסיה ומנעה טובה הייתה פאולו לסאו

  התוצאות ניתוח .5

 

 

 :2020 טוקיו לקראת לשינוי המלצות

 

 מתקציבים אלא האתלט של מכיסו יצאו לא האולימפיים במשחקים השתתפותל הנוגעות ההוצאות שכל לוודא יש .1

 .ייעודיים

 ימים היו שכן הנסיעות עניין את לבדוק עלינו היהי הגולף מגרש אל האולימפי מהכפר בטוקיו הנסיעה למרחק בהתאם .2

 "(.ציבורית"ה בתחבורה להשתמש בעיה הייתה שלא כך לכפר קרוב היה המגרש בריו) מהכפר 5:00 ב כבר שיצאנו
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 מנהלה – 'ב פרק

 

 :ההכנות תקופת

 

 :עיקריים חלקים לשני התחלקו ההכנות תקופת במשך המנהלות .1
 הוועד בסיוע הגולף איגוד לרשות העומדים המוגבלים באמצעים מענה לתת וניסיון שונים צרכים אחרי שוטף מעקב .א

 .(בפועל הסיוע לקבלת ממתינים עדיין – Trackman ה מכשיר ברכישת הסיוע אישור – לדוגמא) האולימפי
 .מימון גיוס של בפן בעיקר המשחקים לקראת להתארגנות הקשור בכל טיפול .ב

 – עובדה ציון אלא ביקורת כאן אין) לקוי היה עצמם המשחקים לקראת להתארגנות הקשור בכל הטיפול שחלק ספק אין .2

 (:לכולנו חדש היה הכל
  .שלה המשחק מדי כל את מכיסה לממן נאלצה לטיסיה ולכן (כובעים ,חולצות ,מכנסיים) ראויים ייצוג מדיי הוכנו לא .א
  .כלל תואמים מדים היו לא ולאלון לאנדרו .ב
 .כלל היו לא למחבטים וכיסויים ישראל דגל עם נעליים .ג
 .החזר וקיבלה רכשה לטיסיה הגולף תיק את .ד
  .רב זמן נמשכה הטיסות הזמנת .ה
 .שלה השנתית העבודה בתכנית מראש נכללו לא שהם בגלל מהגיבושונים אחד באף חלק לקחה לא לטיסיה .ו

 

 

 :2020 טוקיו של שנתי 4 ה למחזור האולימפיות ההכנות לקראת לשינוי המלצות

 

 מסודרת לתכנית בהתאם לארץ בשנה פעמיים ל"בחו קבוע באופן הנמצא אתלט כל של הגעה לתקצב דרך למצוא מומלץ .1

 .מראש שתאושר

 – גבוהה היא תתפותלהש שהסבירות כך על ההחלטה עם ומייד חודשית מצב הערכת לקיים יש האולימפית בשנה .2

 לפני שנה לפחות ידענו ריו לקראת – הישגי לספורט היחידה מנהל עם יחד איגוד ר"יו מחליט לגורם המלצה)

 הגולף לאיגוד משותף צוות להקמת ההמלצה ראה) הלוגיסטיות ההכנות בכל כולל מערכתי טיפול לטפל יש (,המשחקים

 (.המקצועי בפרק הישגי לספורט וליחידה

 לפחות לארץ להגעה מימון להעמיד ואף הגיבושונים תאריכי על מראש זמן מספיק התראה יקבל אתלט שכל דאלוו יש  .3

 .הסופי לגיבושון

 

 :עצמם המשחקים תקופת

 
 נושא היה לא .טוב באופן זרמו והדברים ביטוי לידי באו האולימפי והועד הישגי לספורט היחידה של הרב הניסיון שכאן ספק אין

 .ב"וכיו הסעות ,יומיים פיזיותרפיה מטיפולי החל ,מיידי פתרון לו ניתן שלא
 

 2020 טוקיו לקראת לשינוי המלצות

 

 .חסר היה וזה משלחת חברי כלל מבין בגולף אחרים מבקרים היו לא עצמם המשחקים בזמן והילה דני של אחד ביקור למעט

  .המשחקים במהלך (משלחת מנהלי / אתלטים) נוספים חברים של ביקור לוודא מומלץ
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 תקשורת – 'ג פרק

 

 ההכנות תקופת

 
 .הגולף איגוד דובר י"ע נעשה בתקשורת הטיפול ההכנות תקופת בכל

 המסוקרים הבולטים הענפים עם הגולף של וההתנגשות התקשורת של עניין חוסר בעיקר היו התמודדנו איתם הקשיים

 ביום תמיד מסתיימות בסבב תחרויות) וכדורסל בכדורגל בעיקר במתרכזת בישראל הספורט תקשורת ע״י שוטף באופן

 .האולימפיים הענפים כל בסיקור פוגעת זו עובדה (.בכדורגל מרוכז העניין וכל 'א
 התקשורתי בכיסוי פגעה המשחקים לפני שבועיים החטוף הביקור למעט ככלל בארץ הייתה לא שלטיסיה העובדה

 .אחרים לענפים ביחס קיבלו והענף שלטיסיה
 ,הספורט ערוץ אולפן ,2 ערוץ -לטיסיה עם כתבות מספר ליצור השנה במהלך הצלחנו זאת ולמרות זאת עם יחד

 .בסבב שונים בטורנירים לטיסיה של ההצלחה סמך על ביססנו אותן נוספות וכתבות צה״ל גלי
 את המסקרים האולימפיים לכתבים וקששיו תדמית סרטון בעזרת בלטיסיה עניין האיגוד יצר ההכנות בתקופת

 .ייעודי תקשורת״ ב״יום כתבות מספר בעזרת כך ואחר ,האולימפיאדה

 

 2020: טוקיו של שנתי 4 ה למחזור האולימפיות ההכנות לקראת לשינוי המלצות

 

 לקיים כדי (מנהלות ראו) לארץ בשנה פעמיים ל"בחו קבוע באופן הנמצא האתלט הגעת את לנצל מומלץ .1

 .הנושא סביב תקשורתית פעילות

 ספורטאים של גולף פעילות של ושילוב יתכן ,בגולף אחרים משלחת חברי שהביעו הרב העניין לאור .2

 לשאר וגם לגולף המודעות העלאת גם - אחת במכה ציפורים 2 של סוג תהיה לטוקיו הסגל חברי אולימפיים

 .האולימפיים הענפים

 באופן ולפעול ייעודית "שיווקית" תכנית האולימפי לוועד הגולף דאיגו בין פ"בשת לבנות יש האולימפית בשנה .3

 .לטוקיו ומהסגל האולימפית מהמשפחה חלק ולהיותו לענף המודעות להעלאת רציף

 את מקסימלית בצורה שתנצל מדיה תכנית לבנות יהיה כדאי – הסופי לגיבושון הגעה על להמלצה בהתאם .4

 .בארץ השהות

 לדוור ...ד'וכ הכנות ,מטורנירים וידאו ,ציטוטים ,תמונות -השנה כל לאורך מהספורטאית שוטף מידע לקבל יש .5

 פייסבוק במימון כסף ולהשקיע (,תחרות בסיום ממש - אונליין) הישראלים האולימפיים לכתבים קבוע באופן

 והעלאת שוטפת מודעות צוריי זה מצב -בישראל ספורט אוהדי בקרב מודעות לעוד להביא כדי ואינסטגרם

 .הספורטאית בעזרת לגולף מודעות

 

 :עצמם המשחקים תקופת

 

 הועד של התקשורת מנהלת י"ע נעשה בתקשורת הטיפול עצמם ובמשחקים המשחקים נילפ משבועיים החל .1

 .האולימפי

 .אחת פעם ONE ו פעמיים אותנו ביקרו הספורט ערוץ המשחקים במהלך .2

 עבור פרשן תיאם ואף GOLD ה בערוץ מהמשחקים הגולף שידור את הספורט ערוץ מול תיאם הגולף איגוד .3

 .המשחק את להבין להדיוטות לסייע כדי הערוץ

 במהלך הנכונים הדגשים את לתת שיידע כדי המגרש של מקצועי ניתוח באולפן הפרשן קיבל התחרות טרם .4

 '(.וכד הגומות של הקושי דרגת ,המגרש אורך ,הגרינים מהירות ,רוחות משטר) השידור

 גומה כל לאחר בתוצאות רציפה בצורה באולפן הפרשן עודכן שיחקה הלטיסי בהם הימים ארבעת כל במהלך .5

  .במובילות אלא בלטיסיה התמקד לא מריו שהשידור מכיוון וגומה

 .וסרטונים תמונות עם יחד שוטפים עדכונים הגולף איגוד של בפייסבוק יום בכל עלו בנוסף .6
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  .הצפיה חווית לשיפור הכרחית היא שכן תישמר לאולפן מהשטח עדכון של המתכונת כי לוודא יש .1

 שמגיעים האולימפי הוועד של המדיה לאמצעי גם מהשטח שנעשו החברתית המדיה עדכוני את להרחיב רצוי .2

 .הגולף איגוד של מזה יותר הרבה רחב לקהל
 

 

 

 

 

 

 

 

 :סיכום
 למשחקים מתייחסת אינה (נפרד במסמך ב"מצ) ףהגול איגוד י"ע שהוכנה בישראל הגולף לקידום האב תכנית

 .הבאים האולימפיים למחזורים עתודה לייצר נועדה למעשה אך ישיר באופן האולימפיים

 מחודשת חשיבה לקיים האולימפי והוועד הספורט מנהל את לטעמי מחייבת האולימפית למשפחה הגולף הצטרפות

 הענפים משאר שונים צרכים עם ייחודי ענף בהיותו הגולף ענף עבור ביחד שנייצר כדי הגולף איגוד עם יחד ומעמיקה

 מצד אך ציבור כספי עם והתנהלות תקין מנהל של המידה באמות תעמוד אחד מצד אשר תקציבית מסגרת האולימפיים

 .הענף לצרכי וכולל אמיתי מענה לתת תדע שני

 

 

 


