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2/05/2018 
 

 

 8/15/001ביום שלישי  5פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 

 
 

 נוכחים:

איגור  ,אפרים דביריורי קוצ'ר, יוסי הררי,  ,גלפר אלכסנדרהס. יו"ר,   –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 
 חיים ויצמן.ריכטר, 

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא ,ליאורה הלפרין

 :נעדרים

 ., מירב עופריקי אירנהזרצ

 משתתף:

 מנכ"ל –שלום כהן 
 
 

 8/2014 'פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס .1

 .לא הובא לאישור משום שמאמני הנבחרות שהציגו  4/2018פרוטוקול 

 לא הובא לאישור

 

 הציג אורי חרל"פ –פרוייקט דקר נשים  .2

 להגיע.ות לא יכל ימסיבות איש –הכוונה הייתה שדורון לויט מאמן הנשים יציג 

 :כפי שהוגשה לאיגוד ע"י המאמן דורון לויט , מצורף עיקרי התוכניתהציג אורי חרל"פ יו"ר האיגוד
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 תוכנית מקצועית עתידית לנבחרת דקר נשים

 כיום ישנה קבוצת נערות המדורגות בצמרת העולמית לנערות.

 .32-, ואחת ב16-אליפות אירופה: אחת בשמונה, שתיים ב

 .64-, אחת ב32-, אחת ב16-שמונה, אחת באליפות עולם: אחת ב

 באליפות אירופה. 4קבוצת קדטיות סיימה מקום 

 .בדירוג הקבוצתי מקום עשירי בעולם 

  60, ניקול 50, ורה 19בעולם, יאנה  4בדירוג האישי דר. 

 בקבוצה ישנן שלוש חיילות ותלמידה אחת בכיתה י"ב.

שהבנות  -העולמי בבוגרות, המלצתי המקצועית  בכדי לשמר אותן ואף להעביר את הקבוצה הזאת לטופ

 יעברו להתאמן בצורה קבועה יחד.

 תוכנית העברת הבנות למגורים בוינגייט:

 שלב ראשון:

 העברת ארבע בנות לגור בוינגייט 

 'ה'-הבנות יתאמנו במסגרת אימוני הנבחרת בוינגייט בימים ב 

 ישי עד ראשון )לפחות שני אימונים(הבנות יתאמנו במועדונים ואצל המאמנים האישיים מיום חמ 
 תוכנית מקצועית שבועית במרכז:

 09:00-11:00קרבות   -אימון בוקר בוינגייט יום ב':

 18:00-20:00אימון אחה"צ במועדון הסיוף בת"א   

 , לאחר מכן טיפולים ומעקב רפואי.9:00-10:30אימון כושר וחיזוקים בוינגייט  יום ג': 

 15:30-18:00ט או במועדון הסיוף בת"א אימון אחה"צ בוינגיי  

 9:00-11:00אימון בוקר בוינגייט, קרבות טקטיים וקבוצתי  יום ד': 

 15:00-17:30אימון אחה"צ במועדון הסיוף בת"א   

  .במהלך השבוע הספורטאיות יהיו מחויבות לבצע עיסויים, מעקב תזונאי ורפואי 
 (.כמו כן יקבלו אימונים אישיים ממאמן הנבחרת)בתיאום עם המאמנים האישיים 

 צרכים לתוכנית:

 : אולם לשעות הבוקר שניתן לפרוס בו לפחות שני מסלולים.אולם בוינגייט .1
 העברת החיילות לשרת בבסיס במרכז )העדפה לוינגייט( .2
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אימונים במהלך השבוע. כמו כן לצאת עם הבנות הצעירות  4-: צריך להיות נוכח לפחות בעוזר מאמן .3

 ויות בשנה.תחר 4-לפחות ל
 : מכפיל את עבודתי עם הנבחרת ובשל כך התאמה בשכרמאמן ראשי .4

 5 -יש צורך לצאת עם הקבוצה גם לסבב הבוגרות, יש להיערך לתוספת של כ 2018/19כבר בעונת  .5

 טיסות.
 שלב שני:

 :הרחבת הפעילות עם ספורטאיות צעירות יותר .1

  .זימון לאימונים ומחנות אימונים משותפים 

 העבודה עם נבחרת הנערות בוינגייט תייצר  -ברת תלמידות לפנימייה בווינגיטאפשרות להע

עוגן לתחילת עבודה משותפת במרכז. את הספורטאיות הצעירות נעביר ללימודים 

, כך הן תוכלנה לסייף עם הנבחרת על בסיס קבוע. )בשלב הראשון מדובר על הבפנימיי

 שלוש עד ארבע בנות נוספות(.
: נכון להיום קיים חוסר במאמנים צעירים הישגיים בענף. לאור בת צוות האימוןיצירת עתודה והרח .2

, יחול גידול 2024-ו 2020  תהעובדה שקבוצת הנערות מתעתדת לקחת חלק במסע לאולימפיאדו

משמעותי בכמות הטיסות לתחרויות ולמחנות אימונים בחו"ל. זוהי הזדמנות ליצירת עתודת מאמנים 

צעירים ולחפיפה מקצועית והישגית. בשלב הראשון יתלוו אלי לאימונים ולתחרויות ובשלב הבא יוכלו 

 להוביל את הנבחרות הצעירות באופן עצמאי.
קיים גידול בפרישת ספורטאיות לאחר שירותן הצבאי, זאת לאור הרצון  ו: מניסיוננבוגרותשימור ספורטאיות 

להתחיל את מסלול חייהן הבוגרים הן מבחינת רכישת השכלה וקריירה והן מבחינת יצירת עצמאותן 
ן הכלכלית. בכדי למנוע פרישת ספורטאיות בעלות פוטנציאל גבוה יש לחשוב כיצד ניתן להגדיל את משכורת

 .יםובנוסף לייצר מנגנון סיוע בקבלה ומימון ללימודים אוניברסיטאי

 

ברור שללא מימון מסיבי לא יהיה ניתן לבצע  –הוכנה טיוטת עלויות שתובא לדיון בפני היחידה לספורט הישגי 
 את התוכנית.

 

 

 תיקון טעות סופר בתקנון תחרויות בנושא שכר שופטים. .3

 ..₪ 600-נוער ובוגרים לאושר לתקן שכר שופטים בתחרויות 

 

 נוהל פעילות נבחרות .4

 לאיגוד הועברה פנייה מחיים חטואל בעניין השתתפות דלילה באליפות אירופה ועולם.

 דלילה לא עומדת בקריטריון שנקבע, לא התחרתה בארץ ולא התחרתה בחו"ל.

 .12: סעיף קטן 3ראו תקנון משנה לתחרויות וניקוד סעיף 
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 )יוסי הררי( 2018רופה בוגרים הרכב משלחת אליפות אי .5

 : יאנה בוטביניק, ניקול גברילקו, דר הכט, אנה לונדון.דקר בנות

 : יובל פרייליך, עידו הרפה, גרשון בסקין, דני ליס.דקר בנים

 : וורונוב קונסטנטין.חרב בנים

 : מאור חטואל.רומח בנים

 .מח(: אוהד בלוה )דקר(, איגור ריכטר )חרב(, חיים חטואל )רומאמנים

 אורי חרל"פ, יו"ר האיגוד יוצא לקונגרס.

 שלום כהן, מנכ"ל האיגוד יוצא כראש משלחת.

 

 

 (שרלי) 2018בוגרים  ישראלאליפות  סיכום .6

 מתחיל בציון בעיה בלוח הזמנים מול לידר גני תקוה, יש לתאם שעות סיום מאוחרות יותר.

 עברה בהצלחה. –אליפות ישראל קבוצות  –שבת 

 על מי מנוחות, צוות השופטים הזרים עזר מאוד. התנהל –שישי 

 ללא השופטים הזרים לא ניתן היה לקיים את התחרות. –חמישי 

 לקראת העונה הבאה יש צורך לחזק מערך השופטים.

 יש לנסות לארגן קורס שיפוט אמיתי במהלך הקיץ.

 פעילים.מסלולים  5מסלולים בסיבוב אחד, בפועל  6: לגבי תחרות הרומח, סה"כ אפריים

 בדיעבד חושב שאפשר לקיים את תחרות היחידים ביום אחד.

 היה מופע סיוף יוצא מן הכלל. –: חזר בשבת לאחר סיום התחרות הביתה עם חיוך גדול אורי

 ההחלטה להזמין שלושה שופטים מחו"ל הצילה את התחרות.

 בנותיו של משה חומוט ז"ל כיבדו את האירוע בהתרגשות רבה, ונהנו מאוד.

 מודה לכל מי שנתן יד להצלחת שלושת ימי התחרות.

 

 :2019לשנת  23אירוח אליפות אירופה עד גיל  .7

 , בהתאם נשלחה הודעה לאיגוד האירופאי.2021-הוחלט לדחות הבקשה ל
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 :בקשת הצטרפות לאיגוד .8

 .התקבלה בקשת הצטרפות לאיגוד של מועדון לידר גני תקוה

 הבקשה אושרה פה אחד.

 

 
 כתב,

 
 לום כהןש

 מנכ"ל איגוד הסיוף
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