
	  
 05/05/2015  

 

 

 

 

  2015/05/03  מתאריך 20151/ כללית אסיפה ישיבת סיכום: הנדון

:כללי .1 	  

בגעש, לסיכום  03/05/2015 בתאריך התקיימה הגולף איגוד שלהאסיפה הכללית 
.1/2015רבעון  	  

1. - ההנהלה חברי: בישיבה נכחו  , פלג גילי, )משותפים רים"יו( גרנות אלוןו שולץ נועם 
 שמוליק, נחמה שרון, גיל פרץרחל ויצמן, , ידלמןא איציק, דגן אביליאור פריטי, 

–(נעדרה  זלמן שחף, אלמגור 	 .מיכל רונן)   

2.  בועז), ביקורת ועדת( וחנן אשד פולק ול'ז), האיגוד מזכירת( פלג עירית: נכחו בנוסף 
).צ"יח( לבנוני גיל ,)מקצועיים יועצים( ודיויד גולדברג שגב 	  

:ישיבהה נושאי .2 	  

1. .2014אישור מאזן   	  

2. – 2015סטטוס תקציב עדכון   תכנון מול ביצוע.   

3. .2015אישור ספר הנהלים מהדורת   	  

4. עדכון סטטוס תכנית העבודה.  	  

5. מינוי גזבר לאיגוד.  	  

6. בנושא. EGAעידת ולו HCPעדכון נסיעת מנהל   	  

7. תחקיר תחרות הנטו. עדכונים לגבי תחרויות זוגות ואליפות ישראל הפתוחה.  	  

8. .שונות ועדכונים   

:הנושאים פירוט  .3 	  

1. :2014מאזן   	  

1( רו"ח רוני פלג נעדר עקב מחלה. בהעדרו הציג אלון את המאזן,  ,עורך המאזן 
ורוני השיב טלפונית על שאלות חברי האסיפה. 	  

2( –נערכה הצבעה לאישור המאזן. בעד   –כולם. נגד   –אין. נמנעים   אין.  	  

3( –סיכום   כפי שהוצג, ונחתם ע"י יו"ר וחבר וועד. 2014אושר מאזן   	  

2. – 2015סטטוס תקציב   :1רבעון   	  

1( .1/2015אלון הציג את סטטוס ניצול התקציב, נכון לרבעון   	  
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2( הועלתה הערה שנדרש להציג גם תכנון רבעוני ולא רק תכנון שנתי ועמידה  
רבעונית בו. הנושא יועבר לטיפול הגזבר החדש. 	  

3( –הערה נוספת   –נכון לשלו דו"ח זה לפני הישיבה. הערה במקומה   יטופל  
לפגישה הבאה. 	  

4( -הצעה  -י מעבר לעדכונים השוטפים  רצו  לאפשר למשתתפים לקיים דיון  
-בנושאים שונים. הערת היו"ר לקראת כל פגישה מתבקשים הנציגים להעלות  

מראש נושאים לישיבה. לישיבה זו, כמו גם לאחרות לא הועבר כל נושא לדיון 
מטעם המשתתפים. 	  

3. :ספר הנהלים לאיגוד הגולף  	  

1( .לעיון)הוצגה (נשלחה מראש  2015מהדורת   	  

2( -נערכה הצבעה לאישור הספר: בעד   -כולם. נגד  –אין. נמנעים   אין.  	  

4. תכנית עבודה:  	  

הוצג סטטוס תכנית העבודה (נשלח מראש לעיון). )1 	  

(הבאת מאמן לגולפאים מן  עלתה הערה בדבר מטלה שלא טופלה )2
–. ההסבר לכך השורה) .2015הנושא לא אושר בתקציב   	  

5. מינוי גזבר:  	  

–גזבר הקודם עקב חוסר פניות של ה )1 אורן לוי, הוחלט על מינוי גזבר  
חדש לאיגוד. 	  

המועמד הנו דרור סרי, חבר קיסריה. )2 	  

התקנון מגדיר שהגזבר נדרש להיות חבר הוועד המנהל, אך היועצת  )3
המשפטית של האיגוד אישרה שהאסיפה הכללית, רשאית לאשר 

בהצבעה מינוי גזבר שאינו חבר וועד. 	  

–נערכה הצבעה לאישור מינוי דרור סרי כגזבר האיגוד: בעד  )4 כולם.  
–נגד  –אין. נמנעים   אין.  	  

2( –סיכום   דרור סרי מונה כגזבר האיגוד.  	  

6. תחרויות:  	  

הוצגו לקחי אליפות הנטו (מפורט במצגת). )1 	  

הוצגו עיקרי תחרות הזוגות ואליפות ישראל הפתוחה שתערך בשני  )2
חלקים. 	  

אורחים מחו"ל. שחקניםהטיפול בהוצגה דרך  )3 	  

7. 	של ה HCPנסיעת עידו בראל לועדת    EGA: 	  

הוצגו תובנות ראשונות מהנסיעה. )1 	  
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הארצית לדיון וגיבוש החלטות. HCPתכונס ועדת ה )2 	  

8. :עדכונים  	  

1( –סטטוס קידום מגרשים חדשים   לאור הקיפאון במשרדי הממשלה, לעת עתה  
אין כל התקדמות מהשיבה הקודמת. 	  

2( –סטטוס הגדלת הכנסות האיגוד   עשים מאמצים מול חברות ואנשים פרטיים. נ 
–בחלק יש התקדמות ובחלק עדיין לא. היעד  להגיע לתקציב של מיליון שקל  

.2017עד סוף  	  

3( –מאגר חברי האיגוד   .HCPהוצגו חתכים סטטיסטיים שונים בהיבטי מגדר, גיל ו  	  

4( : נשלח להם דף עמדה עם הצעה לשת"פ. PGAהוצג נושא השת"פ עם ארגון ה  
ם להתייחסותם.ממתיני 	  

5( .הוצג סטטוס טיפול בגולפאי העילית  	  

6( הערות מחברי האסיפה הכללית:  	  

חברי הנהלה מעוניינים לעשות ולתרום יותר. יוזמה ברוכה, אנחנו נפנה  )1
, כמו בעבר, לחברי האסיפה בפרויקטים שיוכלו להוביל. 	  

–הצעה לארח גולפאי נוער בתחרות אליפות ישראל הפתוחה  )2 הנושא  
ל בקשה שכזו.יבחן אם נקב 	  

–עידוד טלפונים לשחקנים להירשם לתחרויות האיגוד  )3 הצעה מקובלת  
ותעשה ע"י מזכירת האיגוד. 	  

הקמת קרן עבור דנה לרנר (בדומה ללטיסיה). ההצעה מבורכת. אנו  )4
מקבלים את הצעתו של אבי דגן להרים את הנושא. 	  

להכין מצגת באנגלית לשם שליחתה לקבלת תרומות בחו"ל. הצעה  )5
רכת. אנו מקבלים את הצעתו של ז'ול פולק להכין אותה.מבו 	  

9. :סיכום  	  

1( וזמנם לשם כך. התכנסותם אנו מודים לחברי האסיפה הכללית על   	  

2( (זימון יצא במועד  אוגוסטבמהלך חודש תתקיים  ההבא האסיפה הכלליתישיבת  
. הנושאים לישיבה יהיו:קיסריהבמועדון הגולף רוע) יקרוב לא 	  

עדכון מצב פיננסי. )1 	  

דכון תכנית תקציבית, תכנון מול ביצוע.ע )2  

עדכון תכנית עבודה, יעדים מול ביצוע. )3  

נושאים להצבעה והחלטה. )4  

עדכונים. )5  

.הפורוםמי מחברי נושאים שיועלו מראש ע"י  )6  
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	  ,בברכה  

-     שולץ נועם גרנות אלון         

הגולף איגוד משותפים רים"יו   

):במייל לשליחה( תפוצה רשימת  

בישראל הגולף איגוד של נהלהמ הוועד חברי  

.מקצועיים מנהלים, לים"מנכ – וגעש קיסריה הגולף מועדוני  

  , יועץ מקצועי.HCP, יוהעמ"ש, מנהל לבנוני גיל – צ"יח, האיגוד מזכירת, ביקורת ועדת חבריגזבר, 

הגולף איגוד אתר  

 

 

 

 

 


