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15/05/2019 

 

 

 9/150/60י נביום ש 5פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 

 00:81הדר יוסף שעה 
 

 נוכחים:

גלפר אלכסנדרה, יורי קוצ'ר, , יוסי הררי, אפרים דביר, חיים ויצמןס. יו"ר,  –שרלי אופלגר יו"ר,  –אורי חרל"פ 
 .איגור ריכטר

 התנצלו:

 .ישראל בן עזרא, ליאורה הלפרין

 :נעדרים

 .מירב עופרי, אירנהזרצקי 

 משתתף:

 .מנכ"ל –שלום כהן 

 

 

 

 

 

 .9/14אישור פרוטוקול  .1

 אושר פה אחד
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 .מנכ"ל – דיווח על אליפות ישראל .2

 נתונים סטטיסטיים:

סה"כרומח נשיםרומח גבריםחרב נשיםחרב דבריםדקר נשיםדקר גבריםמקצועתאריך

74351811138דקר/חרב אישי25/04/2019

282048רומח אישי26/07/2019

168649649קבוצות27/04/2019

עלות נטוהכנסותהוצאות

25/04/2019₪ 12,682.70₪ 6,900.00₪ 5,782.70

26/07/2019₪ 4,150.52₪ 2,400.00₪ 1,750.52

27/04/2019₪ 11,279.55₪ 9,800.00₪ 1,479.55

13,075.60 13,075.60₪ ₪שופטים זרים

₪ 22,088.37 
 

התחרות התנהלה באופן תקין, הסתיימה בשעה  –בגני תקוה תחרויות דקר/חרב התקיימו  25/4ביום חמישי 
18:00. 

 ימה תחרות הרומח בעכו. התחרות החלה באיחור עקב תקלות במסלולים.התקי 26/4ביום שישי 

 סייפים. 200-התקיימה תחרות הקבוצות בהשתתפות כ 27/4ביום שבת 

כיבדו אותנו בנוכחותם: בנות משפחת חומוט, אשר נשאו דברי פתיחה... כמו כן הגיעו יעל ארד, גילי לוסטיג 
 ודני אורן.

ו"ר האיגוד מר אורי חרל"פ ושל בנות משפחת חומוט, בהמשך חולקו התחרות החלה בדברי פתיחה של י
 הוקרות לספורטאים מצטיינים.

 .17:00התחרות הסתיימה בשעה סבירה בסביבות 

 שופטים זרים:

 בקצרה, שוב הוכח שתרומתם לתחרות לא נשקלת בכסף.

 רבות.מה שגרם לשקט "תעשייתי" בק –בתחרות הרומח הם שפטו באופן בלעדי משלב החצי 

 שופטים זרים באליפות ישראל בוגרים הינם הכרח )בשלב זה(.

 שרלי:

ארגון התחרות בעכו: באתי להיות כאחד האורחים, ומצאתי את עצמי מטפל בתקלות טכניות, ציוד שלא נבדק 
נסעתי לעיר  –טרם תחילת התחרות, מסלולים לא תקינים, שלטים למכשירים שאינם פועלים בגלל סוללות 

 וללות.לקנות ס
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היו מסלולים שהשופט היה צריך לעמוד רחוק  –פריסת המסלולים לא מסודרת מבחינת רווחים בין המסלולים 
 מהמסלול כי לא היה לו מקום ליד המסלול.

 בולט לעין שאין מועדון ואין כוח אדם במועדון.

 קבוצות: 

 תשומת ליבם של יוסי ואורי.שרלי הופתע לראות סייפת עולה מירושלים, יום לפני )יום שישי( הסב את 

 .לא ברור על סמך מה השתתפה באליפות ישראל

 : ראיתי שאגודות לא הביאו שופטים. האם יצאו חיובים.שרלי

 (.אס"א ירושלים, לוד, לידר, מודיעין, מכבי חיפה: יצאו חיובים לאגודות )שלום

 שרלי מלין על תקלות שלא טופלו בגלל שהאיש הטכני השתתף בתחרות.

 לא היה כיבוד לשופטים עד סוף היום. –: עקב העובדה שחדר שופטים היה פתוח ישרל

 

 .יוסי –עדכון הרכב משלחת לאליפות אירופה בוגרים  .3

 מצורף סגל היוצאים לאליפות אירופה:

אוהד בלוה - דקר

עידו הרפר - דקר

יובל פרייליך - דקר

דני ליס - דקר

גרשון בסקין - דקר

גל סלע - פיזיו 

אלכס איבנוב

דורון לויט - דקר

בנות-1 - קטיה דוידזון

בנות-2 - דקר

בנות-3 - דקר

בנות-4 - דקר

חיים חטואל - רומח

מאור חטואל - רומח

מארק פרלמן - רומח

מארי דבורקין - רומח

 ניקול פוסטילניק - רומח
 לאיגוד הוגשה בקשתו של דורון לויט מאמן הנשים לאשר הוספת סייפת חמישית לאליפות אירופה.

 וחה בקשה זו.הנהלת האיגוד ד

 יוסי: –מימון ניקול פוסטילניק 
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 ניקול צריכה לקבל החזר עלות בגובה העלות של כל ספורטאי היוצא מישראל.

 מאשרים פה אחד

 

 מימון? – 13/5תאריך אחרון לרישום  – 23אליפות אירופה גיל  .4

 לא שוריין תקציב לנושא, השאלה כיצד לקדם.

 ניקול גברילקו, יאנה בוטביניק, דר הכט, סטס גלפר, הילית נחייסי, רועי רוזנפלד, מארי דבורקין. מועמדים:

 מאמן אלכס איבנוב.

 אושר מימון מלא לא כולל אש"ל ונסיעות לספורטאים.

 

 מימון? –אוניברסיאדה  .5

 הוחלט: מימון עצמי.

 

 .שרלי אופלגרישראל בן עזרא/ – נהלים והתנהלות וועדות ובעלי תפקידים .6

לא סופרים אותן. בתקנון לא כתוב כיצד הועדות צריכות להתנהל  –שרלי: טוען למידור ועדת תחרויות/שיפוט 
 ולמי הן מחוייבות בדיווח.

 : ועדות האיגוד לא פעילות, ועדות האיגוד הנן ועדות ממליצות ולא מבצעות.אורי

 כות להגיע בכתב לאיגוד.המלצות הועדות צרי –יש להמליץ על דרך עבודה לועדות 

 

 .החלפת חברת הנהלה נציגת אשקלון במקום מירב חרשקוביץ שהתפטרה מההנהלה .7

 חברת ההנהלה מירב עופרי מבקשת לעזוב את ההנהלה, מועדון אשקלון הציג מועמדת בשם נחמקין ויקטוריה.

 הנהלת האיגוד מאשרת את ההחלפה.

 אלא על מקום של אישה, מתפטרת ומציעה מישהו במקומה. –דון אירנה זרצקי שנכנסה לאיגוד לא כנציגת מוע

 החלטת הנהלה: לאשר ולבקש משתי המועמדות קורות חיים.

 

 .הצגת דוח חצי שנתי מקצועי כפי שיוצג ליחידה לספורט הישגי .8

 מצורף כנספח א'.
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 .פרוייקט נשים .9

 ט נשים.ביום שלישי תתקיים פגישה ביחידה לספורט הישגי בנושא פרוייק

התקיימה ישיבה מקדימה עם דורון לויט והגענו למסקנה שמשנים את מבנה הפרוייקט:  חוזרים לכיוון של 
 עבודה אישית באגודות ומחנות אימון סגורים מדי שבועיים ככל שיאפשר לוח התחרויות.

 

 .ועדת כספים .10

 היתה חברה בועדת כספים. –מירב עופרי התפטרה מחברותה בהנהלה 

 קוצ'ר נציג מעלות מגיש את מועמדותו. יורי

 נבחר פה אחד.

 

 

 

 

 ,כתב

 שלום כהן

 ףמנכ"ל איגוד הסיו
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 איגוד הסיוף בישראל

 

 דיווח חצי שנתי
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 אוהד בלוה, מאמן לאומי –דקר בוגרים 
. אתייחס אליהם כאל תחרויות מטרה GPתחרויות מטרה לא נערכו, והיו רק גביעי עולם ו 

 ואעשה סיכום יחד עם פנינו לטוקיו.

גולת הכותרת מדליית כסף בוונקובר עם ניצחונות מצויינים על הונגריה  –גביעי עולם היו  4
נצחונות בין היתר על צרפת ואלופת העולם משווייץ(, מקום  3ב גרמניה ) 7וגרמניה, מקום 

נצחונות, בין היתר על ספרד וצרפת בפעם השניה ברציפות(. התחרות  3בארגנטינה ) 11
 ( והפסדנו שם סיבוב ראשון להונג קונג.18הראשונה היתה גרועה  )נובמבר 

שיא בניקוד הקבוצתי )עם  באירופה 6-בעולם ו 9מקום סה"כ אנחנו עומדים במטרה שלנו, 
בפאריס,  4כשיש לנו לשמור על ניקוד גבוה בתחרות הראשונה )מקום  – ושל עידו באישי(

 13( ו מקום 8בוונקובר(, אבל מצד שני תוצאה דיי בינונית בא. אירופה )מקום  2ומקום 
 באליפות העולם.

ב בסוף יולי על תן תמונת מציאירופה תליפות עולם הינה חשובה ביותר, ויחד עם אאליפות 
 מצבינו בצורה ריאלית.

אליפות  13בוונקובר,  2בגרמניה,  7עשו מספר פעמים תוצאת סגל ארד ) 4כל ה  –סגלים 
בהתאמה בא.עולם יחידים )שווה  14ו  10אליפות אירופה(, עידו ויובל עשו מקום  8עולם ו 

 לסגל ארד גם כן(.

( בגביעי עולם 8-5עם פעמיים גמר )התקרב לצמרת העולמית הגבוהה יחד  עידו: יחידים
בעולם עם סיכוי סביר לקראת אליפות עולם  20)הישג שיא של חייו(. עידו מדורג במקום ה 

 גרשוןבגביע אחר,  16בגביע עולם אחד ו  32עלה ל  יובלהראשונים בעולם.  16לעלות ל 
לא סייף בקטאר )גם הוא  64בקטאר( ודני פעם  GP)לא נסע ל 64ופעם ב  32סיים פעמיים ב 

 בודפשט(. GPו גם ב 

השתתפות של השלושה למעט דני  –פעמים( ובארץ  3מחנות אימון באיטליה ) :אימונים
 )בעיות בעבודה(.

 4סה"כ בחודשים הקרובים נראה את מצב הנבחרת, כרגע רואים רמת סייף טובה של כולם )
במספר( לאולימפיאדה  4ת הראשונות )והראשונים באליפות ישראל( ואנחנו לקראת התחרוי

 רק ביחידים(. 3) 10מתוך 
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 דורון לויט, מאמן נבחרות נשים דקר –דקר נשים 
 

 הישגים בולטים

 קדטיות:

 19סבב אירופאי ברטיסלבה ינואר  2מקום   :29/01/2003ניקול פייגין 

 18סבב אירופאי סרביה אוקטובר  3מקום             

  א.עולם 32 א.אירופה, טופ 16טופ             

 18סבב אירופאי סרביה נובמבר  16טופ  :20/10/2003אדל בוגדנוב 

 19סבב אירופאי ברטיסלבה ינואר  -32טופ   :21/11/2002אוה גלפר 

 18סבב אירופאי קופנהגן דצמבר  -16טופ                             

 א.אירופה 32טופ            

 18סבב אירופאי קופנהגן דצמבר  16טופ  :08/11/2003אליענה סימנקוב 

  18סבב אירופאי סרביה אוקטובר  16טופ                             

 א.עולם 32א.אירופה, טופ  16טופ                             

   18סרביה אוקטובר  2סבב אירופאי מקום  :קבוצתי

 אליפות אירופה 5מקום          

 נערות:

 מעלות. 5ברטיסלבה, מקום  2עולם: מקום גביע   :2000דר הכט 

 א.עולם. 32, טופ 32א.אירופה טופ 

 א.עולם 32בורגוס ספרד. טופ  9גביע עולם: מקום  :1999ניקול גברילקו 

 א.אירופה 16מעלות, טופ  8גביע עולם: מקום    :ניקול פייגין

 א.אירופה.  13א.עולם טורון, מקום  9מקום  :קבוצתי

 ל נוערנכנסו לסג        

 :23גיל 

 .U-23אירופה ליפות טרם יצאו לתחרויות, מתוכננות לצאת לא
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 בוגרות:

 פרי בודפשט דגרנ 64טופ  :קטיה דבידזון

 גביע עולם סין 64טופ  :ניקול גברילקו

תחרות ראשונה בשנה  -קאלי  64, טופ 2018עולם ליפות א 32טופ  :דר הכט
 האולימפית

 

 

 

 סיכום כללי:
 פשוטה ארגונית ותפקודית. עונה מורכבת ולא 

באוקטובר בשעה טובה הוחלט להתחיל פרויקט דקר נשים בוינגייט. עברו להתגורר בוינגייט 
נערות: ורה, דר וגברילקו. בוטביניק הצטרפה לאימונים אך לא עברה למגורים וניקול טל  3

 (.19נפצעה כבר בתחילת העונה והייתה בעוצר אימונים. )חזרה לאימונים בפבוראר 

האימונים השוטפים כללו: שלושה אימוני בוקר ועוד שני אימוני ערב של סיוף, שלושה אימוני 
 כושר ואימון תנועה. בנוסף לכך טיפולים ומעקב ע"י הצוות הרפואי בוינגייט. 

בנוסף לבנות שעברו לוינגייט, כל שבוע התקיים אימון מרוכז של קדר בנות רחב ע"י זימון 
 אישי מידי שבוע.

ערי הפרויקט גרם להרבה התנגדויות ורעשים פוליטיים, דבר שגרם לקשיים רבים לצ
 בהתנהלות השוטפת:

 יריבות בין המאמנים .1

 אי שליחת ספורטאיות לאימוני הנבחרת .2

 חוסר שיתוף פעולה בין האיגוד, המועדונים והמאמנים    .3

חדת נוספת חודשים מתחילת הפרויקט דווח לאיגוד שאין תמיכה מיו 4-בפברואר לאחר כ
עבור פעילות הפרויקט. החלטת האיגוד הייתה קיצוץ שכר המאמנים והשקעה נקודתית 

 במועמדים הבכירים לאולימפיאדה הקרובה, לצערי הבנות אינם חלק מכך.

הפרויקט הציף קשיים מערכתיים רבים שניתן ללמוד ולהסיק מכך מסקנות רבות. אשמח 
 ניתן לשפר ולהשתפר.  לקיים מספר דיונים נפרדים ולחשוב כיצד

 נכון לעכשיו עתידו של הפרויקט אינו ברור, אך התחזית אינה אופטימית.

מבחינה מקצועית הפרויקט אינו הניב תוצאות מוצלחות. אם היה ידוע מראש שמתוכנן 
 חודשים, ברור שהיה טעות להתחיל. 4לבטלו לאחר 
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 ברמה האישית

 בקדטיות:

מוכשרת מאוד. קיים קושי ברמת הכושר וסיבולת הקרב.  )עוד שנה בקדטיות(, ניקול פייגין
 בעלת יכולת להתברג בצמרת העולמית. 

כמו כן חשוב לראות עוד מספר לא קטן של בנות מוכשרות: אווה גלפר, אליענה סימנקוב, 
 אדל בוגדנוב, מיה אלמור, מישל יעקובסון וקמילה דרקטור. 

 קבועה עם אימוני הנבחרת. לצערי הרבה מהקדטיות לא שיתפו פעולה בצורה 

 בנערות:

, מראה יציבות ורצינות. שיתוף פעולה מלא עם הפרויקט. יש צורך לחשוב כיצד ניתן דר הכט
 ללוות ולעזור לה בשנה האולימפית.

, עדיין במשבר. עברה לוינגייט ושיתפה פעולה בצורה מלאה. כרגע עדיין בליווי קנבסקי ורה
 יצד ניתן לעזור לה במידה וצריכה לחזור הביתה למעלות.מנטלי צמוד, כרגע יש להחליט כ

השתפרה ברמה המנטלית, שיפרה את רמת האימון והרצינות אבל עדיין לא  ,ניקול גברילקו
מצליחה לשנות את ההתנהגות ולהתאים את עצמה לדרישות הנבחרת. שיתוף פעולה חלקי 

 עם הפרויקט בוינגיט.

 :בוגרות

מיד ולאחר כחודש נפצעה וחלתה. חזרה לאימונים ולתחרויות החלה את העונה ו ,ניקול טל
בחודש פברואר. משתפת פעולה ברמת הנבחרת ועובדת קשה לחזור לעצמה מקווה שלא 

 מאוחר מידי לשנה האולימפית הנוכחית.

מתאמנת חזק אבל בצורה אינדיבידואלית. משתפת פעולה בצורה חלקית  ,יאנה בוטביניק
 ז אישי(. עוברת שנה הבאה ללימודים בארה"ב.עם הנבחרת. )בהתאם ללו"
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  אלכסנדר איבנוב, – דקר בנים קדטים ונוער
 נבחרות קדטים ונוער ןמאמ

 

 יעדים לפני העונה:

 נוער

קבוצת דקר בנים לקחה מקום רביעי. מכוון שכל הסייפים  2018באליפות העולם לנוער 
דם עד כמה שאפשר בדירוג נשארו בקטגוריה החלטנו להשתתף בכל הסבב הקבוצתי, להתק

 כדי לקבל הגרלה יותר נוחה בתחרויות המטרה ולנסות לעשות תוצאה קבוצתית.

סייפים הטובים בהחלט היו מועמדים לעשות תוצאה אישית בתחרויות החוץ מזה שני 
 המטרה. שניהם שנה אחרונה בנוער: יעקב פיזנברג וסטניסלב גלפר. 

 קדטים

ות גבוהות, אך בהחלט גם כאן ניסיון להרכיב קבוצה תחרותית בקטגוריית קדטים לא היו ציפי
 והשתתפות מכובדת בתחרויות המטרה אישיות.   לאליפות אירופה

 

 הכנות בארץ:
כמו גם בשנה שעברה, החלטנו לשלב רוב האימונים של קדטים, נוער ובוגרים ביחד במועדון 

 ספורטאים כל פעם. 20האימונים התקיימו מדי שבוע והוזמנו לשם עד סבא. -כפר

ימים כולל לינה רק לקדטים  3-4 מחנות אימונים מרוכזים של 4בנוסף, במהלך העונה קיימנו 
 .מעלותמרכז סיוף בבופעמיים וינגייט . פעמיים במכון ונוער

לצערי יעקב פיזנברג שמשרת ביחידה מובחרת בצה"ל לא השתתף בשום הכנות לאומיות 
 ות שיצאנו ותרם הרבה ברמה קבוצתית.בארץ. הוא לקח חלק בכל התחרוי

 גם אריאל ארמוזה, סייף עם פוטנציאל גבוה, פרש מאימונים מקצועיים וחזר רק לאחרונה.

 

 המטרה:סבב ותחרויות 
 נוער קבוצתי

. בגלל זה כבר בשלבים מוקדמים פגשנו קבוצות חזקות. 20התחלנו את עונה מדורגים 
ות: ריגה, הרקליון, בלגרד ובאזל. כבר מהתחרות תחרויות גביע העולם לקבוצ 4-השתתפנו ב

הראשונה היה ברור שהבעיה המרכזית של הקבוצה היא שיש שני סייפים בולטים ואין עוד 
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שניים שיכולים להתמודד ברמה מול היריבות החזקות. כל העונה ניסיתי לעשות שינוים 
וצתית. אך לצערי בהרכב ולהכין לפחות סייף אחד בנוסף ליעקב וסטאס שיהיה ברמה קב

יארינובסקי, כהן וליסין בהתמודדות עם היריבים בתחרויות קבוצות היו מתחת לכל ביקורת. 
סייף צעיר וחסר  –ירידה חדה ביכולת לעומת עונה הקודמת, יונתן כהן  –תומר יארינובסקי 
ל לא מוכן ברמה מנטלית להתמודדות במצבי לחץ. הנפילות החזקות ש –ניסיון, רפאל ליסין 

במפגשים קבוצתיים לא איפשרו לנו לממש את הפוטנציאל הקבוצתי, למרות סיוף  3מספר 
, פעם לא נכנסנו ופעם אחת 16-טוב של יעקב וסטאס. מארבעה תחרויות פעמיים נכנסנו ל

 עשינו גמר.

בכל מקרה התקדמנו בדירוג העולמי והגענו לתחרות המטרה, אליפות אירופה, במקום 
וסייפנו שני  4-על שוויץ וניצחון נוסף לא מציאותי על הונגריה הגענו לטופ סביר. אחרי ניצחון

מפגשים על מדליות. ושוב בלט מאוד הבדל בין שני הסייפים שלנו )כהן ויארינובסקי( לשאר 
 מדינות. הישג מדהים אך עם הרגשת פספוס. 20הקבוצות. הסתפקנו במקום הרביעי מתוך 

מובהק, שאין לנו סיכוי לעשות שוב תוצאה עם ההרכב אחרי חזרה לארץ, הסברתי באופן 
הנוכחי ושוחחתי עם אוהד בלוה על אפשרות לצרף את ליסין רפאל לאליפות העולם לצורך 
השתתפות בקבוצות. לפי דעתי אז, הוא היה יכול לשפר את המצב ולסגור את ה"חור" 

ה מתנגד לתקנון בקבוצה. בסוף החלטנו לא לבקש מהאיגוד שינוי כזה, גם מהסיבה שז
האיגוד. בהמשך תומר יארינובסקי נפצע בתחרות בארץ, ובכל מקרה רפאל ליסין לקח את 

 המקום שלו.

לצערי טעיתי, ולמרות שלא פתחתי עם ליסין בהרכב, אחרי הפסד של כהן על אפס, הכנסתי 
 קבוצות. 41מתוך  17את רפאל והוא הביא מינוס גבוה מאוד. סיימנו במקום 

 מדינות.  67מתוך  10מקום  –בסוף הענה  FIE-דירוג נבחרת ב

 

 :2019-2018פירוט הישגים קבוצתיים במהלך עונת הנוער 
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 :2019-2018דירוג קבוצתי בתום עונה 
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 נוער אישי

יפות העולם היה הסייף הבכיר של באל 11עם גמר בבאזל ומקום  גלפר ות,בתחרויות אישי
אבל בגלל חוסר אימונים סדירים לא היה מסוגל תרם הרבה בקבוצתי ישראל. יעקב פיזנברג 

בבאזל  32לעשות תוצאות מבריקות באישי למרות הפוטנציאל האדיר שלו והסתפק בטופ 
באליפות  32סייף צעיר ומאוד מבטיח עם  –ובאליפות אירופה. ניתן לציין גם את יונתן כהן 

 אירופה ובסה"כ עונה לא רעה בכלל. כל שאר הסייפים אכזבו.

 

 :2019-2018נערים בתום עונה העולמי אישי של הדירוג 

 

 

 

 :2019-2018של גלפר סטניסלב בתום עונת הנוער  פירוט תוצאות
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 :2019-2018בתום עונת הנוער  פיזנברג יעקבפירוט תוצאות של 

 

 

 קדטים קבוצתי

ו בשלושה תחרויות קבוצתיות במסגרת סבב אירופאי: זריאנין, קופנהגן, השתתפנ
מתוך  10. באליפות אירופה קבוצה סיימנו במקום 11-ו 22, 9ברטיסלבה. סיימנו במקומות 

 מדינות. 20

 

 קדטים אישי

 חשוב לציין מספר ספורטאים שעשו תוצאות בינלאומיות טובות במהלך השנה.

באליפות  104מתוך  29! בגביע אירופה בברטיסלבה, ומקום 347מתוך  5מקום  –יונתן כהן 
 באליפות העולם. 144מתוך  42אירופה, ומקום 

 באליפות העולם. 144מתוך  28בגביע העולם ומקום  32פעמים טופ  –איתמר תבור 

 בגביע אירופה בזריניאן. 122מתוך  7מקום  –יובל יוסף 

 

 סיכום
 נוער

 .4מקום  –אליפות אירופה תוצאה מדהימה של דקר בנים ב

 מדינות. 67מתוך  FIE 10-דירוג סופי ב

בגביע העולם  7באליפות העולם ומקום  11הופעה מכובדת של גלפר סטניסלב עם מקום 
 לנוער בבאזל.
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גלפר ופיזנברג סיימו את גיל נוער. סטניסלב מתחבר לנבחרת לאומית בוגרים ויעקב לפי 
 לצערי מסיים את הקריירה.-דעתי

נה הבאה נצטרך לבנות קבוצת נוער חדשה לחלוטין. ועל הנייר יש קאדר מעניין שם: בש
יונתן כהן, אריאל ארמוזה, תומר יארינובסקי, איתמר תבור ואחרים. אבל קבוצה כזאת לא 

 תוכל להתמודד בעונה הקרובה על מקומות גבוהים. ניתן לבנות כאן לטווח יותר רחוק.

 ללים גם קבוצות + אליפות אירופה ועולם.תחרויות הכנה שכו 4אמליץ על 

 

 קדטים

 תוצאות בינוניות בתחרויות מטרה.

בפוטנציאל: יונתן כהן  םלעונה הבאה, גם כאן יש סייפים מעניינים שיוכלו להגיע להישגי
שנשאר בקטגוריה, ניר גולובנוב, דב וילנסקי, לכמן נתן, רני אחינועם, רועי לייקינד ועוד 

 ים. מספר סייפים לא רע

אליפות אירופה קבוצתי ואישי ועולם  תחרויות הכנה שכוללים גם קבוצות + 3אמליץ על 
 אישי.
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 נתן אביטן, מאמן נבחרות –רומח קדטים ונוער 
 

 רועי רוזנפלד

רועי סיים את שנת הנוער האחרונה שלו ועכשיו הוא מתחיל משנה הבאה את תקופת 
 הבוגרים.

 לרועי לא הייתה שנה מוצלחת. ,מבחינה תוצאתית

שם תוצאתו הטובה ביותר  ,גביעי עולם לנוער 4-רועי השתתף השנה על חשבון האיגוד ב
, 64שם תוצאתו הטובה ביותר הייתה  , באליפות אירופה ואליפות עולם וגם64הייתה 

 באליפות אירופה.

ובאליפות  ,בגביעי העולם 32-השאיפה והצפי שלי מתחילת השנה הייתה שרועי יתברג ב
 אירופה, דבר שלא קרה.

מחנות אימון בפולין ובאיטליה ולגרנד  2מלבד התחרויות הללו, רועי טס השנה על חשבונו ל
 פרי בבוגרים, גם באיטליה.

אימונים ביום, נוסע כל שבוע לפחות פעם אחת, לעיתים גם  2מתאמן בצורה מצויינת, רועי 
פעמיים ושלוש להתאמן בחיפה, עכו ובמגידו עם הסייפים שיש שם, מכיון שבמועדון בכפר 

 סבא, אין יריבים ראויים בגילאים שלו.

ים ביכולתו למרות השנה הלא מוצלחת המוטיבציה של רועי בשיאה, הוא ואני עדיין מאמינ
להעלות רמה ולמצות את הפוטנציאל שבו, לצורך זה הוא אף החל בטיפול אצל פסיכולוג 

 ספורט צמוד, כמובן על חשבונו.

רועי משקיע גם את כל זמנו וגם מכיסו על מנת להשתפר ולהגיע לתוצאות טובות יותר, יש לו 
חינתי של אימונים, ואני עוד שנתיים לשרת בצבא, כלומר עוד שנתיים עם מסגרת מצויינת מב

חושב שצריך לבדוק איך עוזרים לו בשנה הבאה כאשר הוא מתחיל את קריירת הבוגרים 
שלו, קיימת אמונה אצלי ואצלו שדברים יכולים להשתפר בצורה ניכרת, ולא חסרות דוגמאות 

 בעולם על סייפים שפרצו קדימה בגיל הבוגרים.

 

 ניקול ארוס

 ,32ויות מסבב הקדטים, תוצאתה הטובה ביותר הייתה תחר 3ניקול השתתפה השנה ב
והפסידה בטוש אחד לאיטלקייה שזכתה בסופו של דבר  32באליפות אירופה גם עשתה 

 באליפות העולם לא סייפה טוב והפסידה   בסיבוב הראשון. ,במקום הראשון

ב ניקול אף סייפה תחרות אחת בסבב הנוער ושם עברה את שלב הבתים והפסידה בקר
 הנוקאאוט הראשון.
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ניקול מתאמנת במועדון בצורה מצויינת, מאד משקיעה ורוצה להיות ספורטאית מצטיינת  
בצבא ולהמשיך את התקדמותה בסייף, סיימה בתחרות בוגרים אחת בישראל במקום 

 הראשון ועתידה נראה מבטיח.

ווח(, והיא מהווה ארחיב על התוכניות לגיל הזה בהמשך הדיהיא עוברת כעת לגילאי הנוער )
 חלק חשוב בעתיד רומח הנשים בישראל.

 

 ליאור דרוק

 ליאור סיימה את שנתה הראשונה בגילאי הקדטים, והייתה שנת פריצה מבחינתה.

בתחרות גדולה בגרמניה בסבב האירופי בקדטיות, בתחרות אחרת  6-ליאור סיימה במקום ה
כמה סייפות מצויינות, באליפות  נוקאאוטים בהם 3הראשונות לאח שניצחה  32-הגיעה ל

לסייפת מרוסיה שסיימה  32אירופה, דורגה ראשונה לאחר הבתים, ןהפסידה בשלב ה
 כמו ניקול באותו שלב(.) 15-14 ,, ההפסד היה אכזרי3-לבסוף במקום  ה

 לסייפת טובה מאד מיפן. 15-14גם כן  64-באליפות העולם הפסידה בשלב ה

טיסות על חשבון האיגוד מסבב  4-הקדטים, ליאור טסה השנה ללליאור יש עוד שנה בגילאי 
הקדטים ולעוד תחרות על חשבונה, טסה למחנה אימון על חשבונה ויש לה מאמן כושר 

 צמוד, גם על חשבונה.

לדעתי יש להמשיך ולהשקיע בליאור כמו השנה, בגילאי הקדטים, זוהי שנתה האחרונה 
עמדה טובה מאד להתברגות בצמרת העולמית ותוצאותיה מאד בולטות ומעמידות אותה ב

 בשנה הבאה.

 

 פרויקט נוער בנות

 .בשנה הבאה תהיה נבחרת נוער בנות איכותית ביותר שלא הייתה שנים רבות ברומח

עם הצטרפות ניקול פוסטליניק ליצוג ישראל, קיימת שלישיית בנות, פוסטליניק, ארוס ודרוק, 
 4וער ודרוק שהיא שנה אחרונה קדטים, כלומר עוד השתיים הראשונות יהיו שנה ראשונה נ

 שנים בנוער.

תחרויות נוער שמשלבות בודדים  4זוהי נבחרת שחייבים להשקיע בה, קיימות בסבב 
כרגע יש ) ותחרות קבוצתית, הבנות צריכות לטוס לכל התחרויות האלה על מנת לצבור ניקוד

פות אירופה ולאליפות העולם, נקודות לנבחרת( דבר שימקם אותם בעמדה טובה לאלי 0
ויסלול את המשך דרכם כקבוצה, כאשר השיא יגיע בשנה השלישית והאחרונה של פוסטלניק 
וארוס בנוער, דבר שיסלול גם את המשך דרכם כקבוצה בגיל הבוגרים, ויאפשר לצעירות 
 המצויינות שיש לנו בגילאי הילדים להמשיך את דרכה של נבחרת פורצת הדרך הזו! זוהי

 –הזדמנות שאסור לנו לפספס, וכל זה בזכות הצטרפותה של סייפת מאד מאד איכותית 
 ניקול פוסטליניק.
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 גילאי ילדים

בזירה קיימת בענף הרומח קבוצה של ילדים וילדות, שכבר עכשיו זכו להשגים יוצאי דופן 
 הבינלאומית.

 12-, עזר במימון ל13-15השנה האיגוד אף השקיע בטיסה אחת מאד גדולה לגילאי 
ספורטאים צעירים, וכולי תקווה כי השקעה זו בצעירים תימשך, מכיון שיש עכשיו דור מצויין 

 של בנים ובנות בענף הרומח.

 

 אורי פינסטרבוש

מחנות אימונים )פולין עשירה ואינטנסיבית הן באורי סיים את שנתו הראשונה כקדאט. שנה 
טרום עונה, בודפשט תחילת עונה שניהם על חשבונו ופריז אמצע עונה( והן בתחרויות 

 .מרתון פריז(וגביע עולם לנוער  1גביעי עולם לקדטים,  6מרובות )

 - תחריות קדטים )סלוניקי, בודפשט ומרתון פריז 3-ב 32התוצאות הבולטות של אורי היו 
 ת וטובות(.יות היו חזקוושלושת התחר

 אורי השנה עשה גם קריטריון לנוער באקס פרובנס בצרפת.

 .32-ל 16כשהיעד שהצבנו היה בין  64-בתחרויות המטרה אורי סיים בשתיהן ב

למרות זאת יש נקודות אור חיובות מאוד, אורי סייף טוב ומתאמן לאורך כל השנה 
, חיפה ועכו עקב חוסר באניטנסביות וברצינות הכוללות גם נסיעות לאימונים בכפר סבא

מאמן כושר פרטי, על בסיס שבועי ביריבי אימון בגילאים שלו במועדון. מלווים את אורי 
 הללו ממומנים על ידי הוריו. , ויעוץ אצל תזונאי ספורט פיזיותרפיסט

אורי נמצא במגמת חינוך גופני בבית הספר, שמשתף פעולה עם הצרכים הלימודיים 
רויות מרובות. הוריו מאוד תומכים בו בכל דרך אפשרית )מחנות המיוחדים הנובעים מהעד

 אימונים ותחרויות בחו"ל, מעטפת לצרכים השוטפים והלימודיים(.

השנה בצורה חיובית של צבירת ניסיון בתחרויות בינלאומיות והתקדמות את אני מסכם 
כספורטאי  ברמת הסיוף והמקצועיות. אורי מראה מוטבציה גובהה ורואה כיום את עולמו

 וכסייף.

אני מאמין שבשנה הבאה נראה הישגים טובים יותר בגביעי עולם ותחרויות המטרה לכיוון 
 השמונה.

בעונה הבאה יש להתמקד נקודתית בקטדים. למרות גילו הצעיר אורי מתאים גם לנבחרת 
הן ברמת הסיוף, הניסיון המצטבר והמוטיבציה. אורי נמצא בנקודת זמן חשובה  נוערה

להמשך השקעה בו כסייף אשר על בסיס ניסיונו ויכולתו המקצועית אני צופה המשך 
 התקדמות כקאדט ובנוער.

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


  Israel Fencing Association( 580244838)ע.ר.  איגוד הסיוף בישראל 
Mobile:+972-(0)50-5970577 :נייד 

1069482יפו, -)אצטדיון האתלטיקה(, תל אביב הדר יוסף ,10שטרית   
Shitrit St. 10 Tel-Aviv Israel 

Email:   ceo@fencing.org.il   :אימייל 

Site:   http://www.fencing.org.il   אתר:  

Facebook:   https://www.facebook.com/IsraelFencing   :פייסבוק 

 

- 14 - 

 

 רז גורן

באף  64-רז סיים את שנתו הראשונה בנוער בצורה פחות טובה מהמצופה. הוא לא נכנס ל
. ניתן לראות את ההבדלים בין הקדטים 64-יעי העולם. באליפות עולם רז סיים באחד מגב

 לנוער בתחריות הבינלאומיות. רז מסיים את העונה עם פציעה ביד. 

 אני מקווה שרז שיתחיל את עונת הנוער השנייה שלנו בצורה יותר טובה.
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סייפי רומח בוגרים המתאמנים במועדונים ושייקחו 
 חלק באליפות אירופה ועולם

 

 מאור חטואל

 מאמן: חיים חטואל

 ועכ –מועדון: רומח אבירים 

 .2020סומן כבעל סיכויים לקחת חלק במשחקים האולימפיים טוקיו 

 (.150,000)היקף התכנית  ₪ 100,000-עובד ע"פ תכנית הנתמכת ע"י האיגוד ב

 

 מארק פרלמן

 מאמן: מרק נוימן

 מועדון: לוד

 סייף עולה חדש מגרמניה, הישגים מגרמניה.

 בארץ.  02/05/2019עד  תכנית עבודה עד אליפות עולם:

 מחנה אימון ברוסיה.  02-13/05/2019

 תחרות בסין. 13-20/05/2019

 מארק חוזר לרוסיה למחנה אימון. 20-31/05/2019

 מחנה אימון בגרמניה משם יציאה לאליפות אירופה. 01/06/2019

 בחודש יוני אנחנו מתכננים להתאמן בגרמניה לפני אליפות אירופה עם נבחרת גרמניה.

ננים להתאמן בפולין, אולי בגרמניה, השתתפות באוניברסיאדה בחודש יולי אנחנו מתכ
 באיטליה ובאליפות העולם!

 

 מארי דבורקין

 מאמן: חיים חטואל

 עכו –מועדון: רומח אבירים 
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 ניקול פוסטילניק
 מועדון: אסא ירושלים

 אלכסנדר איבנוב – ומגיש דוח מאמן אחראי

 ץ.אלכסנדר ארוטוניאנ-ו טד פדז'יט –מאמנים אישיים 

 

( הגיעה לאיגוד הסיוף בישראל ולאגודה אס"א 2002)שנת לידה  16ניקול פוסטילניק בת 
 אחרי שקיבלה אזרחות ישראלית. 2019ירושלים בפברואר 

עברה לענף  11ניקול מתגוררת בסן דיאגו. התאמנה שש שנים בהתעמלות אומנותית ומגיל 
 הסיוף.

ית. בתחילת העונה השתתפה התחילה את הקריירה הבינלאומ 2018-2019בעונת 
, 144מתוך  16מקום  –, סופיה 136מתוך  12מקום  –בשלושה גביעי העולם לנוער: לונדון 

. בנוסף, ניקול ניצחה את אליפות ארצות הברית בקדטיות 165מתוך  6מקום  –זגרב 
ובנערות תוך שלושה ימים. פוסטילניק נכנסה לנבחרת ארצות הברית לאליפות העולם נוער 

 .2019דטים וק

אחרי משא ומתן ארוך עם הסייפת, המשפחה ואיגוד הסיוף של ארצות הברית הצלחנו 
. היא וויתרה על מקומה בנבחרת ארצות הברית ואיגוד הסיוף ולהעביר אותה לשורותינ

בישראל הכיר בתוצאות שלה העונה כקריטריון הישראלי להשתתפות באליפות העולם לנוער 
ת הברית, ניקול השתתפה בגביע העולם בוגרות בטורינו בתחילת וקדטים. עוד במדי ארצו

 משתתפות. 169מתוך  25חודש פברואר. שם הפתיעה את כולם וסיימה במקום 

 עם הגעתה לארץ, נבנתה לפוסטילניק תכנית תחרויות עד סוף העונה:
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ל אחרי ניצחון גדול ע 32-בתחרות גרנד פרי בוגרות באנהיים שוב נכנסה ניקול לטופ
 סייפות. 149מתוך  32. מקום סופי 2016ריו  תבובאקרי מתוניסיה מדליסטי

בחודש אפריל השתתפה פוסטילניק באליפות העולם לנערות ובאליפות העולם לקדטיות יום 
אחרי הפסד על נקודה לאלופת העולם יפנית  144מתוך  14אחרי יום. בנוער לקחה מקום 

 לאלופת העולם אמריקאית גם כן על נקודה. אחרי הפסד 112מתוך  11ובקדטיות מקום 

אחרי אליפות העולם הגיעה פוסטילניק לארץ כדי להשתתף באליפות ישראל. היא זכתה 
אס"א  -בתואר אלופת ישראל רומח נשים בוגרות ובנוסף במדליית כסף בדקר עם קבוצתה 

 ירושלים.

 ת סגל נוער.ניקול עברה בדיקות מעמיקות במכון לרפואת ספורט בוינגייט כחבר

מייד לאחר ביקורה בארץ יצאה ניקול לגביע העולם בוגרות בטאובר, גרמניה. תחרות זאת 
פתחה את המיון למשחקים האולימפיים. גם כאן, בפעם השלישית העונה, הצליחה 

. היא הפסידה לאלופת העולם וסגנית האלופה האולימפית 32-פוסטילניק להתברג לטופ
 סייפות! 203מתוך  24. מיקומה הסופי 14-15אריאנה אריגו בתוצאה 

 להלן תוצאות שלה העונה עד היום:
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תחרויות בוגרות.  3רק אחרי  100-. ניקול נכנסה לטופFIE-להלן גם דירוג העדכני שלה ב
 + אליפות אירופה + 8תחרויות הטובות בסבב מתוך  5מזכיר לכם שלצורך הדירוג לוקחים 

 אליפות העולם.

 

פרי בשנחאי ואליפות אירופה ואליפות -לפנינו עוד גרנד 2018-2019, בעונה כמו שצוין
 העולם בוגרות.

 

 

 

 

 הסיכויים לכרטיס כניסה למשחקים אולימפיים:

  .אם הדירוג האולימפי היה נסגר היום... הטבלה המצורפת מפרטת את המצב

סות דרך קבוצות הראשונה שלא נכנסת אחרי הורדה של כל אלה שנכנ תניקול היא האירופאי
ועוד שתי ראשונות מאירופה. המצב מתאר את הונגריה וגרמניה בחוץ. למרות שסיכויים של 

 אחד מהם לפחות להיכנס ישירות דרך קבוצתי מאוד גבוה.

נכון להיום הן: גרמניה, הונגריה, רומניה, טורקיה, פולניה, אוקראינית  תהיריבות העיקריו
 (.  64-)שניקול ניצחה ב

בסבב + אליפות אירופה +  7בלה זאת היא רק אחרי תחרות אולימפית אחת. יש עוד שוב, ט
 אליפות העולם. המצב יהיה יותר ברור בחודש יולי אחרי אליפות העולם.   
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 ניקול מתגוררת עם המשפחה, מתאמנת ולומדת בסן דיאגו, ארצות הברית.
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 סוף השבוע:להלן תכנית אימונים טיפוסית שבועית ללא תחרויות ב
Monday 
Lesson with Coach Tedd Padgitt 13:30-16:00 (2.5 hours) 
Fencing practice and sparing at Team Touche 18:00-20:00 (2 hours) 
Lesson with Coach Alex Arutynyants 20:30-21:30 (1 hour) 
TOTAL training: 5.5 hours 
 
Tuesday 
Stretching and flexibility: 1 hour 
Physical conditioning and physical therapy 30 min 
Fencing practice and sparing at Team Touche 18:00-22:00 (4 hours)  
TOTAL training: 5.5 hours 
 
Wednesday 17/4/2019   
Lesson with Coach Tedd Padgitt 13:30-16:00 (2.5 hours) 
Fencing practice and sparing at Team Touche 18:00-20:00 (2 hours) 
Lesson with Coach Alex Arutynyants 20:30-21:30 (1 hour) 
TOTAL training: 5.5 hours 
 
Thursday   
Stretching and flexibility: 1 hour 
Physical conditioning and physical therapy 30 min 
Fencing practice and sparing at Team Touche 18:00-22:00 (4 hours)  
TOTAL training: 5.5 hours 
 
Friday  
Lesson with Coach Tedd Padgitt 13:30-16:00 (2.5 hours) 
Fencing practice and sparing at Team Touche 18:00-20:00 (2 hours) 
Lesson with Coach Alex Arutynyants 20:30-21:30 (1 hour) 
TOTAL training: 5.5 hours 
 
Saturday 
Stretching and flexibility: 1 hour 
Physical conditioning and physical therapy 30 min 
Fencing practice and sparing at Team Touche 11:00-13:00 (2 hours)  
TOTAL training: 3.5 hours 
 
Sunday 
Stretching and flexibility: 1 hour 
Physical conditioning and physical therapy 30 min 
Fencing footwork and drills 2 hours 
TOTAL training: 3.5 hours 

TOTAL WEEKLY training time: 34.5 hours 
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