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7/08/2018 
 

 

 8/18/070ביום שלישי  8פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 18:00הדר יוסף שעה 

 
 נוכחים:

 .ישראל בן עזרא, ליאורה הלפרין, יוסי הררי, חיים ויצמן ,ס. יו"ר –יו"ר, שרלי אופלגר  –אורי חרל"פ 

 התנצלו:

 .דביר, איגור ריכטראפרים  ,יורי קוצ'ר, גלפר אלכסנדרה,  מירב עופרי, מנכ"ל  –שלום כהן 

 :נעדרים

 זרצקי אירנה.

 )בחלק הראשון( אוהד בלוה ודורון לויט :משתתף
 
 

 בפתיחת הישיבה מאחלים הנוכחים הבראה שלמה לאמו של שלום כהן מנכ"ל האיגוד.
 
 
 

 .אושר פה אחד - 8/2014 'פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס .1

 .אושר פה אחד - 8/2017פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס 

 

 יווח מאמניםד .2

אוהד ודורון דיווחו לחברי ההנהלה על הופעת נבחרות הנשים והגברים באליפות אירופה ואליפות עולם, 
 )הדוחות הוגשו גם בכתב למנכ"ל האיגוד( 

סה"כ הופעה טובה של שתי הנבחרות כאשר ישנן מס' הערות מקצועיות שינותחו ע"י המאמנים לקראת עונת 
 .התחרויות הקרובה
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 שרת הספורט על אי קיום תחרויות בשבתהנחית  .3

אורי דיווח על התקנה החדשה לפי חוק יסודות התקציב, שפרושה שאיגוד שיקיים תחרויות ספורט בשבת לא    
זכאי לקבל תמיכה כספית. בעקבות זאת יצא מכתב למנכ"ל משרד התרבות והספורט ע"י היו"ר בו מפורטות 

ת רוב התחרויות בשבת. כן דיווח היו"ר על מכתב בנושא שיצא מתאם הסיבות למה חייב איגוד הסיוף לקיים א
  .הוועד האולימפי. אנחנו בראשית הדרך בטיפול בנושא בשיתוף איגודי ספורט אחרים

 

 אולימפיאדת הילדים בירושלים .4

שרלי דיווח על אולימפיאדת הילדים שהתקיימה בירושלים כעיר מארחת במספר ענפי ספורט. שרלי מסביר 
רגני האולימפיאדה פנו אליו באופן אישי לארגן את תחרויות הסיוף והוא מצא לנכון שאיגוד הסיוף יעזור שמא

לו בארגון התחרויות ולקח על עצמו את איזה נבחרות להזמין מלבד נבחרות בנים ובנות ממעלות שלקחו 
 אשונים בתחרות.מקומות ראשונים באליפות היחידה לצעירים, הן גם שתי הנבחרות שזכו במקומות הר

 -יוסי מלין על כך שחברי הנהלת האיגוד לא ידעו על קיום "האולימפיאדה" ומבקש שבעתיד תחרויות דומות 
 .הקשר תמיד יהיה בין המארגנים והאיגוד

 

 מעקב אחרי החלטות הנהלה .5

 .ללאורי הציג בפני ההנהלה את כל ההחלטות שקיבלה הנהלת האיגוד, כל ההחלטות בוצעו ללא יוצא מהכ

 

 הוצאות משפטיות שחלות על האיגוד עקב תביעות משפטיות .6

אורי דיווח לחברי ההנהלה שעלות הדיונים בבית הדין של ההתאחדות ובית המשפט המחוזי בתביעה שהוגשה 
, למרות ₪ 17,901נגד האיגוד בשתי הערכאות בית המשפט לא אישר החזר הוצאות והעלות האיגוד הייתה 

הערכאות אישר בית המשפט את החלטת איגוד הסיוף. נשאלת השאלה באם האיגוד יכול בתקנון בית  2-שב
 הדין שלו לקבוע שבמקרים דומים ישולם לאיגוד פיצוי ע"י התובע.

 .בדיון המתקיים בבית משפט התקיים דיון שבסופו סוכם שרק בית המשפט יכול לקבוע על החזר הוצאות

דין של ההתאחדות לספורט אין בשום מקום סעיף המתייחס לקביעת הוצאות לצד הזוכה, בהתאם בבית ה
 באחת האסיפות הכלליות לשינוי תקנון יוצע להוסיף לתקנון בית הדין קביעת הוצאות.

 

 פרוייקט רומח בנות .7

י הצעת לבדוק אפשרות להקמת פרוייקט לבנות ברומח, הציג יוס 7בהמשך להסכמת ההנהלה בפרוטוקול 
,  שההכנסות תהיינה משלושה גורמים בחלקים שווים תקציב ענף מועדף שקיים, ₪אלף  130-תקציב של כ

 הכנסות מהספורטאים ותמיכה מיוחדת לפרוייקט.

 .יוסי קיבל את אישור ההנהלה לבדוק את מקורות ההכנסה
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 בקשתו של גרגורי גרוס לקבל אקרדיטציה לקונגרס בפריס .8

בקשה לנסוע על חשבונו לקונגרס בצרפת כדי לעשות לובי לקראת בחירות לוועדת השיפוט  גרגורי גרוס הגיש 
 , ומבקש מהאיגוד לסדר לו אקרדיטציה.2019-האירופאית, בחירות שתתקיימנה ב

 אורי מציין שחברות של נציג ישראל בכל אחת מהוועדות הבין לאומיות חשובה לאיגוד הסיוף בישראל.     

רים את הבקשה ואורי כיו"ר האיגוד יבקש אותו לא ליצור קשר כל שהוא עם דוד סחבדצה, חברי ההנהלה מאש
 .אשר הבריח לארץ פועלים זרים ונמצא בברור משפטי באיגוד האירופאי

 

 

 
 כתב,

 
 אורי חרל"פ

 איגוד הסיוף יו"ר
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 , דקר בנים 2018יוני  –דוח אליפות אירופה, נוביסד 

 

סייפים ליחידים ולתחרות הקבוצתית דני הגיע )לא יכול היה להשתחרר  4לתחרות יצאנו עם 

 מהעבודה(.

 ספורטאים: 104את התחרות החלו  –דקר בנים יחידים 

)קרב ראשון ניצח  הפסדים. סייף מעולה בבית, ניצח בסיוף מעולה 0נצחונות  6: עידו הרפה

 .(. עידו עלה מדורג שלישי מהבתים2:5את המדליסט מאליפות העולם בתוצאה 

 בהמשך עלה עידו אוטומטית את הסיבוב השני, ובסיבוב השלישי פגש את   מספרד.

טושים.  4-5עידו התחיל את הקרב לא טוב, חטף יותר מידי טושים קלים ונקלע ל פיגור של 

 וכמעט חזר לקרב )חטף טוש של מזל(.  1בסיבוב השלישי חזר עידו למינוס 

 33סיים במקום בצורה מאכזבת למדי.  15-13עידו הפסיד 

בית, עם לעיתים אובר הפסדים. סיוף לא רע, אבל לא מבריק ב 2נצחונות ו 4 :גרשון בסקין

 מוטיבציה שפגע בו.

מגרמניה   REINבהמשך עלה גרשון  אוטומטית את הסיבוב השני, ובסיבוב השלישי פגש את 

 .12-15החל בפיגור קטן של גרשון, שחזר לקרב וניצח בסיום טוב הקרב  –

מרוסיה. הקרב החל בתכנית קרב שלא צלחה,  GLAZKOVבסיבוב הרביעי פגש גרשון את 

. גרשון ניקלע ל בלק 9-11, ו 7-9. גרשון שינה את הקרב, ועלה ל 7-3שון היה בפיגור גר

 23סיים במקום . 15-13אאוט, ולא עמד בלחץ. הפסיד 

 4-3הפסדים. סיוף בינוני, ניצח את הקלים, הוביל קרב חשוב  3נצחונות ו 3 :יובל פרייליך

 למורגים עדיפים. קרבות נוספים הפסיד 2והפסיד ו 

 .8-15מבשדיה. יובל ניצח בקרב קל יחסית  STYMNEעם בוב השני סייף יובל בסי

מאיטליה, אחרי קרב שהתחיל מעט בשיוויון עלה   FICHERAשלישי פגש את בסיבוב ה

האיטלקי לייתרון והלך אחורה. ליובל לא היה כלים התקפיים ל "בונקר" האיטלקי, ולא סייף 

 56סיים במקום  . 15-7טוב. יובל הפסיד בתוצאה 

הפסדים. סיוף לא טוב, חלש ונראה היה שבאמת יצא ברגע  6נצחונות ו 0: לב אברבוך

 98סיים במקום והיה מאוד לא משוחרר.  5-4קרבות בתוצאה  3האחרון. לב הפסיד 

תחרות מאכזבת של הבנים. שלושת הראשונים עשו הכנה טובה ולא השיגו את  לסיכום:

לקבוצות, בהמשך(. למעט עידו שסייף בחלק הראשון טוב, וגרשון  המצופה, דני ליס )הגיע רק

בקרב אחד הביצועים בתחרות היחידים לא היו טובים דיו. כמו כן, הייתי צריך לתמוך ביציאתו 

 של סטס שהתאמן בכל המחנה ולא לב )שמדורג קודם אבל היה פחות מוכן(.

 

 

 



 

 (.10)החליפו אותנו לדירוג  9קבוצות, דירוג ראשוני  20דקר קבוצתי: החלו 

התכוננו לקרב מול גרמניה, יומיים קודם נודע לנו שמסייפים מול צ'כיה )בעבר אלופי גביע 

עולם, קבוצה יציבה ובצמרת העולמית(. התכוננו טוב לקבוצה, אבל תחילת הקרב היתה לא 

מהקרב הרביעי עד הסוף.  התחלנו בפיגור. עידו החזיר אותנו לקרב ועלינו לייתרון –טובה 

 , בקרב עם הרבה אופי ואישיות של כל השלושה.לטובתינו 40-43הקרב נגמר בתוצאה 

סה"כ סיוף טוב של גרשון ובעיקר יובל הקרב הבא היה מול רוסיה )שזכתה במקום הראשון(. 

 . 37-45הפסדנו בתוצאה כשעידו היה חלש יחסית ולא סייף טוב. 

נה )זכו במקום החמישי(, לא היה קרב טוב. התחלנו מצויין הקרב הבא היה מול אוקראי

. החלפתי את עידו בדני שהיה חלש 28-16. משם ממש בלאקאוט והיינו בפיגור 6-10והובלנו 

ולא נכנס לתחרות, אבל למען האמת כל השלושה לא נכנסו לקרב )למעט יובל מול הבכיר 

 .32-45הפסדנו בתוצאה  מהאוקראינים(.

היה מול הונגריה )אלופי גביע העולם בפאריס(, היה קרב מעט טוב יותר, אבל  הקרב האחרון 

 .31-40 הפסדנו בתוצאהשוב לא הצליחו השלושה להביא את הרמה שלהם לקרב אחד 

על צ'כיה )שניצחה את  שהיה המטרה ה ראשית. הנצחון –סה"כ הנבחרת עלתה לשמונה 

בית הניחומים( היה מעולה, והמפגשים היו מול קבוצות שניצחו את השלבים שלהם )כולל 

 רוסיה שניצחה את התחרות(. 

יחד עם זאת, ההרגשה שאפשר היה יותר. במידה וכל השלושה )ואף הרביעי( מביאים את 

ככל הנראה  –יע לתחרות עצמם אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה. עוד מסקנה היא שדני לא הג

 לא מתאים לדני להגיע לאירוע קבוצתי ללא תחרות יחידים.

 

: התחושה מעט מאכזבת. ההרגשה היא שעידו היה צריך לגמור שלב אחד לסיכום התחרות

לפחות יותר אחרי בית מעולה, יובל לא סייף מספיק טוב באישי, ובקבוצה היה אפשר מעט 

ם הגיעו מחד בכושר גופני וכושר סיוף טוב, ומאידך רעננים ההכנה היתה טובה, הסייפי יותר.

 לתחרות.



  בנות, דקר 2018יוני  –דוח אליפות אירופה, נוביסד 

 

 סייפות. 4לתחרות יצאנו עם 

 :ותספורטאי 85את התחרות החלו  – ות יחידותדקר בנ

מהם צמודים ושניים  3הפסדים  4ו  נצחונות 2דר הוגרלה לבית לא קל, וסיימה עם  :דר הכט

 מהם הובילה. סה"כ סיוף טוב )ניצחה את זו שלקחה שניה בתחרות(. 

מרומניה. דר הובילה שני שליש מהקרב, בסיוף טוב.  UDREAבנוקאאוט הוגרלה דר לסייף עם 

הרומניה שינתה את מהלך הקרב ודר לא הסתגלה לשינוי )דבר שאפיין אותה בשתי 

 54במקום  מהסיי. 15-13הרומניה עלתה לייתרון וניצחה בתוצאה  התחרויות(, ואז

מאוד לחוץ בבית. דווקא בקרבות הקשים סייפה הפסדים. סיוף  4נצחונות ו 2:יאנה בוטביניק

 טוב יותר ורגוע.

בנוקאאוט הוגרלה מול האלופה האולימפית. יאנה סייפה טוב, שליו ורגוע יחסית והיתה בקרב 

 61במקום  מהסיי. 15-11נה הפסידה עד השליש השלישי. יא

חלש בהתחלה, היתה בסוג של הלם. בהמשך הפסדים. סיוף  4נצחונות ו 2ניקול גברילקו 

 קרבות. 2מעט השתחררה וניצחה 

מאסטוניה )ניצחה את התחרות(. ניקול סייפה יחסית טוב, אבל  LEHISבנוקאאוט הוגרלה מול 

 ראו את החולשה הפיסית שלה ומעט הכלים שיש לה בשביל לנצח קרב ברמה הזו.

 59במקום  מהסיי. 15-12ניקול הפסידה 

קרבות ראשונים עם  2מעולה, ניצחה סיוף בהתחלה הפסדים.  4נצחונות ו 2 אנה לונדון:

 קרבות צמודים בהמשך ונחלשה. 2אופי ומלחמה. הפסידה 

 .13-15מהולנד )הגרלה טובה( וניצחה  BOONEבנוקאאוט הראשון סייפה מול 

מרוסיה, סייפת חזקה. אנה הובילה שני שלי  ANDRUSHINAבנוקאאוט השני הוגרלה מול 

. בהגרלה אנה 14-14מהקרב, בהמשך הרוסיה הפכה אבל אנה לא נשברה והשוותה ל 

 .14-15המון התרגשות( וקיבלה פגיעה והפסידה קרסה מעט )לדעתי 

 .31במקום  סיימה  

בינונית + של הבנות. הן היו שם כולן, נתנו קרבות טובים בתחרות שלמעט תחרות  לסיכום:

אנה היא בשני גילאים מעליהם. דר היתה יכולה לעלות עוד סיבוב, גם אנה )אם כי כאמור 

קרבות בבית, אבל הסיוף  1-2וכל אחת מהבנות יכלה לנצח עוד  –מעצמה(  100%נתנה 

 היה לא רע.

 

 

 

 



 .11קבוצות, דירוג ראשוני   17דקר קבוצתי: החלו 

הקרב מול איטליה )נבחרת עדיפה עלינו מכל הבחינות( החל לא רע. באמצע הקרב חלה 

 .29-45בתוצאה  הפסדנו התפרקות אצל הבנות, בעיקרה מנטאלית והפער גדל. 

הקרב הבא היה מול שווייץ, נבחרת יחסית נוחה ואפשרית. כל הזמן היה קרב צמוד, שבחלק 

(. שוב, היתה התפרקות מנטאלית שבו הבנות לא יכלו 12-15קטן ממנו היינו בייתרון )

הפסדנו להמשיך לשמור על סיוף טוב והשוויצריות ניצלו ועלו לייתרון שנשמר עד הסוף. 

 .35-45בתוצאה 

אנגליה )נבחרת חלשה יחסית(. הבנות נראו טוב יותר מעט ואחרי הקרב הבא היה מול 

התחלה טובה שוב האנגליות צמצמו והחל מתח אצת הבנות. הפעם הצליחו הבנות לשמור 

 .37-45בתוצאה   נצחנועל התוצאה. 

נבחרת לא רעה(, זה היה הקרב הטוב ביותר של הבנות, ) פינלנד הקרב האחרון  היה מול 

 בתוצאה  ניצחנו. שם דר הפכה את הקרב והבנות שמרו על הייתרון. 6שהיו בפיגור עד קרב 

40-45. 

לא היתה טובה בעיקר בפן המנטאלי. ניכר חוסר בגרות בולט אצל הבנות סה"כ הנבחרת ב

עירים יותר(. התנהגויות לפרקים של )שיש להן נסיון רב בתחרויות קבוצתיות בגילאים צ

הבנות ללא שליטה, ללא יכולת לאסוף עצמן לקרבות הבאים ובכלל להמשך הדרך היתה 

 לרועץ והיינו לפחות מול השוויצריות יכולים להשיג נצחון. 

 

ברמה הקבוצתית אכזבה, הן מהתוצאה והן מרמת הבנות ברוב הקרבות. : לסיכום התחרות

ציפינו ליותר מקבוצה שרצה מספר שנים. יחד עם זאת, גם ביום כזה היה מאוד קרוב לנצח 

את שווייץ ונצחונות על נבחרות בוגרות יותר. הציפיה ל הרבה יותר "אישיות" ויכולת להביא 

 לא להיות מקובעות.את עצמן, לשנות לפי הצורך את הקרב ו

בתחרות האישית לדעתי הבנות הביאו את עצמן, כולן הפסידו ליריבות עדיפות אחרי שנתנו 

 הכל על המסלול. למעט קרב או שניים בבית, הביצועים טובים.



 , דקר בנים 2018 יולי – WUXIדוח אליפות אירופה, 

 

 ו לקבוצות.סייפים ליחידים  4לתחרות יצאנו עם 

 :170את התחרות החלו סייפים,  180נרשמו לתחרות  –דקר בנים יחידים 

סייף  ניצח בסיוף מעולה טוב ונכון בבית, בביית לא קל.. סייף והפסד נצחונות 4: עידו הרפה

 .מהבתים 22עידו עלה מדורג  והפסיד לגרוצו מאיטליה בהגרלה.בכיר מצ'כיה 

דומינגס מ בהמשך עלה עידו אוטומטית את הסיבוב השני, ובסיבוב השלישי פגש את  

. עידו חזר מהפסקה וחזר לקרוב 9-7ארגנטינה. הקרב התחיל לא קל, ועידו היה בפיגור 

 בתצוגה מעולה. 10-15וניצח 

ן מהולנד שעלה ישירות את היום הראשון. גם פה עידו היה רוב בסיבוב הרביעי פגש את טול

לה, עידו ניצח בטוש, עם דקירה רבהג הזמן בפיגור, אבל בסוף הקרב הסתיים בשוויון.

 מצויינת ומחאות רבות של ההולנדים. 

 . 9-15בסיבוב החמישי פגש עידו ב איבנז מספרד. עידו מהתחלה הוביל וניצח בקלות יחסית 

-12מהתחלה פיגר והגיע למצב של עידו ישי פגש עידו את אלקסנין מקזחסטאן. בסיבוב הש

, הקזחי 13-13. ב 12-12נגדו. שם עידו הפך את הקרב, דקר שלוש פעמים והשווה ל  9

בצורה מאכזבת  15-14הפסיד לעידו עשה תרגיל יפה מאוד, ואחרי זה דקירה דאבל גרמה ל 

 סגל ארד.באליפות עולם בקריירה שלו,  16-9ת , פעם שלישי12סיים במקום למדי. 

 

יעיל בבית עם הפסד אחד לסייף מפולין ו . סיוף לא רעוהפסדנצחונות  4 :גרשון בסקין

בהמשך עלה גרשון  אוטומטית את הסיבוב השני, ובסיבוב  )וניצחון על קוריאני בכיר(.

. בסיבוב 6-15די שגרשון גב ר עליו בקרב חד צד –את קוקו מ קולומביה השלישי פגש 

הרביעי )היום הבא( אמור היה גרשון לסייף עם גוסטין מצרפת, אך זה פרש ללא קרב עקב 

האחרונים פגש גרשון את בורל מצרפת )שבהמשך ניצח את התחרות(.  32פציעה בברך. ב

. הצרפתי שינה את הקרב וטעות אחת של 9-12אבל עלה לייתרון  0-3גרשון התחיל בפיגור 

)הצרפתי שינה לגמרי את  ת לשנות את הקרבומעל הכל חוסר יכולריה פספוס גרשון, ואח

ואז דקירת  13-14. גרשון עוד צמצם ל 12-14העלו את הצרפתי לייתרון הטקטיקה שלו( 

 סגל בכיר., 25סיים במקום  .15-14גרשון הפסיד את הקרב  –דאבל הכריעה 



מצויין, באמצע ירידה )טעות שופט שהתחיל הפסדים. סיוף  2נצחונות ו 3 :יובל פרייליך

 יובל מנצח את שני המדורגים הבכירים בבית.שכ, שגררה את יובל ל הפסד ואז עוד הפסד(

. בסיבוב השלישי פגש את נורמטוב מ 7-15נונז מצ'ילה וניצח  עם בסיבוב השני סייף יובל 

עולם, ניצח גביע ב 10מינובה מיפן )מדורג בסיבוב הרביעי פגש את .7-15אוזבקיסטאן וניצח 

. יובל זכה 0-0הקרב התפתח לקרב פאסיבי ונגמר מהר ב  –( עולם השנה ובעל מדליות

בניצחון גדול.  3-5. היפני השווה ויובל עלה שוב לייתרון וניצח בסוף 0-1בהגרלה ועלה ל 

 .9-15א.אירופה( וניצח  9-16בסיבוב הבא לא התקשה יובל עם בורגוס מ ספרד )

באולימפיאדה( שוהא מצ' אפ מעולה ליובל )יובל  4ישי פגש את סטפן משווייץ )שבסיבוב ה

פגיעות  4קיבל  7-7ניצח אותו מספר פעמים כולל בבית המוקדם(. יובל לא סייף טוב, וב 

, פעם ראשונה 14סיים במקום  .  15-11רצוף קלות מידי שלא התאושש מהן. יובל הפסיד 

 , סגל ארד.16-9

עם הפסדים לא מחוייבים במציאות מחד הפסדים. סיוף לא טוב,  4נות ונצחו 2: דני ליס

(. דני 2016והוביל והפסיד מאידך. בסיבוב השני פגש את ברינק מקנדה )סייף אולימפי מ 

בסיבוב השלישי פגש ב מקזחסטאן, והפסיד לו  .11-14בקרב קשה ולא טוב ניצח בהגרלה 

. דני נראה כסובל מג'ט לג בקרבות, 95 סיים במקום .15-7שוב בקרב לא טוב בתוצאה 

ובאמת אחרי זה השתחרר וסייף טוב יותר, אבל עדיין מאז מאי בפאריס דני במין ירידה 

 בכושר הסיוף.

עולה של הבנים. התוצאות בכללי מצויינות )למעט דני( ועם תחושה של תחרות מ לסיכום:

 יכולה היתה להיות תחרות היסטורית ממש. –פספוס 

 

 

 

 

  12 קבוצות, דירוג ראשוני 34 קבוצתי: החלודקר 

 ,הונג קונג, עשינו הכנה והקרב שאמנם החל בפיגור היה יחסית קל ונוחהתכוננו לקרב מול 

 . 31-45 16ניצחנו את קרב העליה ל  –מול קבוצה לא פשוטה 



בסיבוב הבא הוגרלנו מול שווייץ, קבוצה מצויינת שהבסנו אותם )לראשונה( בגביע העולם 

טושים מהקרב  2-4פאריס. היה ברור שהם יבואו חזק מאוד לקרב הזה. עלינו להובלה של ב

השלישי ועד הקרב האחרון. הם באו ברצון לא לסייף להשאיר למסיים שלהם קרב ארוך ככל 

שהיה ברור מעל לכל ספק עידו ויובל לא ניסו  8ו  7הניתן מול גרשון. הטעות שלי שבקרב 

-7ים שממש התבנקרו. גרשון לא ממש הופיע לקרב האחרון והובס יותר מול שני השווייצר

!.        שניצחו את אליפות העולם וזכו במקום הראשוןלשווייץ,  40-45. הפסדנו 15

בהמשך קרב גרוע מאוד )ממש כ פוסט טראומה( מול ספרד שניצחנו אותם לא מעט 

. בקרב 2הקרב ל מינוס כשבסוף גרשון מצמצם את  41-45לאחרונה והפסדנו את הקרב 

ובקרב האחרון הפסדנו ל אוקראינה בקרב  32-45הבא ניצחנו את וונצואלה בקלות יחסית 

  לא טוב של הקבוצה.

ההרגשה שהיה אפשר לעשות משהו הרבה יותר גדול. הקרב עם שווייץ במידה  לסיכום:

וגרשון היה מסייף טוב יותר )יובל ועידו היו טובים מאוד, למעט קרב אחד של יובל, דני 

ומשם באמת ביום טוב של כולם  8החליף את עידו לקרב אחד ועשה את שלו( היינו עושים 

סד היה מאוד קשה לאסוף את הקבוצה וזה התבטא פהיינו יכולים להמשיך הלאה. אחרי הה

במקום . הקבוצה סיימה 9בהפסד מעצבן לספרד, מה שהיה יכול לגרום לנו לסיים במקום 

, אותו מיקום של שנה שעברה, שבמיוחד אחרי תחרות יחידים כה מעולה משאיר תחושה 14

  של החמצה.

  

ב ומוכן, וגרשון שביום הקבוצתי הנקודות החלשות זה דני שלא הגיע טו: לסיכום התחרות

כמו רצה מידי ולא הצלחנו לממש , אחרי שגם יובל וגם עידו )בעיקר הוא שלאחרונה פחות 

טוב בתחרות קבוצתית( הצליחו להביא רמה ויציבות. התחרות האישית נותנת המון המון 

ו זו –מקום לאופטימיות והחזרה לארץ היא עם טעם של עוד ומוטיבציה לשנה הקרובה 

 .החשוב נקודה סופר 



 וושי, סין -2018דו"ח אליפות עולם בוגרות 

 

 יצאו לתחרות שלוש בנות: דר הכט, יאנה בוטביניק, ניקוך גברילקו

 121סה"כ משתתפות: 

 דר הכט: 

 (.5-4( ולרוסיה )5-1הפסדים. סה"כ סיוף טוב, הפסידה לסינית ) 2ניצחונות,  4בית הראשון 

 עלתה אוטומטית 96-כניסה ל

. הגרלה יחסית טובה מול 15-12סייפה נגד בג'ורנה מלטביה וניצחה בתוצאה  64 -כניסה ל

סייפת חזקה פיזית אבל איטית יחסית. הקרב קצת הסתבך כאשר בסוף הזמן השני דר 

 . לאחר ההפסקה דר לקחה את הזמן, העלתה רמה וניצחה בסיוף טוב.9-11הייתה בפיגור 

אבל  (,יפת טובה )השנה זכתה במדליה בסבב גביע עולמיסייפה ווא מסין. סי 32-כניסה ל

דר סייפה עם הרבה ביטחון ושלטה בקרב. דר  ההרגשה הייתה שזה קרב שאפשר לנצח.

הצליחה לעמוד בלחץ, כאשר הסינית ניצלה קצת פזיזות וחוסר ניסיון וחזרה לקרב בשליש 

היריבה. ניצחה בתוצאה האחרון. דר שינתה והצליחה לשמור על איפוק ולחכות להתקפה של 

15-13. 

סייפה נגד צ'ויי מקוריאה. סייפת טובה ובכירה בסבב. הקרב התחיל טוב ודר  16-כניסה ל

, לאחר מכן דר ביצעה מספר התקפות לא טובות וצ'ויי ניצלה אותן. דר נכנסה 4-2הובילה 

דר  נקודות ולא הצליחה לצמצם את ההפרש. ניכר היה חוסר הניסיון של 3לפיגור של 

 29סיימה במקום  שקיבלה מספר רב מידי של נקודות זהות במהלך הקרב.

 סה"כ תוצאה מעולה של דר שהעונה סיימה שנה ראשונה בנוער.

 יאנה בוטביניק:

. סיוף טוב של יאנה בבית יחסית קשה. הפסידה שני הפסדים 3ניצחונות,  3בית ראשון 

 חרונות.. קצת הססנות וחוסר ביטחון בנקודות הא5-4קרבות 

 עלתה אוטומטית 96-כניסה ל

יאנה . סייפת חזקה ובכירה בסבב. (8)סיימה במקום מצרפתויטליס סייפה נגד  64 -כניסה ל

. בסוף הניסיון של הצרפתייה גבר, לחצה מאודה את 11-9סייפה טוב מאוד ועוד הובילה 

 70סיימה במקום  .15-12יאנה וניצחה בתוצאה 

 ניקול גברילקו:

בית יחסית קשה. עדיין חסר אומץ הפסדים. סיוף טוב של ניקול ב 3ניצחונות,  3בית ראשון 

 בלקיחת סיכונים וביצוע תרגילים נוספים בקרב.

 עלתה אוטומטית 96-כניסה ל

סייפה נגד שימוקווה מיפן. סייפת שמאלית עם ידית צרפתית. ניקול נלחצה  64 -כניסה ל

נקודות  3-4היפנית עלתה ליתרון של מאוד מהקרב ולא הצליחה להתמודד עם הלחץ. 

 81סיימה במקום .15-11ושברה את ניקול. לצערי עדיין חסר ביטחון וחוסן מנטלי. הפסידה 

 



 תחרות קבוצות:

 קבוצות 26סה"כ 

 סייפנו נגד קנדה. 16-קרב כניסה ל

 הגרלה יחסית נוכה שהיינו צריכים לנצל ולנצח. 

של הקרב היינו בהובלה של שלוש נקודות.  התחלנו את הקרב בצורה טובה, שליש ראשון

שליש שני המומנטום השתנה ונכנסנו לפיגור של שלוש נקודות. לצערי הקבוצה לא עמדה 

בלחץ ולא הצליחה להפגין אופי מספיק חזק ולחזור לקרב. דר התפרקה ולא הצליחה להביא 

לפות או שינוי את עצמה. לצעיר היינו רק שלוש בנות ולא היה לי את האפשרות לעשות הח

 כלשהו במבנה הקבוצה.

 

 סיכום כללי:

ההכנה לתחרות הייתה טובה. מחנה האימונים המשותף היה נכון הן בזמנים והן ברמת 

 לבצע את האימונים והשינה באותו מקום. תהקושי. היה עוזר ברמה הלוגיסטי

 ההגעה לתחרות באסיה כיומיים לפני התחרות הרגישה קצת צפופה ולחוצה. 

ברמה האישית הבנות נראו טוב והפגינו בגרות וסיוף ברמה טובה. לכל אחת מהן יש עדיין 

דברים שיש לשפר הן ברמה הטכנית והן ברמה המנטלית. הדברים נאמרו והוסברו לכל אחת 

 מהספורטאיות.

ברמה הקבוצתית קצת מאכזב, לא הצלחנו להביא את עצמנו לתחרות ולצערי התחרות 

ולפחות נרוויח ניסיון מקרבות הדירוג. חשוב  16-צפוי. ציפיתי שנכנס למוקדם מההסתיימה 

ספורטאיות על מנת שנוכל לבצע  4מאוד ללמוד מכך שיש צורך עז שנצא לתחרות קבוצות 

 שינויים במידת הצורך.

 

 

 בברכה,

 

 דורון לויט

 מאמן לאומי דקר נשים


