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12/04/2018 
 

 8/14/010ביום שלישי  4פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

ישראל בן עזרא, איגור , אפרים דבירס. יו"ר,  יורי קוצ'ר, יוסי הררי,  –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 חיים ויצמן.ריכטר, 

 התנצלו:

 .גלפר אלכסנדרהמירב עופרי, ליאורה הלפרין, 

 :נעדרים

 זרצקי אירנה.

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 

 :מוזמנים

 מאמני הנבחרות דקר/רומח לצורך דיווח אליפות אירופה ועולם קדטים ונוער, וסיכום עונה.

 

מבקש למחות על כך שמאמנים שהוזמנו מראש בפתיחת הישיבה יו"ר האיגוד מר אורי חרל"פ 
 .לישיבה לא הגיעו, יתקיים דיון בנדון

 

 מאמן נשים–לויט  דורון

 מבקש להתחיל בסדר כרונולגי יורד.

-ואחת ב 32-, אחת ב16-, אחת במקום ב8-הישגים טובים באישי, אחת ב – אליפות עולם נערות
64. 

 .8-בקבוצתי תצוגה לא טובה בקרב הכניסה ל

 בהיבט הקבוצתי דורון והקבוצה ציפו ליותר, חזרו עם טעם של אכזבה.
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 מוצלח מאוד, מקום חמישי בקבוצות, גם כאן תחושת פספוס. – אליפות אירופה נערות

 

 איבנוב מדווח על הקדטיות:

ניקול פייגין מגלה יציבות לאורך כל העונה )צעירה מאוד, עוד שנתיים  – אליפות אירופה
 בקדטיות(.

 הבנות האחרות פחות טובות.

 מקום רביעי באליפות אירופה קבוצות.

 

תו להופיע לפני הנהלה ולהשמיע את נימוקיו לצרף את וורה דורון לויט מלין על כך שבקש
, למרות שלא עמדה בקריטריון, נדחתה ע"י היו"ר באמירה שלא דנים 23לאליפות אירופה עד גיל 

 במקרים בהם ספורטאי לא עומד בקריטריון.

וד, יוסי מעיר כי המאמנים ממשיכים לשמור מידע שאמור להיות בידי האיג בנושאתוך כדי ויכוח 
 כגון: פציעות, מצב מנטלי, הצעות מחו"ל ועוד...

 

 

 :23דקר בוגרים + גיל מאמן  –אוהד בלוה 

 ברמה ההישגית התוצאות לא טובות, המון "כמעט" והפסדים על חודו של טוש.

 הנבחרת ברמה גבוהה, לא מצליחים להביא את עצמם בתחרויות.

 מתוכננים שלושה מחנות עד אליפות אירופה. 

 

של עידו  33-64-ו 17-32(, אחרי מספר פעמים 13-14ירוג נמוך יחסית בעולם )בדנים דקר ב
וגרשון ויובל. בקבוצתי היו לנו אי הצלחות כשברוב המקרים ההפסדים הראשונים )שקבעו את 

 .המשך התחרות( היו צמודים מאוד

 .נההתחלנו עבודה עם אנג'לו מאצוני, עבודה שאני מאמין שתראה פרי לקראת סוף הש

 .תחרויות שנותרו זה גביע עולם בפאריס, אליפות אירופה בנובי סאד ואליפות עולם בסין

  .מחנות בארץ, ואולי השלישיה הראשונה תצא למחנה אימון באיטליה 2מתוכננים עוד 
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 2017-2018דקר בנים בעונה  - סיכום פעילות נבחרת ישראל קדטים ונוער -אלכס איבנוב 

 הכנות בארץ

ל העונה קדטים ונוער הצטרפו לאימוני קבוצה הבוגרת. אימונים התבצעו מדי שבוע במהלך כ
סבא. בנוסף, קדטים ונוער השתתפו במחנות אימונים מרוכזים לדקר גברים -במועדון בכפר

שארגנו השנה. לפי דעתי, אימונים עם בוגרים תורמים רבות לשכבת גיל הזאת בכל הפרמטרים: 
ע, חשיפה לעולם טקטיקה וטכניקה שונה, בטחון עצמי, שייכות לנבחרת, יריבי אימון, ניסיון ויד

 מוטיבציה ועוד...

 תחרויות הכנה

כל ההכנה בינלאומית לנוער הסתכמה בתחרות גביע העולם אחד בריגה, לטביה שם הצלחנו 
עם הפסד על נקודה אחד לארצות הברית בכניסה לחצי גמר. אבל אחרי תוצאה  8-להגיע לטופ

אחד משני סייפים מרכזיים בנבחרת, יעקב פיזנברג התגייס לצה"ל ללא מעמד של  מצוינת,
ספורטאי מצטיין. לאור זאת, החלטנו לוותר על המשך השתתפות בתחרויות סבב נוער ולצרף את 

הסייף המרכזי השני, סטאס גלפר לסבב בוגרים כחלק מהכנות שלו לקראת תחרויות המטרה 
 יות עם קבוצה בוגרת.תחרו 3-בנוער. סטאס השתתף ב

קבוצת קדטים התכוננה לתחרויות מטרה היטב עם תכנית מלאה של שלושה תחרויות היחידים 
וקבוצות בסבב אירופאי לקדטים: קלגנפורט, גרנובל וברטיסלבה. בתחרויות אישיות בנים לא 

רמה בלטו ובעיקר התחרו זה מול זה על מקומות בנבחרת. בשלושת תחרויות קבוצתיות, למרות 
לא רעה של הסייפים שלנו, לא הצלחנו להגיע לשום תוצאה מכובדת וחיפשנו שילובים 

 ואינטגרציה קבוצתית לפני אליפות אירופה.

 תחרויות מטרה

 לאליפות אירופה בסוצ'י, רוסיה יצאו: - 

 יובל יוסף, תומר יארינובסקי, ליסין רפאל ופז גיא. - בקדטים

נפגש בקרב ראשון עם תומר והפסיד לו. תומר בקושי עבר  יובל היה מצוין בשלב מוקדמות אבל
הפסיד בקרב  16-את הבתים אך התאפס אחרי זה וניצח כמה קרבות ביניהם קרב מול יובל. בטופ

צמוד מול גרמני. רפאל עבר את הבתים ונעצר בקרב אחרי זה ע"י סייף ספרדי. גיא התרגש מאוד 
 ולא הצליח להביא את עצמו בתחרות.

 גלפר סטניסלב. - בנוער

, שם הפסיד להונגרי הבולט בקטגוריה זאת. 32-לסטאס הייתה תחרות סבירה כאשר הוא הגיעה ל
 לצערי היה גלפר סייף היחידי שהיצג את ישראל בנוער בנים.
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על אסטוניה ובריטניה והפסדים  תקבוצה סיימה במקום שביעי אחרי ניצחונו - קדטים קבוצתי
מול  4-חשוב לציין שמדובר בפספוס ענק של מדליה. בקרב כניסה ל מול גרמניה והונגריה. אבל

 נבחרת גרמניה הובלנו הרבה נקודות לפני קרב אחרון אבל לא הצלחנו לשמור על היתרון.

 יצאוהעולם בוורונה, איטליה  לאליפות - 

 ליסין רפאל.ו תומר יארינובסקי ,יובל יוסף - בקדטים

וגם כניסה  8-חרי סיבוב ראשון והפסיד כניסה ל. ניצח שלושה קרבות א11תומר מקום 
, עלה  מהבית לא רע ואחרי זה הפסיד לסייף 82לאולימפיאדה לסייף מארצות הברית. יובל מקום 

 , הפסיד נקודה אחת ליריב מצ'כיה בקרב הראשון. 108מצ'ילי. רפאל מקום 

 , פיזנברג יעקב ויארינובסקי תומר.גלפר סטניסלב - בנוער

 סוהיה מאוד קרוב להיכנ 16-תחרות מצוינת, אחרי שהיסס קצת בבית הצליח להגיע ליעקוב נתן 
עם ההפסד נקודה אחד לסייף פולני. בדרך ניצח צ'כי, גרמני ופולני אחר. סטאס הפסיד לסייף  8-ל

ראשון אבל מבחינתי זה עשה התומר לא עבר את הסיבוב יפני מייד אחרי שעבר שלב מוקדמות. 
, כי למחרת הוא התחרה בתחרות קדטים והשתתפות בנוער נתנה לו אפשרות "להתחמם", לו טוב

 להרגיש את עצמו באליפות העולם ולהוריד לחץ.

גדולים על נבחרות אסטוניה, רוסיה  מקום רביעי, תוצאה מצוינת אחרי ניצחונות – נוער קבוצתי
של שלושה סייפים  רקעל הרכב  וקוריאה והפסדים מול הונגריה ואיטליה. במיוחד, כאשר מדובר

 שאחד מהם קדט.  

 סיכום כללי

עונה מעניינת שנותנת לנו חומר למחשבה על רזרבה קרובה שאמורה "לעשיר" את הנבחרת 
הבוגרת. כך אני רואה את המטרה הגדולה של עבודה בנבחרת נוער וקדטים, כמובן,  תוך כדי 

ניתן להצביע על שלושה סייפים בגילאי נוער שאיפה להצליח בכל תחרויות המטרה. נכון לעכשיו 
 שהם פוטנציאל בולט וחומר להשקעה.

שעונה הקרובה שלו תהיה שנה אחרונה בנוער. בעונה נוכחית השתלב סטאס באימונים  -סטאס 
ותחרויות עם נבחרת בוגרת. מדובר על סייף עם יכולות מצוינות אך עם חסרונות מסוימים בפן 

לציין שבחצי שנה אחרונה הוא התגבר אליהם ומתאמן בצורה טובה. מוטיבציה לעבוד. חשוב 
אני רואה התקדמות רצינית מבחינת רמת סייף שלו. אם ימשיך כך הוא בהחלט יהיה סייף ראוי 

 בבוגרים.

מדובר על ספורטאי אפילו עוד יותר מבטיח מסטאס. גם פיזנברג נכנס לשנה אחרונה  –יעקב 
ייף שהתגייס לצה"ל וויתר על מעמד ספורטאי. מצד אחד, הוא בנוער. במקרה שלו מדובר על ס

מדבר על רצון להמשיך בענף ומצד השני, קיים חוסר שיתוף פעולה עם מערכת הנבחרתית. יעקב 
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לא משתתף באימונים ונכון לעכשיו מבחינתי לא מתאמן. אין ספק שזה סייף מאוד חשוב לנבחרת 
 נבחרת בוגרים בעתיד הקרוב.      הנוער לשנה הקרובה וגם פוטנציאל אדיר ל

שנה הבא נכנס לקטגוריה נוער. יארינובסקי הוא ספורטאי מוכשר שמתאמן ומשקיע. יש  –תומר 
לציין חסרון גדול בחוסר יציבות והתרגשות יתרה. אני מאמין שזה יעבור עם התבגרותו. בכל 

יר היה חלק אינטגרלי מקרה, תומר סייף שכדאי להשקיע בו עבודה ומשבים. למרות גילו הצע
 בקבוצת נוער באליפות העולם ויש לו חלק לא קטן בהישג של הנבחרת.

מדובר על קבוצה עם פוטנציאל גבוה שצריך לנסות  –בשורה תחתונה על נבחרת נוער לשנה הבא 
להוציא אותה לכל ארבע תחרויות הכנה. הרכב האפשרי לפי דעתי זה שלושת הסייפים המרכזיים 

 סייפי קדטים. 2-3בתוספת 

בתחילת העונה סימנו שני סייפים בולטים תומר ויובל שהיו רמה אחת  –בהקשר לגיל קדטים 
יותר גבוה משאר הסייפים בקטגוריה זאת. לרוע המזל, יובל יוסף לא כיכב בתחרויות המטרה. 
הפסד מול תומר בתחרות יחידים ותבוסה בקרב אחרון מול גרמנים בסוצ'י שברה אותו מנטלי 

הוא לא הצליח להתאושש מזה גם לקראת אליפות העולם. הוא נשאר בקדטים עוד שנה וכולי ו
סייפים.  5-6תקווה שיצליח בעונה הקרובה. למעט יובל יש בשכבת גיל הזאת תחרות טובה של 

תחרויות מטרה יחידים וקבוצות אם הכוונה  3-כמו גם השנה, הם ישתתפו בעונה הבאה ב
 לתחרויות המטרה.

ם, אפשר להגדיר את השנה כי לא רעה עם מקום רביעי באליפות העולם לנוער, מקום לסיכו
בדרך. אבל יש הרגשה של פספוס מדליות ואמונה  16שביעי אליפות אירופה קדטים וכמה 

ליכולת של הסייפים להגיע לתוצאות יותר טובות בשנה הבאה. חשוב להגביר כמות אימוני 
וכזים ומחנות אימונים של מספר ימים. זה יאפשר להעביר נבחרת ותדירות מפגשים בימים מר

 יותר תכנים, להכין את הקבוצות בצורה יותר טובה ולקדם אותם ברמה מקצועית. 

 
 דוחות כתובים לגבי כל מה שנאמר בדיווח המילולי מול חברי ההנהלה. מסרו המאמנים

 
 יעקב פרדמן לא הגיעו.שמח על הפגישה והדיווחים, מוחה על כך שמאמני הרומח ו –אורי 
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 3/2018, 8/2012 'פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס .1

 .תוקן שוב לבקשתו של שרלי אופלגר 2/2018פרוטוקול 

 שני הפרוטוקולים אושרו פה אחד

 

 דיווח מאמנים .2

 נמסר בתחילת הישיבה, המאמנים יעביר דיווח כתוב שיהווה חלק מהפרוטוקול.

 

 מעקב החלטות הנהלה .3

יגוד מר אורי חרל"פ לקח על עצמו את נושא מעקב החלטות הנהלה, אורי ידווח מדי פעם על ביצוע/אי יו"ר הא
 ביצוע החלטות ההנהלה בפורמט שהציג בפני חברי ההנהלה.

 

 אליפות ישראל בוגרים .4

 ., לאור העובדה שקיימת מצוקת שופטים בתחרויות בוגריםאורי: הוזמנו שופטים מחו"ל, שלושה שופטים

 ת הינה ע"ש משה חומוט ז"ל.התחרו

 תחרות הקבוצות. –אורי מציע להזמין את משפחת חומוט לפתיחת היום השלישי 

 כמו כן להזמין את הגופים המקצועיים לתחרות.

 הראשונים(. 16יוענקו בהתאם לקריטריון החזרת דמי השתתפות. )–תשורות/ציונים לשבח 

 רות.תשורות יוענקו גם למאמנים אישיים ולמאמני נבח

 

 המשך העסקת הדובר ניר שועלי )יוסי הררי( .5

 יוסי: באפריל שנה שעברה הוחלט להפסיק את העסקתו של ניר שועלי משיקולים כספיים.

 כיום, הערך המוסף שאנחנו מקבלים ממנו נמוך מהעלות.

 .ניר שועלי מסיים את עבודתו באיגוד בסוף חודש אפריל, הודעה בהתאם תצא עד סוף השבוע –הוחלט 

 כמו כן יש לבדוק מול רם פרידמן )מתנדב( עלות שכר ועלות קידום דף הפייסבוק.

 
 כתב,

 
 שלום כהן

 מנכ"ל איגוד הסיוף

mailto:ceo@fencing.org.il
http://www.fencing.org.il/
https://www.facebook.com/IsraelFencing


 מאמן  –אוהד בלוה 

 :23דקר בוגרים + גיל 

של עידו וגרשון  33-64-ו 17-32(, אחרי מספר פעמים 13-14ירוג נמוך יחסית בעולם )בדדקר בנים 

ויובל. בקבוצתי היו לנו אי הצלחות כשברוב המקרים ההפסדים הראשונים )שקבעו את המשך 

 .התחרות( היו צמודים מאוד

 .מאצוני, עבודה שאני מאמין שתראה פרי לקראת סוף השנההתחלנו עבודה עם אנג'לו 

 .תחרויות שנותרו זה גביע עולם בפאריס, אליפות אירופה בנובי סאד ואליפות עולם בסין

 .מחנות בארץ, ואולי השלישיה הראשונה תצא למחנה אימון באיטליה 2מתוכננים עוד 
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 קדטים ונוער פעילות נבחרת ישראלסיכום 
 2017-2018דקר בנים בעונה 

 

 הכנות בארץ

-במועדון בכפר שבועהבוגרת. אימונים התבצעו מדי  הבמהלך כל העונה קדטים ונוער הצטרפו לאימוני קבוצ     

אימונים  ,דעתילדקר גברים שארגנו השנה. לפי סבא. בנוסף, קדטים ונוער השתתפו במחנות אימונים מרוכזים 

בכל הפרמטרים: יריבי אימון, ניסיון וידע, חשיפה לעולם טקטיקה  הזאתעם בוגרים תורמים רבות לשכבת גיל 

 וטכניקה שונה, בטחון עצמי, שייכות לנבחרת, מוטיבציה ועוד...

 תחרויות הכנה

 8-שם הצלחנו להגיע לטופ , לטביהבריגהאחד כל ההכנה בינלאומית לנוער הסתכמה בתחרות גביע העולם      

עם הפסד על נקודה אחד לארצות הברית בכניסה לחצי גמר. אבל אחרי תוצאה מצוינת, אחד משני סייפים 

לוותר על לא מעמד של ספורטאי מצטיין. לאור זאת, החלטנו למרכזיים בנבחרת, יעקב פיזנברג התגייס לצה"ל 

מרכזי השני, סטאס גלפר לסבב בוגרים כחלק מהכנות הסייף ההמשך השתתפות בתחרויות סבב נוער ולצרף את 

 תחרויות עם קבוצה בוגרת. 3-שלו לקראת תחרויות המטרה בנוער. סטאס השתתף ב

יחידים וקבוצות הקבוצת קדטים התכוננה לתחרויות מטרה היטב עם תכנית מלאה של שלושה תחרויות      

בתחרויות אישיות בנים לא בלטו ובעיקר התחרו זה  ברטיסלבה.ו: קלגנפורט, גרנובל בסבב אירופאי לקדטים

מול זה על מקומות בנבחרת. בשלושת תחרויות קבוצתיות, למרות רמה לא רעה של הסייפים שלנו, לא הצלחנו 

 להגיע לשום תוצאה מכובדת וחיפשנו שילובים ואינטגרציה קבוצתית לפני אליפות אירופה.

 תחרויות מטרה

 :, רוסיה יצאולאליפות אירופה בסוצ'י - 

 יובל יוסף, תומר יארינובסקי, ליסין רפאל ופז גיא. - בקדטים

תומר בקושי עבר את הבתים אך  יובל היה מצוין בשלב מוקדמות אבל נפגש בקרב ראשון עם תומר והפסיד לו.

עבר רפאל  הפסיד בקרב צמוד מול גרמני. 16-התאפס אחרי זה וניצח כמה קרבות ביניהם קרב מול יובל. בטופ

 גיא התרגש מאוד ולא הצליח להביא את עצמו בתחרות. את הבתים ונעצר בקרב אחרי זה ע"י סייף ספרדי.
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 .גלפר סטניסלב - בנוער

לצערי היה , שם הפסיד להונגרי הבולט בקטגוריה זאת. 32-לסטאס הייתה תחרות סבירה כאשר הוא הגיעה ל

 ישראל בנוער בנים.את יחידי שהיצג הגלפר סייף 

על אסטוניה ובריטניה והפסדים מול גרמניה  תקבוצה סיימה במקום שביעי אחרי ניצחונו - קדטים קבוצתי

מול נבחרת גרמניה הובלנו הרבה  4-והונגריה. אבל חשוב לציין שמדובר בפספוס ענק של מדליה. בקרב כניסה ל

 נקודות לפני קרב אחרון אבל לא הצלחנו לשמור על היתרון.

 יצאו העולם בוורונה, איטליה לאליפות - 

 ליסין רפאל.ו תומר יארינובסקי ,יובל יוסף - בקדטים

וגם כניסה לאולימפיאדה לסייף  8-ניצח שלושה קרבות אחרי סיבוב ראשון והפסיד כניסה ל .11תומר מקום 

הפסיד , 108מקום רפאל  , עלה  מהבית לא רע ואחרי זה הפסיד לסייף מצ'ילי.82יובל מקום  מארצות הברית.

  מצ'כיה בקרב הראשון. נקודה אחת ליריב

 , פיזנברג יעקב ויארינובסקי תומר.גלפר סטניסלב - בנוער

עם ההפסד  8-ל סוהיה מאוד קרוב להיכנ 16-הצליח להגיע ל סס קצת בביתייעקוב נתן תחרות מצוינת, אחרי שה

אחרי שעבר שלב מייד סטאס הפסיד לסייף יפני  נקודה אחד לסייף פולני. בדרך ניצח צ'כי, גרמני ופולני אחר.

, כי למחרת הוא התחרה בתחרות ראשון אבל מבחינתי זה עשה לו טובהתומר לא עבר את הסיבוב  .מוקדמות

 את עצמו באליפות העולם ולהוריד לחץ.לו אפשרות "להתחמם", להרגיש  נהקדטים והשתתפות בנוער נת

על נבחרות אסטוניה, רוסיה וקוריאה  גדולים מקום רביעי, תוצאה מצוינת אחרי ניצחונות – נוער קבוצתי

 של שלושה סייפים שאחד מהם קדט.   רקכאשר מדובר על הרכב  ,והפסדים מול הונגריה ואיטליה. במיוחד

 סיכום כללי

שאמורה "לעשיר" את הנבחרת הבוגרת. כך אני רזרבה קרובה חומר למחשבה על לנו עונה מעניינת שנותנת      

תוך כדי שאיפה להצליח בכל תחרויות  , כמובן, רואה את המטרה הגדולה של עבודה בנבחרת נוער וקדטים

 המטרה. נכון לעכשיו ניתן להצביע על שלושה סייפים בגילאי נוער שהם פוטנציאל בולט וחומר להשקעה.

שעונה הקרובה שלו תהיה שנה אחרונה בנוער. בעונה נוכחית השתלב סטאס באימונים ותחרויות עם  - ססטא

נבחרת בוגרת. מדובר על סייף עם יכולות מצוינות אך עם חסרונות מסוימים בפן מוטיבציה לעבוד. חשוב לציין 

רצינית מבחינת רמת סייף שבחצי שנה אחרונה הוא התגבר אליהם ומתאמן בצורה טובה. אני רואה התקדמות 

 סייף ראוי בבוגרים. יהיהבהחלט שלו. אם ימשיך כך הוא 
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לו שמבטיח מסטאס. גם פיזנברג נכנס לשנה אחרונה בנוער. במקרה מדובר על ספורטאי אפילו עוד יותר  –יעקב 

הוא מדבר על רצון להמשיך בענף ומצד  ,מדובר על סייף שהתגייס לצה"ל וויתר על מעמד ספורטאי. מצד אחד

קיים חוסר שיתוף פעולה עם מערכת הנבחרתית. יעקב לא משתתף באימונים ונכון לעכשיו מבחינתי לא  ,השני

אדיר לנבחרת בוגרים מתאמן. אין ספק שזה סייף מאוד חשוב לנבחרת הנוער לשנה הקרובה וגם פוטנציאל 

       בעתיד הקרוב.

נס לקטגוריה נוער. יארינובסקי הוא ספורטאי מוכשר שמתאמן ומשקיע. יש לציין חסרון שנה הבא נכ –תומר 

גדול בחוסר יציבות והתרגשות יתרה. אני מאמין שזה יעבור עם התבגרותו. בכל מקרה, תומר סייף שכדאי 

לו חלק  להשקיע בו עבודה ומשבים. למרות גילו הצעיר היה חלק אינטגרלי בקבוצת נוער באליפות העולם ויש

 לא קטן בהישג של הנבחרת.

מדובר על קבוצה עם פוטנציאל גבוה שצריך לנסות להוציא אותה  –בשורה תחתונה על נבחרת נוער לשנה הבא 

 סייפי קדטים. 2-3מרכזיים בתוספת ההרכב האפשרי לפי דעתי זה שלושת הסייפים לכל ארבע תחרויות הכנה. 

בתחילת העונה סימנו שני סייפים בולטים תומר ויובל שהיו רמה אחת יותר גבוה  –בהקשר לגיל קדטים      

לרוע המזל, יובל יוסף לא כיכב בתחרויות המטרה. הפסד מול תומר בתחרות משאר הסייפים בקטגוריה זאת. 

את יחידים ותבוסה בקרב אחרון מול גרמנים בסוצ'י שברה אותו מנטלי והוא לא הצליח להתאושש מזה גם לקר

אליפות העולם. הוא נשאר בקדטים עוד שנה וכולי תקווה שיצליח בעונה הקרובה. למעט יובל יש בשכבת גיל 

תחרויות מטרה יחידים  3-עונה הבאה בהם ישתתפו ב ,שנההסייפים. כמו גם  5-6של  טובההזאת תחרות 

 אם הכוונה לתחרויות המטרה. וקבוצות

ה עם מקום רביעי באליפות העולם לנוער, מקום שביעי אליפות את השנה כי לא רעלסיכום, אפשר להגדיר 

בדרך. אבל יש הרגשה של פספוס מדליות ואמונה ליכולת של הסייפים להגיע לתוצאות  16אירופה קדטים וכמה 

יותר טובות בשנה הבאה. חשוב להגביר כמות אימוני נבחרת ותדירות מפגשים בימים מרוכזים ומחנות אימונים 

ים. זה יאפשר להעביר יותר תכנים, להכין את הקבוצות בצורה יותר טובה ולקדם אותם ברמה של מספר ימ

 מקצועית. 

 

 בברכת ספורט,

 אלכסנדר איבנוב

 מאמן נבחרת ישראל דקר גברים



11.3.2018 

 סוצ'י רוסיה -2018אליפות אירופה נערות 

 בודדות:

 .89סה"כ מתחרות 

. סייפה בכללי טוב למעט הקרב הראשון 1קרבות והפסידה  4ניצחה בבית הראשון  -דר הכט

 .5-4עם הרוסיה שהפסידה 

 עלתה אוטמטית 64-כניסה ל

, קרב יחסית קל. דר שלטה בקרב 15-7מדנמרק בתוצאה  ניצחה את לרסון 32-כניסה ל

 מתחילתו ועד סיומו.

 .15-12ניצחה את דולצ'אן מתורכיה שהפתיעה סיבוב קודם וניצחה צרפתיה.  16-כניסה ל

דר הובילה בצורה ברורה לאורך כל הקרב. לקראת סיומו התורכיה חזרה עם כמה נקודות 

 רה לעצמה.רצופות, אבל דר הצליחה לבצע עצירה וחז

. גם בקרב זה דר הובילה מתחילתו של 15-11סייפה נגד קרואטית יוצ'יץ וניצחה  8-כניסה ל

 הקרב ועד לסיומו. לחצה ללא הפסקה על היריבה ולא נתנה לה אפשרות לחזור לקרב.

סייפה נגד באיירם מצרפת)אלופת עולם נוער המכהנת(. קרב טוב של דר  4-כניסה ל

הצליחה דר לחזור ולהפוך  8-5ולאחר ריצה של הצרפתייה לתוצאה  ,5-4שהובילה בתחילתו 

ולאחר החטאה קריטית של דר ליצירת  10-9לזכותה. דר עוד הובילה  9-8את התוצאה ל 

, אך 14-13דר צמצמה עוד ל  14-12המומנטום הצליחה באיירם לקחת הובלה נוספת 

 . 15-13הפסידה 

והוכיחה שהיא מביאה עצמה במעמדים הללו קרב יפה מאוד של דר שהפגינה הרבה אופי 

 6 -סיימה מקוםויודעת לעלות רמה בקרבות על המדליה. 

. סייפה טוב ונראה שיצאה מההרגשה 1והפסידה  5ניצחה בבית הראשון  -בסקיירה קנו

 שהייתה בתקופה האחרונה לפני התחרות.

 עלתה אוטומטית. 64 -כניסה ל

, קרב קל יחסית לורה, ששלטה לכל 15-9וניצחה  דג'קולה מפינלנעם סייפה  32-כניסה ל

 אורכו.

. קרב צמוד מאוד לכל אורכו. ההובלה עברה מצד בילסובה מצ'כיהסייפה נגד  16-כניסה ל

. 13-10לצד עד שלקראת הסיום נראה היה שהצ'כית מצאה פתרונות ועלתה להובלה של 

  קרב בתוספת הזמן.עזרת רוח לחימה יוצאת דופן ורה הצליחה להשוות ולנצח את הב

לא סיוף טוב של ורה שנכנסה לפיגור גדול לקראת סיום הקרב, הצ'כית ביצעה פעולה זהה 

שוש ושוב וורה לא מצאה לכך פתרון. ללא ספק אופייה המנטלי החזק של ורה עזר לה 

 להתגבר ולנצח.

-5של  סייפה עם באיירם מצרפת. ורה התחילה את הקרב לא טוב ונכנסה לפיגור 8-כניסה ל

, לאחר מכן הצליחה קצת לצמצם אך לא ממש הבינה מה לעשות מול הצרפתייה ששמרה 1

 .15-9על יתרון נוח לאורך כל הקרב. תוצאת סיום 

 הייתי בקרב מקביל עם ניקול.ורה נשארה ללא מאמן בחלק גדול של הקרב, היות ואני לצערי 

 9 -סיימה מקום



. סייפה טוב ועם הרבה 5-0ל הקרבות סה"כ ניצחה בבית הראשון את כ -יאנה בוטביניק

 בתחרות. 2ביטחון. לאחר הבית הייתה מדורגת 

 עלתה אוטומטית 64-כניסה ל

-סייפה עם פורטוגלית, שלטה בתחילת הקרב לחלוטין, אך משום מה שהגיע ל 32-כניסה ל

 .15-10נקודות. לאחר הפסקה נרגעה וניצחה  7נכנסה ללחץ ואיבדה יתרון של  10

סייפה עם יוצ'יץ מקרואטיה, יאנה נלחצה מהקרב ולא הצליחה לבצע את  16-כניסה ל

  .15-12הפעולות הדרושות. הפסידה 

 לצערי לא יכולתי לעזור בקרב זה, מאמנה האישי דימה פדולסקי, ליווה אותה בקרב זה.

ה תחרות לא מספיק טובה של יאנה שלאורך העונה הפגינה יציבות וביטחון. תחרות המטר

הלחיצה אותה וגרמה לה לפחד לעשות פעולות עמוקות וחזקות. שיקפתי את הדברים ליאנה, 

 18 -ימה מקוםיס מקווה שלאליפות עולם תצליח להגיע עם יותר ביטחון ואומץ.

 1והפסידה  5בבית הראשון ניצחה  -ניקול גברילקו

 עלתה אוטומטית 64-כניסה ל

 , קרב נוח לניקול ששלטה לכל אורכו.15-9מצ'כיה בתוצאה  ניצחה את דוסקובה 32-כניסה ל

אוסטרית. ניקול הייתה לחוצה מאוד מהקרב היות פהרר ה 15-11ניצחה  16-כניסה ל

אבל הצליחה  8-11והפסידה לסייפת הזאת באחת מתחרויות הסבב. ניקול נכנסה לפיגור 

אוד מוקבלת בארסנל להתאפס והפכה את התוצאה. הסייפת האוסטרית מאוד פיזית אבל מ

הפעולות. בשליש האחרון של הקרב, ניקול הצליחה להבין את זמני היציאה שלה וניצחה את 

 הקרב.

קרב צמוד מאוד מתחילתו ועד  לקגנין מאיטליה. 11-10הפסידה בתוספת הזמן  8-כניסה ל

האיטלקיה לא מצאה פתורונות ורוב  2סיומו. ניקול הובילה בחצי הראשון של הקרב +

קירות היו "דאבל". בשליש האחרון ניקול ביצעה כמה התקפות לא טובות והתוצאה הד

. ניקול שינתה את הקרב ע"י לחץ חזק יותר והצליחה להשוות. 10-8התהפכה וקגנין הובילה 

שניות לסיום הקרב,  10הקרב עבר לתוספת זמן, שם האיטלקייה יצאה לפלאש כאשר נותר 

פסידה את הכניסה לגמר. ניקול הייתה צריכה להמשיך ניקול החטיאה את פעולת הנגד וה

 10סיימה מקום  את היוזמה.ללחוץ על האיטלקייה ולא לתת לה 

-בנות נכנסו ל 3 סה"כ תחרות טובה לבנות, לאחר שבאליפות אירופה לפני שנה -כלליסיכום 

 . תוצאות כאלה שנתיים ברצףואחת זכתה באליפות היה קשה מאוד לשחזר  8

 והפגינו הרבה אומץ וביטחון.עצמן ליחו להביא את הנערות הצ

 :תחרות קבוצות

 תעלינו אוטומטי 16-כניסה ל

. קרב לא מספיק טוב של הקבוצה. הבנות היו 45-37ניצחנו את גרמניה בתוצאה  8-כניסה ל

לחוצות מאוד ולמעט דר אף אחת לא הצליחה להביא ליידי ביטוי את העליונות שלנו עליהן. 

 של הקרב הבנות השתחררו וניצחו את הקרב. לקראת סיומו

. זה היה הפעם היחידה בכל הקרב 45-44נגד צרפת, הפסדנו בתוספת הזמן  4-כניסה ל

במהלכו. הקרב התנהל  6שיתרון עבר לצרפתיות. שלטנו בקרב מתחילתו וכבר הובלנו +

 43-40ובלנו בקרב האחרון כבר ה בצורה מעולה וכל הבנות הביאו אנרגיות ואמונה בניצחון.

 . 44-44בסוף בשניות האחרונות לסיום הקרב "נאבת" הצליחה להשוות ו



לדעתי בסיום הקרב ורה כבר רצתה וביצעה מספר מהלכים פזיזים ללא הכנה. קצת יותר 

 איפוק וקור רוח היו חסרים לנו...

ה ת מה שהיהפסד כואב מאוד שהיה מאוד קשה להתרומם ממנו. כבר כולנו האמנו שעשינו א

 צריך בכדי להביא מדליה ובסוף הכל התמוטט.

. קרב לא טוב של הנבחרת. 41-40נגד הונגריה, הפסדנו בתוספת זמן  5/6קרב כניסה ל

להרים את עצמן מההפסד בקרב הקודם וסייפו לא טוב לאורך כל הקרב.  הצליחוהבנות לא 

הימה ועם המון שקט לפני הקרב האחרון. יאנה הצליחה בצורה מד 8היינו בפיגור של מינוס 

להשוות את התוצאה שניות לפני סיום הקרב, ולקחה את הקרב לפרוריטה )תוש זהב(. 

לצערי יאנה יצאה לפעולה לא טובה וללא הכנה כמו שעשתה לאורך כל הקרב האחרון 

 וקיבלה תוש נגדה.

 כמובן שלהפסיד קרב שני ברצף בהגרלה זה דבר קשה מאוד מנטלית. 

ית לא קלה לאחר ההפסד וממש כעסתי על האנרגיות שהבנו למפגש ביצעתי שיחה קבוצת

הזה. נתתי לבנות לבכות ולבטא קצת את הרגשות, אבל הבנתי שזאת תהיה הדרך היחידה 

  לעורר אותם למפגש האחרון.

. קרב הרבה יותר טוב של הנבחרת 45-41ניצחנו את אוקראינה בתוצאה  -7/8קרב על מקום 

והצלחנו לשמור על  7. כבר בקרב השני עלינו להובלה של+שהצליחה לאסוף את עצמה

 הובלה יפה לאורך כל הקרב.

 סיכום כללי: 

 ללא ספק הרגשת פספוס מאוד גדולה.

 , עם הרגשה שזה ממש לא המקום הטבעי לנו.7סיימנו מקום 

היינו המרחק נגיעה ממדליה, כאשר אנחנו מסייפים בשליטה מוחלטת מול צרפת המדורגים 

 בעולם )מעצמת סיוף(.  2

צרפת כחודש לפני התחרות, דבר שהיה חשוב בכדי שהבנות יבינו עם נבחרת  היינו במחנה

וירגישו שמסוגלות לנצח אותן. המחנה עזר לבנות להכיר את סגנון הסיוף הצרפתי ולמצוא 

 את הטקטיקה הנכונה לסייף מולן. לצערי בפעם הזאת הצרפתיות ניצלו מהפסד.

מתחרות לתחרות ישנה הרגשה שהבנות מסוגלות להתמודד עם כל אחת מנבחרות הצמרת 

 בעולם. 

היות וכל פעם אנו  4-בעולם, דבר המקשה על הכניסה ל 8 -באירופה ו 7כרגע הדירוג שלנו 

ווה מאוד שבאליפות עולם נצליח לנצח את אחת מקבלים את איטליה או צרפת. מק

 מהקבוצות הללו.

 

 

 בברכה,

 דורון לויט

 מאמן לאומי נשים


