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מועדון הגולף קיסריה
תקנון
אנו מודים לך על שבחרת להצטרף כחבר למועדון הגולף קיסריה ("המועדון") .ומציגים לעיונך את
תקנון המועדון המנוהל על ידי החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ
("החברה").
תקנון המועדון ,שבהכנתו הושקעה מחשבה רבה ,כולל את הכללים הדרושים על מנת שהחברים
יוכלו ליהנות ממשחק הגולף וממתקני המועדון.
מטרת אכיפת תקנון זה על ידי הנהלת המועדון היא להבטיח לחברים משחק מהנה ,שירות
מקצועי ויחס אדיב.
מחובתו של כל חבר להכיר את התקנון ולהישמע בכל עת לכללים הקבועים בו.


מטעמי נוחות בלבד ,כתוב התקנון בחלקו בלשון זכר ,כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו גם
בלשון נקבה.
כללי













ימי ושעות פעילות המתקנים והשירותים הניתנים במועדון ייקבעו מעת לעת על-ידי הנהלת
המועדון ,בהתחשב בעונה ובנסיבות אחרות .המועדון או מתקנים מסוימים בו ייסגרו מעת
לעת לצורך תחזוקה ,תיקונים ,תחרויות ,אירועים מיוחדים ,עבודות פיתוח ומטרות אחרות
כפי שיימצא לנכון על-ידי הנהלת המועדון .במקרה של סגירת המועדון ,או שינוי בשעות
המשחק ,כאמור לעיל ,תפורסם הודעה על גבי לוח המודעות.
המשחק במועדון וכן כל שימוש ופעילות במתקנים במועדון הוא באחריותם הבלעדית של
חברי המועדון ואין המועדון אחראי לכל תאונה ,פגיעה אישית ,אבדה ,גניבה ,קלקול או
נזק כלשהו אשר ייגרם לגוף או לרכוש.
חברי המועדון חייבים להישמע ולפעול על פי כל הכללים שנקבעו על-ידי הנהלת המועדון
כפי שיהיו מעת לעת בתקנון המועדון וכן לפעול על פי הוראות הצוות המקצועי והנהלת
המועדון .בין היתר ,אחראים החברים להבטיח כי בני משפחותיהם ואורחיהם יפעלו גם הם
בהתאם לכללים אלה .אי ידיעת התקנון ו/או תקנון מעודכן כלשהו ,כפי שיהא בתוקף מעת
לעת ,ו/או הנחיות שניתנות מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ,אין בה כדי להוריד מתחולתן
על חברי המועדון.
בעת השהייה במועדון יש להקפיד על לבוש הולם ויש להתנהג בדרך ארץ ובנימוס כלפי כל
באי המועדון.
חברי המועדון אינם מורשים להיכנס לאזור אחסון רכבי הגולף ,אזור תחזוקת מגרש הגולף
או אזורים אחרים המוגבלים בכניסה בשטח המועדון.
הכניסה לשטח המועדון אסורה לבעלי חיים ,למעט כלבי נחייה .חברי המועדון יהיו
אחראים לכל נזק שייגרם על-ידי בעל חיים שנמצא בבעלותם או בשליטתם.
חבר מועדון לא יפגע בחברי ,אורחי ועובדי המועדון ,באופן מילולי או בכל צורה אחרת.
חבר המועדון ידווח להנהלת המועדון אם לא היה שבע רצון משירות כלשהו אשר ניתן לו
במועדון  .כל דיווח כ זה ייבדק על ידי הנהלת המועדון .חבר מועדון איננו רשאי להוכיח או
להעניש עובד ,ולבקש מעובד לבצע מטלות אישיות בזמן עבודתו במועדון .
החניה מותרת רק באזורים המסומנים כמיועדים לחניה .אסורה החניה על משטחי דשא,
בכניסה הראשית ,בכניסת הספקים למועדון או בכל צורה שחוסמת את התנועה .יש
להישמע לשלטי "אין חניה".
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חברי המועדון אינם רשאים לתלות או להפיץ באופן כלשהו פרסומות מכל סוג שהוא בשטח
המועדון ללא אישור בכתב מהנהלת המועדון.
אסורה פנייה בשם המועדון או כל שימוש בשם או בלוגו של המועדון לכל מטרה שהיא ללא
אישור בכתב מהנהלת המועדון.
הנהלת המועדון תשמח לקבל הערות והארות לגבי תפעול מתקני המועדון בכתב ,ותתייחס
באופן מקצועי וענייני לכל פניה מסוג זה.
הנהלת המועדון רשאית להשתמש ברשימת חברי המועדון לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל
דין .חברי המועדון אינם רשאים להשתמש ברשימת החברים או להעבירה לאדם אחר מכל
סיבה שהיא .במידה וחבר המועדון יעביר את רשימת החברים ו/או פריטים לגורם אחר
ייחשב הדבר להפרה של תקנון המועדון.
הפרות של כללי תקנון זה ייבדקו על-ידי הנהלת המועדון ועלולות להביא להפסקה מידית
של החברות או של זכויות שימוש במתקני המועדון או חלקם או כל החלטה אחרת כפי
שייקבע על-ידי הנהלת המועדון.
השימוש בטלפונים סלולריים מותר בשטח המועדון בתנאי שיופעלו במצב שקט.
הנהלת המועדון רשאית להוסיף או להחסיר שירותים מפעם לפעם לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
לצוות המועדון קיימת הסמכות המלאה לאכיפת תקנון זה.
חברות במועדון

הצטרפות חבר למועדון תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים:
-

במועד ההרשמה יבחר החבר את המסלול המתאם לו וישלם את דמי החברות בגין מסלול
זה כאמור בנספח א' לתקנון המצ"ב.

-

במועד ההרשמה יהיה רשאי כל חבר לקבל לעיונו ולחתימתו את טופס ההרשמה ותקנון
המועדון .מי שחתם על טופס ההרשמה נחשב כמי שקרא את תקנון המועדון ,הבין את
תוכנו והסכים לפעול על פי הוראותיו ,לרבות ככל ויעודכנו מעת לעת .כאמור ,ככל והתקנון
ישונה ו/או יעודכן במהלך תקופת המנוי ,יועבר התקנון לעיון החברים ,וכל חבר יידרש
לחתום על התקנון העדכני כתנאי להמשך חברותו במועדון.

-

כל חבר ימציא אישור בריאות בהתאם לנדרש בחוק הספורט ,תשמ"ח –  ,1988תוך חודש
ממועד ההרשמה .חברים אשר אינם משתתפים בתחרויות גולף יחתמו במועד ההרשמה על
הצהרת בריאות.

-

כל חבר ישתתף באופן חד פעמי במפגש עם המנהל המקצועי של המועדון או מדריך מטעמו,
אשר יכלול בין היתר ריענון בנושא חוקים ואתיקה .חברי המועדון חייבים להיות בעלי ידע
בסיסי של החוקים והאתיקה של משחק הגולף ולקבל את אישורו של המנהל המקצועי של
המועדון.

-

בתמורה לתשלום דמי המנוי ,חברי המועדון רשאים להיכנס ולעשות שימוש במתקני
המועדון ,לקחת חלק בפעילויות וליהנות משירותי המועדון במהלך תקופת המנוי שלהם.
רשות זו הינה זמנית ,לא בלעדית וניתנת לשלילה במידה ותופר הוראה מהוראות תקנון זה
או הנחייה כלשהי של הנהלת המועדון .המועדון אינו מעניק למנויים זכויות מסוג בעלות
ו/או שכירות ו/או רשות במקרקעין ו /או זכויות קניין ו/או זיקות ו/או טובות הנאה בעלות
אופי קנייני במועדון ו/או במתקניו ו/או במקרקעין עליהם הוא נמצא.
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-

-

תקופת החברות במועדון היא לשנה קלנדרית ,כמפורט בנספח א'.
המועדון מציע מספר סוגי חברות אשר תנאיהם ומחיריהם ייקבעו על ידי הנהלת המועדון
מעת לעת.
הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי החברות ,מחיריהם ,התנאים
הנלווים להם וכל שאר התנאים כמופיע בתקנון זה.
הנהלת המועדון רשאית להגביל או לשלול זכויות חברות של חבר מועדון בשל אי תשלום
דמי החבר או כל תשלום אחר .החלטה של הנהלת המועדון שלא לשלול או להגביל את
המנוי לא תיחשב כווי תור על זכותה לעשות כן במועד מאוחר יותר או לפעול כך כנגד כל
חבר מועדון אחר.
המועדון מספק לחבריו מגוון אירועי גולף ואירועים חברתיים שונים ומעודד את החברים
להשתתף בהם.
המועדון יודיע לחבריו באמצעות לוח המודעות ו/או אתר האינטרנט או בכל אמצעי אחר
בדבר תחרויות עתידיות ,ימי פעילות לחברות וקבוצות אחרות ,אירועי התרמה ,אירועי
צדקה ,אירועים ומועדים אחרים בהם השימוש במגרש הגולף ובמתקנים אחרים יוגבל או
לא יתאפשר.
הגבלה ושלילת חברות במועדון

הנהלת המועדון רשאית להגביל או לשלול חברות במועדון מכל חבר או לנקוט בפעולה משמעתית
אחרת שנקבעה כמתאימה ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון בכל מקרה של הפרה
של הוראה מהוראות תקנון זה .הגבלה ו/או שלילת חברות ,לרבות פעולה משמעתית תהיה בין
השאר ,אך לא רק ,בקשר להפרות הבאות ע"י החבר:
-

מסירת מידע שקרי בטופס ההרשמה לחברות במועדון.
התנהגות ,התנהלות או הופעה שאינן ראויות או כל פעולה אחרת שנקבע כי היא נוגדת את
אופיו של המועדון ואת תרבות הגולף וההתנהגות הנהוגות בו.
אי תשלום מקדמה על חשבון דמי החברות ,אי עמידה בתשלום דמי החברות ,או כל סכום
אחר במלואם או במועדם.
הפרה של הוראה מהוראות תקנון המועדון כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
יחס לא מנומס ,פוגעני או מעליב כלפי חברי ,אורחי או עובדי המועדון וכן כלפי הנהלת
המועדון ,החברה ,קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד או מי מטעמם.
התנהגות שעלולה לסכן את הבטיחות במועדון ו/או לגרום נזק למועדון ,לחבריו ,לאורחיו
או לצוות המקצועי.
התנהגות אשר עלולה לפגוע במוניטין של המועדון או של החברה או של קרן קיסריה
אדמונד בנימין דה רוטשילד.

היה וחבר המועדון נהג כמפורט לעיל בסעיפים הקודמים ,רשאית הנהלת המועדון בכל זמן
להגביל ,להקפיא או לשלול ,באופן מלא או חלקי ,מאותו חבר את חברותו במועדון או את
האפשרות לעשות שימוש במתקנים הקיימים במועדון וזאת מבלי שאותו חבר יהיה זכאי להחזר
כספי כלשהו בגין הגבלה או הקפאה כאמור.
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כרטיס חבר






המועדון ינפיק לחברי המועדון כרטיס חבר בהתאם למסלול החברות אותו בחר ,הכרטיס
הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
הכרטיס ישמש לצורך זיהוי החבר ו/או חיוב חשבון החבר בתחומי המועדון ובאירועים של
המועדון וכן לקבלת הטבות שונות ,שיכולות להינתן לחברים מזמן לזמן.
יש לשאת את הכרטיס בכל עת בה מגיע החבר למועדון ולהעבירו לפני יציאתו למשחק
באחד מעמדות קוראי הכרטיסים המותקנים בכניסות למסלולים.
יש להציג את כרטיס החבר במידה ונדרש על ידי הסגל המקצועי ו/או אנשי האבטחה ככל
ותהיה נוכחות של אנשי אבטחה בתחומי המועדון.
באם אבד ו/או נגנב כרטיס החבר יש להודיע על כך באופן מידי להנהלת המועדון על מנת
שניתן יהיה לבטל את הכרטיס .החבר יישא בכל נזק שיגרם עקב אובדן כרטיס כאמור.
נזק לרכוש או פגיעות גופניות









כל חבר ,כתנאי לחברותו ,מקבל על עצמו אחריות בלעדית לכל נזק שייגרם לו ו/או לרכושו
בתחומי המועדון ו/או בקשר לפעילותו במועדון .המועדון איננו אחראי לכל אובדן או נזק
מכל סוג שהוא לרבות אשר ייגרם בשטח המועדון.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל חבר אחראי לכל נזק לרכוש ו/או פגיעת גוף בשטח המועדון
או בכל פעילות או אירוע המופעל ,מאורגן ,מתוכנן ,או מתקיים בחסות המועדון ,בשטח
המועדון או מחוצה לו ,במידה וגרם להם .חבר מועדון יחויב בעלותו של כל תיקון או
החלפה שיידרשו לציוד ,ריהוט או רכוש המועדון במידה וגרם לו נזק.
משחק הגולף עלול להוות פעילות מסוכנת .השימוש במתקנים הקיימים במועדון ,תנאי מזג
אויר קשים ,כולל ברקים ,השתתפות באירועים ופעילויות אחרות שנערכות על-ידי המועדון
מעת לעת בשטח המועדון או מחוצה לו ,או הפעלה של רכב גולף ונסיעה בו ,עלולים לגרום
לנזקי גוף ולנזקים אחרים .חברים המשתמשים בכל מתקן או מכשיר ,או מקבלים שירות
במועדון ,או המשתתפים בכל תחרות ,משחק ,אירוע ,או פעילות אחרת המופעלת מאורגנת,
או מתקיימת בחסות המועדון ,בשטח המועדון או מחוצה לו ,עושים זאת על אחריותם
הבלעדית .כל חבר מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כלפי החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ ו/או
קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד ו/או מי מטעמם ו/או במקומם ומוותר בזאת על
כל תביעה ועל כל דרישה לפיצוי או שיפוי ,הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בפעילות
המועדון .לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,שימוש ברכבי הגולף או השתתפות בכל
תחרות ,משחק ,אירוע ,או כל פעילות אחרת המאורגנת או מתקיימת בחסותו של המועדון,
בשטח המועדון או מחוצה לו.
ילדים
הורים אחראים לילדיהם ולכך שינהגו בהתאם להוראות וכללי המועדון מעת לעת.
ילדים עד גיל שלוש עשרה רשאים לשהות בשטח המועדון תחת פיקוח ובליווי של מבוגר
בלבד ,למעט אם ילדים כאמור משתתפים בתחרויות ו/או אם הם לוקחים חלק בפעילות
האקדמיה ובית הספר לגולף לילדים ונוער.
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כתובת למשלוח דואר




כל חבר ימסור במשרדי המועדון את כתובתו למשלוח דואר (וכל שינוי בכתובת זו) ,אליה
ישלח המועדון עדכונים חודשיים ומכתבים אחרים .כל דואר שישלח המועדון לחבר יחשב
שנתקבל שבעה ימים אחרי המשלוח לכתובת הרשומה במשרד.
יש להודיע למועדון בכתב על כל שינוי בכתובת .אי הודעה תיחשב לוויתור על הזכות לקבל
הודעות ,דיווחים וכל מסר אחר מהמועדון.
חבר מועדון אשר חותם על טופס ההרשמה ,מסכים כי המועדון ישלח אליו ,באמצעות
דואר ,דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסר קצר ( )SMSאו בכל אמצעי אחר ,הודעות ודברי
פרסומת של המועדון ו/או של גופים הקשורים עימו.
תאי אחסון





ניתן לשכור תאים לאחסון עגלות גולף ,מחבטים וציוד אישי על בסיס שנתי ,בתשלום
מראש ,במחיר שייקבע על-ידי המועדון .לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין שימוש בתא
אחסון כלשהוא לתקופה קצרה משנה.
המועדון איננו אחראי לפריטים המאוחסנים בתאי האחסון.
פריטים אשר יימצאו מחוץ לתאי האחסון או פריטים אשר יישארו בתא אחסון בתום
תקופת השימוש בו ,יישמרו במחסן המועדון למשך חודשיים בלבד.

חוקי גולף כלליים











חוקי הגולף
המועדון אימץ את חוקי הגולף של מועדון הגולף המלכותי והעתיק של סנט אנדרוז (,)R&A
יחד עם כללי האתיקה שאומצו על-ידי ה ,R&A-וכללים אלה יהיו תקפים במועדון ,אלא
אם קיימת סתירה בין חוקי המועדונים ,שכן אז חוקי המועדון המקומיים מחייבים.
כל השחקנים מתחייבים לפעול בהתאם לכללי אתיקת הגולף.
כל משחק יתחיל בגומה מס'  1אלא אם כן ייקבע אחרת על-ידי צוות המועדון .אין להתחיל
משחק מנקודה אחרת כלשהי.
אין להתאמן על מגרש הגולף .האימונים יתקיימו במתקני האימונים בלבד.
אין לשחק באופן איטי מהמקובל .לרווחת כל השחקנים יש לשחק ללא עיכובים .כל קבוצת
שחקנים תמתין עד שהקבוצה המשחקת לפניה תתרחק ותצא מטווח פגיעה.
שחקנים המשחקים ברביעייה צריכים לסיים סיבוב של שמונה עשרה גומות בקצב שנקבע
על-ידי המועדון .אם קבוצת שחקנים איננה מסוגלת לשמור על מהירות משחק מתאימה
ואיננה שומרת על מקומה במגרש הגולף ,עליה לאפשר לקבוצה הבאה לעקוף אותה .צוות
המועדון מוסמך לעצור קבוצה איטית על מנת לאפשר לקבוצה הבאה לעקוף אותה או
לדרוש מהקבוצה האיטית להתקדם על מנת לשמור על הקצב של הקבוצה שאחריה.
זוגות ובודדים יצורפו לשחקנים אחרים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות המקצועי.
לבודדים לא תהיה עדיפות במגרש הגולף ויותר להם לשחק רק לפי שיקול דעתו הבלעדי של
הצוות המקצועי.
קבוצות בנות ארבעה שחקנים הן הקובעות את מהירות המשחק .קבוצות קטנות יותר
ימתינו להתקדמות הקבוצות שמשחקות לפניהן .זכות הקדימה תהיה של הרביעיות.
אין לשחק על מגרש הגולף בקבוצות בנות למעלה מארבעה שחקנים אלא אם ניתן אישור
מראש מהמנהל המקצועי.
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הצוות המקצועי יאתר שחקנים המשחקים בקצב איטי מהמקובל וינסה לסייע להם לשפר
את קצב המשחק .באם מאמצים אלה לא יישאו פרי רשאי המועדון להגביל את מועדי
המשחק לאותם גולפאים ,למועדים שאינם עמוסים והכל לפי שיקול דעת הצוות המקצועי.
כל שחקן המבצע הפסקה במשחק לאחר תשע גומות ,מכל סיבה שהיא ,חייב להגיע לטי
הבא לפני השחקנים הבאים אחריו ,אחרת יאבד את מקומו על המגרש ויצטרך לקבל רשות
מהסטרטר או מצוות המועדון להמשיך במשחק.
שחקנים נדרשים להרים את הטי אחרי חבטת הפתיחה ( .)DRIVEשחקנים צריכים
להקפיד להיפטר מכל טי שבור משום שהוא עלול לפגוע במכסחות דשא ולנקב את צמיגי
רכבי הגולף.
כל שחקן חייב לשחק עם תיק גולף משלו ובעזרת מחבטי הגולף שלו בלבד.
השתתפות בתחרויות מותנית בקבלת אישור מראש של המנהל המקצועי.
שחקנים חייבים להופיע במגרש הגולף ובמתקני האימונים בלבוש מתאים .כל חבר מועדון
אחראי לדאוג לכך שבני משפחתו ואורחיו יצייתו לכללים אלה .למען הסדר הטוב ,יש
להודיע לאורחים על מדיניות הלבוש לפני הגעתם למועדון.
גברים

נשים

נעליים

מקובל
חולצות צווארון ,חולצות גולף,
מכנסיים ארוכים ומכנסיים קצרים
באורך של לא יותר מעשרה
סנטימטר מעל הברך.
גופיות עם צווארון ,חצאיות,
מכנסיים ארוכים ומכנסיים קצרים
באורך של לא יותר מעשרה
סנטימטר מעל לברך ,וכן חולצות
גולף.
נעלי גולף ללא דוקרנים או נעלי
ספורט.

לא מקובל
גופיות ,חולצות טריקו ,חולצות רשת,
מכנסיים גזורות ,שרוואלים ,מכנסי טרנינג,
ג'ינס ,בגדי ים ,מכנסי טניס ,או מכנסי
ספורט אחרים באורך של יותר מעשרה
סנטימטר מעל הברך.
גופיות ,חולצות בטן ,חולצות טריקו,
חולצות רשת ,מכנסיים גזורים ,מכנסי
טרנינג ,ג'ינס ,בגדי ים ,מכנסיים קצרים
באורך של יותר מעשרה סנטימטר ,חצאיות
טניס או מכנסי טניס.
כל סוג אחר של נעליים.

קוד לבוש זה חל על כל השחקנים .שחקנים שאינם לבושים כיאות יתבקשו להחליף את בגדיהם
לפני המשחק .במידה ושחקן אינו בטוח לגבי לבושו ,עליו לבדוק עם צוות המועדון לפני תחילת
המשחק.
אזהרה :נעליים ללא דוקרנים מיוצרות מחומר שעלול לגרום להחלקה ונפילה בנסיבות מסוימות.
על מנת לצמצם את סכנת הפציעה ,יש להיזהר בשעת הליכה על עץ ,שיפוע תלול ,דשא יבש
ומשטחים קשים כמו סלעים ,בטון ,ריצוף ,שיש ,קרח ,רצפות פרקט וכו' .יש להזדרז ולתקן
פקקים שבלו.







אין להשתמש במגרש הגולף לכל מטרה אחרת מלבד משחק גולף .כל פעילות שאיננה
קשורה לגולף ,כמו פיקניק ,רכיבה על אופניים ,הטסת עפיפונים ,משחקי כדור ,צעידה,
ריצה ,טיול עם חיות ופעילויות שונות ,אסורות בשטח מגרש הגולף .למען הסר ספק הדייג
באגמים אסור.
חברי המועדון ישתמשו במתקני הגולף על אחריותם .בתנאי מזג אויר קשים ו/או ברקים,
על השחקנים להפסיק מיד את המשחק ולמצוא מחסה מתאים.
הנהלת המועדון רשאית לסגור את מגרש הגולף בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
יש לציית לשלטי "מגרש סגור" או "גומה סגורה" ללא יוצא מן הכלל.
המועדון רשאי לקדם תכנית לקאדים ( (caddiesמעת לעת ורשאי לקבוע חוקים הדורשים
שימוש בקאדים (.)caddies
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שעות משחק



שעות פעילות המועדון ומתקניו יעודכנו מעת לעת ויפורסמו במועדון ובאתר האינטרנט של
המועדון.
הנהלת המועדון תיקבע מתי מגרש הגולף ראוי למשחק.
זמני תחילת משחקTee Time



כללי הזמנת זמני משחק יבוצעו בהתאם לאמור בנספח ב' לתקנון זה והנקרא תקנון ה Tee
. Time
רכבי גולף



















כל חבר המעוניין להשתמש הרכב גולף יחתום בפרושופ על הסכם לשכירת מכוניות גולף
באופן חד פעמי.
משתמשי רכבי גולף חייבים להיות בני שבע עשרה לפחות ובעלי רישיון נהיגה לרכב בתוקף.
הזמנת רכב יש לבצע מראש בפרושופ.
שימוש ברכבי גולף בשטח המועדון מותנה ברישום ,תשלום ואישור צוות הפרושופ.
רכבי גולף יסופקו לחבר עד שלושים דקות לפני זמן תחילת המשחק.
המועדון רשאי לדרוש כי רכבי גולף יוגבלו בשימוש על השבילים המיועדים לרכבים בלבד,
על מנת לסייע לצמיחת הדשא במגרש הגולף ובהתאם לתנאי המגרש ומזג האוויר.
השחקנים יקבלו הודעה על מדיניות זו לפני תחילת המשחק .שחקנים נכים חייבים לקבל
אישור מיוחד מצוות הפרו שופ על מנת לחרוג ממדיניות זו של נהיגת רכב על שביל הנסיעה
בלבד.
אין להשתמש ברכבי גולף מחוץ למגרש הגולף.
ברכב גולף ייסעו שני שחקנים ושתי מערכות של מחבטי גולף בלבד.
יש לציית לכל תמרורי התנועה המיועדים לרכבי גולף.
אין לעלות עם רכבי גולף על טיים ,גרינים או אזורים אליהם אסורה הכניסה ברכב .יש
להחנות רכבי גולף באזורים המיועדים לכך כשכל ארבעת הצמיגים על השבילים המיועדים
לכך.
במידה ורכבי גולף יהיו רשאים בזמן מסוים לרדת משבילי הרכבים ,יש להיכנס לפיירווי
( )Fairwayרק לאחר ההגעה לסימון הכניסה .יש להישאר בפיירווי ( )Fairwayבשעת משחק
בגומה ולצאת מהפיירויי ( )Fairwayחזרה לשביל הרכב לפני סימון היציאה .בגומות פאר3-
רכבי גולף חייבים להקפיד להישאר על השבילים המיועדים לרכבים ,ללא יוצא מן הכלל.
יש להקפיד על שימוש בשבילים המיועדים לרכבים ,במיוחד ליד טיים וגרינים .אין
להתקרב עם רכב גולף למרחק של פחות מ 15-מטר מגרינים ,טיים או באנקרים ,מלבד
בשבילי הרכבים.
אין לנסוע ברכב גולף דרך מכשול.
יש להקפיד להימנע מנסיעה בשטחים רכים בפיירוייז ( ,)Fairwayבמיוחד אחרי הגשם.
השימוש ברכב גולף הוא באחריותו של המשתמש וכל חבר מועדון המשתמש ברכב גולף
מקבל על עצמו את כל האחריות לכל חבות הקשורה לשימוש ברכב הגולף .במידה וחבר
מועדון יגרום נזק כלשהו לרכב גולף ,הוא יחויב בעלות התיקון של הנזק .חברים
המשתמשים ברכב גולף יהיו אחראים לכל נזק ,כולל נזק לרכוש ופגיעת גוף ,שייגרמו בזמן
השימוש ברכב הגולף .כל חבר מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ ו/או קרן
קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד ו/או מי מטעמם ו/או במקומם ומוותר בזאת על כל
תביעה ועל כל דרישה לפיצוי או שיפוי ,הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בכל נזק לרכוש או
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פגיעת גוף ,אשר נגרמו במישרין או בעקיפין ,כתוצאה משימושו של חבר המועדון ברכב
הגולף או הפעלתו.
הפרת החוקים הנוגעים לרכבי גולף עלולה להביא לאובדן הזכויות להשתמש ברכבי גולף
ו/או זכויות המשחק.
הכנסה ושימוש ברכבי גולף אשר אינם שייכים למועדון אסורה.
מדיניות פיצוי בגין הפסקת משחק במקרה של מזג אויר סוער היא כדלהלן :קיום משחק
של פחות מארבע גומות או עד  45דקות מזמן תחילת המשחק – יזכה את השחקן בשובר
להשכרת רכב גולף לשמונה עשרה גומות; קיום משחק של פחות משלוש עשרה גומות או עד
שעתיים מזמן תחילת המשחק – יזכה את השחקן בשובר להשכרת רכב גולף לתשע גומות
בלבד .כל שחקן אחראי בלעדית לפנות לפרושופ ביום הפסקת המשחק לקבלת אישור
להשכרת רכב במשחק חוזר.
הנדיקפ







הנדיקפ מחושב בפיקוחו של המנהל המקצועי בהתאם לשיטת ההנדיקפ הנוכחית של איגוד
הגולף הישראלי.
רק חברים עם הנדיקפ מאושר יכולים להשתתף בתחרויות המועדון .הנהלת המועדון
רשאית לבחון כל הנדיקפ שמוגש לה.
אחרי כל סיבוב משחק לצרכי חישוב הנדיקפ חייבים השחקנים למסור את כרטיס הניקוד
שלהם על-ידי מסירתו חתום ומאושר על ידו לנציג המועדון בפרושופ.
במידה ושחקן איננו מוסר את התוצאה שלו ,רשאית הנהלת המועדון לקבוע לו תוצאה
השווה לתוצאה הנמוכה ביותר מתוך עשרים המשחקים האחרונים ששיחק.
הנהלת המועדון תקבע אם היו הפרות בהגשת תוצאות והיא רשאית לשנות את דירוג
ההנדיקפ.
מגרש האימונים









מגרש האימונים פתוח בשעות הפעילות הרגילות כמפורסם במועדון.
כדורי אימון משמשים במגרש האימונים בלבד ואין להוציאם ממגרש האימונים .אין
להשתמש בכדורי אימון במגרש הגולף.
ניתן לרכוש במועדון אסימונים עבור מכונת כדורי האימון הנמצאת ליד מגרש האימונים.
רכבי גולף אינם מותרים בשימוש ,נהיגה או חניה באזור הטי של מגרש האימונים .יש
להחנות רכבי גולף באזורים המיועדים לכך באופן בו כל ארבעת הצמיגים נמצאים על
השביל המיועד להעמדתם.
יש לחבוט כדורים מהאזורים המיועדים בלבד .אסור לחבוט מאזור הראף או מצדי מגרש
האימונים .על החברים להיזהר ,לחבוט ממרחק בטוח ולהימנע מפגיעה בשחקנים אחרים
המצויים לאורך קו הטי.
על החברים לכוון למטרות הנמצאות במרכז המגרש.
אסורה ההליכה מעבר לקו הטי על מנת לאסוף כדורי אימון.
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אתיקת גולף
המשתמשים במתקני הגולף צריכים לתרום את חלקם על מנת שמשחק הגולף במועדון יהיה
חוויה מהנה עבור כולם.













יש לתכנן מראש באיזה מחבט או מחבטים ייעשה שימוש ולגשת ישירות אל הכדור .יש
לעמוד קרוב לכדור על מנת לשחק מיד בהגיע תור השחקן .אם שחקן מתעכב ,מן הנימוס
יהיה לתת לשחקן אחר לשחק במקומו.
הזמן שנדרש על מנת לחבוט את הכדור מאזור הגרין וסביבתו לתוך הגומה הוא אחד
הגורמים העיקריים למשחק איטי .יש לבחון את קו חבטת הפאט בזמן ששחקנים אחרים
משחקים .יש להתכונן לבצע חבטת פאט בהגיע תור כל שחקן.
על השחקנים להקפיד שלא לפגוע בגרינים באמצעות:
הנחת תיקים מחוץ לגרינים
הוצאת הדגל בזהירות מהכוס
הנחה זהירה של הדגל על הגרין
הימנעות מדריכה על הגומה והליכה זהירה מסביבה
הוצאת הכדור מהגומה ביד ולא באמצעות מחבט או גורם אחר
החזרת הדגל לגומה לפני עזיבת הגרין
אין לזוז ,לדבר או לעמוד קרוב או מאחורי הכדור או הגומה בזמן ששחקן מתכונן לחבטה
או מבצע חבטה.
כשמתקרבים לגרין ,יש להחנות את רכב הגולף על שביל הרכבים כמה שיותר קרוב לגומה
הבאה .פעולה זו יכולה לחסוך בערך חמש עשרה דקות בכל משחק .אין להשאיר את רכב
הגולף בחזית הגרין כך שתתחייב חזרה אחורה כדי להגיע אליו בעוד השחקנים הבאים
ממתינים שהדרך תתפנה.
לאחר סיום המשחק בגומה ,יש לעזוב מיד את הגרין ולהמשיך לגומה הבאה ללא עיכוב .יש
לבצע את חישוב התוצאה עבור הגומה הקודמת בזמן שהשחקנים האחרים בקבוצה
משחקים מהגומה הבאה.
אם שחקן אינו עומד בקצב יש לאפשר לשחקנים לעקוף אותו .יש לנהוג כך גם במקרה של
עצירה על מנת לחפש אחר כדור שאבד.
יש לתקן את הסימנים שמשאיר הכדור או נעלי הגולף על הגרין.
יש לתקן סימנים ודיווטים ( )divotבטי ובפיירווי (.)Fairway
יש להיכנס ולצאת מבאנקרים בנקודת המישור הקרובה ביותר לגרין .יש להקפיד לגרוף
באנקרים אחרי השימוש ולהניח את המגרפה מחוץ לבאנקר.

חתימת החבר _________________________

הוראות תקנון זה נועדו לאפשר לכל חברי ושחקני המועדון
ליהנות ממתקני המועדון באופן נעים ואדיב ולקחת חלק במשחק
גולף איכותי ומקצועי.
הנהלת המועדון מאחלת לכל חברי המועדון חווית גולף מהנה,
באווירה חברית ומקצועית כאחת.
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