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01/05/2022  

  2022לשת  5פרוטוקול ישיבת  ההלה מספר  

  הישיבה התקיימה במשרדי איגוד הסיוף 

, ויקטוריה חמקין, בוריס וויר, שרלי אופלגר, מרטין גלפראלכסדרה    שרלי אופלגר,   יו"ר האיגוד, יוסי הררי,וכחים:  

  דורון לויט, אלכס גרצמן  ,קורן

  מעיין חטואל , יורי קוצ'ר, יעל פיטובי  ,מאיה וייט עדרים:

  , יאיר טלמון, אלכסדר איבוב, תומר אור, תומר שקר מעיןגיל    מוזמים:

  מכ"לית האיגוד, אירה טל  רשמה:

  

 ושאים לסדר היום: 

 2022/4.אישור פרוטוקול ישיבת ההלה מס'    1

 אורחים די אורן, יאיר טלמון, גיל מעיין  –.פתיחת אקדמיה לסייף במכון ויגייט    2

הבחרות: תומר אור, אלכסדר   .סיכום עות הקדטים והוער והערכות להמשך פעילות הבחרות בוכחות מאמי  3

 איבוב

רישום ספורטאים, רישום לתחרויות, הזמת מתקים,   -  .התהלות אגודות ומאמים מול מזכירות האיגוד  4

 "ל שיוע ציוד ועוד דיווחים, סיעות לחו

 .בקשתה של מירב עופרי להשתלב בפעילות ההלת האיגוד.  5

 .שיויים בהרכב הועד המהל.  6

 שרלי אופלגר   – .תמות מצב ציוד התחרויות והאימוים באיגוד הסיוף    7

 אלכס גרצמן  –.בקשה להשאלת ציוד    8

 .אליפות ישראל בוגרים   9

 .עידכוי תקציב10

  משתתפים:  אישור ומימון –יפות אירופה בוגרים  .תחרויות הכה לאל11

יותן    ,)3(  , יובל פרייליך)2(  גרשון בסקין  הרכב הבחרת בתחרות הקבוצתית בגביע עולם בוגרים בהיידהיים:  .12

בקשת צוות המאמים לאשר את סטס גלפר שחזר   - )  21(  סטס גלפר),  9(  , איתמר תבור)7(  , סער חיה)5(  כהן

 ממושכת להשתתף כרביעי בקבוצות מפציעה  

 .המלצה על ספורטאים בתכית הכה טרום אולימפית 13

  אישור ספורטאים, מאמים ומימון  -   2022.אויברסיאדה    14

  

 פתיחת אקדמיה לסיוף במכון וויגיט .1

וצופים   שותפים  אחו  האחרוה.  בעת  הגדולים  ההישגים  על  הסיוף  לאיגוד  גדלות  ברכות  והים יאיר:  בגאווה 

מת  על  לאיגודים  המדיה  שמעיקה  החשובים  מהכלים  אחת  היא  בספורט  למצויות  האקדמיה  השיגים.  מלראות 

  לייצר את האלופים הגדולים ביותר.

גיל: מציג את האקדמיה, מעיקה תאי הלה, אימון, מעטפת רפואית ולימודים תיכויים במסגרת המכון. מעיקה 

  זכאות לבגרות.   90%ים ובצהריים בשילוב לימודים. ישו מרכז למידה מלא.  אפשרות להתאמן בבקר
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יאיר: אפשר לפתח מודל שבתחילתו המאמן יהיה מאמן מועדון, אבל עם הזמן המאמן הראשי יצטרך להיות איש קבע 

  של האקדמיה במשרה מלאה. מימון המאמן יהיה מתקציב האיגוד.

האקדמיה)   יידי  על  מימון  לקבל  יכול  כושר  מקצועי (מאמן  משכורת צוות  מאמן   – יאיר:  לא צריך להציב  בהתחלה 

  במשרה מלאה. 

  תומר: אי צופה קושי כרגע בעף הרומח. 

  יוסי: זרים עוד פרטים עד לישיבה הבאה, חליט שם.

  

   4אישור פרוטוקול ישיבת ההלה מספר   .2

  דורון: מציע לפתוח חקירה בושא רישום פיקטיבי של תחרות עפית באר שבע.

  יוסי: אי לא מכיר את המקרה. פתח בחקירה ועדכן. 

   הוחלט על בדיקת המקרה של באר שבע.   פרוטוקול אושר.

  

 סיכום עות הקדטים והוער  .3

  

מהמאמים   מבקש  בהמשך יוסי:  קיים  העוה.  לשארית  והמשך  בעוה  כה  עד  הבחרות  ושא  את  לסכם  הלאומים 

  . ישיבה עם המאמים הלאומיים וביא את סיכומי הישיבה

  .מצורף בספח א' תומר:  

  ) מצורף בספח ב' (הכתי את הסיכום עות וער וקדטים בדקר.   סשה:

  

 מזכירות האיגודמול התהלות  .4

התהלות   לרשום יוסי:  להתחשב,  מבקש  ליכולתו.  מעבר  עליו  מעמיסה  האיגוד  מזכירות  מול  ומאמים  אגודות 

  ספורטאים לתחרויות בזמן, לרשום ספורטאים לסיעות לחו"ל בזמן ולעבוד מול המזכירות לפי הלי עבודה סבירים. 

ובחו"ל בארץ  לתחרויות  ברישום  כלשוו  התקון  את  ליישם  יש  ההחלטה:  ולמוע  לסות  הורים ,  של  תקשרות 

  ופעילים ישירות למזכירות האיגוד ולפעול, ככל שיתן,  דרך אשי הקשר באגודות 

  

 בפעילות האיגוד   מירב עופרי שילובה של   .5

שרלי: הייתה חברת ההלה בעבר, מעויית להשתלב בפעילות האיגוד השוות. בחלומי היא מהלת את ושא השיפוט. 

  מאמין שמירב יכולה לעשות שם סדר.  ואי

יוסי: הצעתי לה להיות מתאמת שים מול אתה, גם בדקר וגם ברומח. היא עשתה קורס דירקטוריות יחד עם סהר 

  אלוי ומספר בות אחרות. 

  מרטין: אי רוצה לתמוך בה אבל אי לא מכיר אותה. היא תהיה באותה משבצת כמוה? 

  וצות לעזור, אי לא רואה סיבה לא לאשר אותה. אי מכיר אותה באופן אישי. דורון: אם יש לו מתדבות שר 

  אחראית אתה. -החלטה: מאושר פה אחד להוסיף את מירב כמתדבת

  

  שיויים בהרכב הועד המהל  .6

  הורד מסדר היום 
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 סקירת ציוד איגוד .7

כמצאים בוויגיט.    FAVERO   05סטים של  9באיגוד, המכשירים הכי מעודכים.    FAVERO  07  18שרלי: יש לו  

יש גם ארבעה סטים שלמים (מכשירים ורולות) בפתח תקווה, יש רולות שעוברות בין וויגיט לגי תקווה.    41סה"כ  

ון ושלט אחד אצל יש רולה אחת אצל דור  שהושאל לתן אביטן ולא הוחזר מאז.  מלא (רולות ומכשיר)  אחד   סט עוד  

שחסר בהם חלקים. פיתי לטכאי   FAVERO 05אי לא זוכר בעל פה, יש עוד שיים/שלושה מכשירי יואב אופברג.  

  שלו וסיפקו לפבל ביום שבת. לדעתי כרגע חסרים רק שלטים.

  מכתב להחזיר את הסטים.  30/06-יוסי: להוציא למאור חטואל ב 

 05מסלולים ולהשתמש במכשירי    4-ו  02מכשירי    2,  07מכשירי    4רולות,    8  לגביע אייל  החלטה: אפשר לתת לתן

  לאליפות ישראל ילדים. 

  

  אלכס גרצמן   –בקשה להשאלת ציוד    .    8  

 הורד מסדר היום  –לאור סקירת מצב הציוד      

  

  אליפות ישראל בוגרים  .9

  יום?יוסי: האם אפשר לקיים אליפות ישראל בוגרים זמית באותו  

  חשוב שהתחרות תהיה במרכז. אליפות ישראל תתקיים בגי תקווה ובחריש (דקר בגי תקווה, רומח בחריש)  : אירה

  תומר: עד יום העצמאות אי אמצא אולם חליפי.

  יקויים בחריש.  ולאהחלטה: עד יום שלישי/רביעי תומר צריך למצוא אולם,  

  

 עידכוי תקציב  .10

  בכל הקשור לתמיכותדחה בהעדר תוים חדשים  

  

 אישור ומימון  –תחרויות הכה לאליפות אירופה ועולם   .11

אירופה   אליפות  ממים  לא  אחו  מאמים  שלמעט  החלטה  קיבלו  הקודמת  ההלה  בישיבת  במחשבה .  23Uיוסי: 

את ספורטאי העתודה (מתוך אי רוצה להציע לההלה לממן  שיה, מתוך רצון לעודד ולטפח את ספורטאי העתודה,  

  ₪ לכל אחד.   2,500-) לסייע בסכום של כ23לאליפות. (עתודה = מי שסיים וער ופחות מגיל  סעיף שוות)  

ועדיין   20אי מציע לממן לאשים שעברו את גיל  .  לעתודהדורון: האיגוד סבסד השה לקדטים/וער/בוגרים אבל לא  

  . 23לא בגיל  

  (איחוד האמירויות וקטוביץ)  ולדקר בות (היידהיים וטביליסי)  בוסף ישם שי גביעי עולם לדקר בים  

  לארבעה ספורטאים: רז גורן, יעקב רפפורט, רועי רוזפלד ודר הכט. ייתן   23U: מימון לאליפות אירופה החלטה

  (במימון מלא)  מאמים: דימה פודולסקי ויואב אופברג.שקל לכל אחד/אחת.    2500

  תחרויות דקר בים ובות ימומו מתוך הכות אולימפיות 
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   הרכב הבחרת בתחרות הקבוצתית בגביע עולם בוגרים בהיידהיים: . 12

בקשת  -)  21(  סטס גלפר),  9(  , איתמר תבור)7(   , סער חיה)5(  יותן כהן  ,)3( , יובל פרייליך)2(  גרשון בסקין

  שחזר מפציעה ממושכת להשתתף כרביעי בקבוצות  צוות המאמים לאשר את סטס גלפר

  איתמר תבור לא סע, סטס גלפר לא אושר ע"י לובה ולא יטוס.

 

  .המלצה על ספורטאים בתכית הכה טרום אולימפית 13

להכיס את  יש קוסזוס בההלה על אלון שריד, גילי קוריצקי, אלכסדרה קרביץ. לאחר דין ודברים, הוחלט 

כרביע קורן  הדרישה  ליהי  וע"פ  קדטים  כולם  כי  האולימפי  הועד  מול  לבדיקה  בכפוף  רק   – ית.  יאושרו  קדטים 

 במקרים חריגים 

 

  אישור ספורטאים, מאמים ומימון  -   2022.אויברסיאדה    14

  האויברסיאדה בוטלה 
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  ספח א: סיכום אליפות עות קדטים ווער על יידי תומר אור

  

ווער מוצלחת לרומח. התחלו בתחילת העוה ב"מדבר" ללא הרבה קרקע. בשים לפי תומר: הייתה עות קדטים  

בתחילת  המועדוים.  עם  מאומצת  עבודה  הייתה  הקורוה  במהלך  ווער.  לקדטים  שטסו  ספורטאים  היו  הקורוה 

  העוה, יוסי "זרם" עם הרעיוות שלי וסיימו את העוה עם הצלחות רבות. 

  

כסף קבוצתי ועוד גמר קבוצתי. בחרת שמורכבת מבת   1ארד בודדים,    2כסף בודדים,    2  –בהמהלך השה בקדטיות  

אירופה  אליפות  סיימו  הבאה.  לעוה  ממשיכות   ¾ קדטים.  גילאי  בסוף  אחת  ועוד  י'  בכיתה  אחת  ח',  בכיתה  אחת 

שהן גם מרכיבות   32-ואחת ב  8-. סה"כ תחרות מצוית לקדטיות. אליפות עולם הייתה גם מוצלחת, אחת ב7במקום  

  מהבחרת וער.    2/3

  

בחרת וער משתפרת ואי אופטימי. הדבר החשוב ביותר הוא המשך פעילות לעוה הבאה. אחו רוצים עוה דומה 

  לעוה הוכחית.

  

בים   עכשיו   –בקדטים  שרק  דור  זה  בקבוצתי.  מדליה  הבאו  אבל  הבודדים  ברמת  תוצאות  הביא  לא  טוב.  דור  יש 

ס. השה הזו קידמה את כולם בצורה גדולה. יש סחף שמשפיע עד רמת הבוגרים, כשסייפי הבוגרים עשו התחיל לטו

בגביע עולם לקבוצות בוגרים. מי שמבין בעף מבין שמדובר בקפיצת דרך משמעותית, בייחוד   14מקום    –היום הישג  

  כשהם היו שם בלי מאמן. 

  

מורכבת מליאור ועוד שתי   –באליפות עולם    10ת אירופה. מקום  ליאור דרוק שעשתה מדלייה באליפו  –בוער בות  

  קדטיות. 

  

בים   בן    – וער  מהם  שאחד  קדטים  על 14שי  רשמתי  שכתבתי  בדו"ח  השה.  בתחילת  שהיו  הציפיות  בכל  עמדו   .

עולם בקדטים באליפות    5-8בקדטים,    5-8הציפיות לעומת ה"בפועל", אבל לסיים אליפות אירופה עם מדליית ארד,  

  וכיסה לסגל ערות, אי מרוצה מאוד וצופה עוה הבאה חזקה מאוד. 

  

כ של  אימוים  לפעמים.  ובבוקר  בצהריים  מתקיימים  שי  בימי  במכון  שיש  האימוים  הלאומי,  הבית   25-מבחית 

מוים סייפים. חשבתי הרבה במהלך העוה אם לצמצם או להגיד את האימוים, אבל אי מרוצה עם המתווה של האי

שמתקיימים כיום בימי שי. ישה הרבה עבודה במועדוים. לכפר סבא מגיעים סייפים ממועדוים אחרים להתאמן 

  יחד עם הקבוצה. 

  

, אליפות אירופה בגורים, אויברסיאדה ואליפות עולם בוגרים. הקבוצה 23יש אליפות אירופה גיל    –עד סוף העוה  

ת עולם. באליפות אירופה, בחרת בוגרים תהיה מורכבת מרז ורועי ועוד שי תייצג באליפו  U23של אליפות אירופה  

לעשות   והיא  אפשרית  יותר  קצת  ראית  שם  המטרה  שהיקוד   16אשים.  בתקווה  קבוצתי.  בוגרים  עולם  באליפות 

  לם כרגע ייעלה עד לאליפות עולם. למרות שאי יודע שאין מימון כרגע, בהסתכלות על רועי רוזפלד, הוא צריך לש
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מבקש  ואי  ההתקדמותי,  הקו  את  רואים  טוב.  שמתאמן  מספורטאי  כסף  בהמון  מדובר  הסבב.  כל  את  מכספו 

  בהזדמות זו מימון מסוים לקראת הספורטאים האלה. 

  

הסייפיו הבות,  שהיא   ת בתחום  מאמין  ואי  בליאור,  רק  מדובר  העוה,  תחרות  לאף  לטוס  מתוכות  לא  הצעירות 

  תהיה הציגה היחידה בתחרויות הבילאומיות. יש לי תכון שהצעירות ישתלבו בבוגרות יותר, לפחות תחרות אחת. 
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  : סיכום אליפות עות קדטים ווער על יידי אלכסדר איבוב בספח  

  

במכון וויגיט  ה"אי מאמין" ש שייתמודדו עם גמרים. התחלו להתאמן יותר  ל הקבוצת דקר היא להקים קבוצות 

במסגרת הבית הלאומי, בים ובות מתאמים יחדיו. וער וקדטים מתאמים עם בוגרים. ישם גם מחות אימוים 

ויעקב פרדמן, שעובד יחד איתו. שלושה. צוות האימון הוא אג'לו, אוכי  - מתוכים יחד עם אג'לו, פעם בשבועיים

אוהד לצערו עזב בחודש דצמבר. גם מאמן הכושר, שהיה זאביק, התחלף ביואב עזרד. ישי, פסיכולוג חדש שעבד יחד 

  עם ההתעמלות, מחזק את הצוות מאחור. אמילי התחילה להצטרף גם כתזואית. 

  

 2מדליות,    5די. הסטטיסטיקה מצורפת במכתב.  תחרויות מטרה: סה"כ תוצאות מדהימות, לא צריך להרחיב יותר מ

ארד.באליפות עולם, אליפות עולם לדקר ערות, שתי מדליות כסף יחידים. בסיום אליפות עולם ישראל   3מדליות כסף,  

  בחרות.   34מתוך   4מדורגת  

  

מד שמוה  מתוך  שלוש  הדקר.  בהיסטורית  המוצלחת  והוער  הקדטים  עות  התוצאות,  מבחית   –ליות  לסיכום, 

קבוצתיות. בחרת בות זכתה בסבב עולמי. תוצאות יוצאות דופן אישיות, גם לספורטאיות בלי מדליות. רמת הסיוף 

 15עם כמעט ואף השתתפויות בגביעי עולם. סה"כ,   .9יקול פייגין מדורגת 100של הבחרת גבוהה מאוד. כולם בטופ 

  ספורטאים בוער וקדטים בסגלים אולימפים.  

  

ות, השיים ובבחרות (באיחוד ה ,(וספים שי צוותי ואג'לו מאצוא) ויים בצוות האימוןויים שבוצעו כוללים שי

  בוגרים וצעירים), שיטת העבודה (בית לאומי במכון וויגיט).  

  

  לקראת העוה הבאה: 

י אימון בשה), הוספת אימוים ימ  180-ל   120-פתיחת האקדמיה לסיוף במכון וויגיט, שיוי בחוזה של אג'לו (הגברה מ

עם בחרת השים (דרך  ספציפים ואימוי כושר במסגרת הבית הלאומי כמו גם הרחבה של העבודה של הפסיכולוג 

  אתה). 

  

מחות אימוים עם אג'לו (אחד לפי גביעי עולם, אחד לפי אליפות אירופה, אחד   3  – התוכית להמשך השה היא  

מח עולם),  אליפות  טרוםלפי  באוגוסט  גדול  אימוים  במחות -ה  חזקים  אימון  יריבי  לארץ  להביא  חשוב  עותי. 

שייתקיימו. ישם שי גביעי עולם בוסף לתחרויות מטרה. שוב אגיד שההמלצה היא שמי שמשתתף באליפות עולם 

  לא ישתתף באויברסיאדה. 

  

(דורון שואל איך ממן אירוח של יריבי אימון למחות אימוים, סשה עוה דרך בחרת מתארחות במימון עצמי שלהם 

  או דרך תקציבים חיצויים לאיגוד).  

  

  אג'לו מצטרף לאליפות אירופה ועולם עם הבחרת. 

  

  במקום. מה עם הדירוג הקבוצתי?  23U-אירה: יש את הסיפור עם דר בקטוביץ', דר יוצאת ל
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במקום לקטוביץ'.   23U-דורון: אי חושב שהמעבר לגיל הבוגרים לשים הוא קשה, ולכן אי תומך ביציאה של דר ל

האויברסיאדה   לגבי  הספורטאי.  פש  על  מסתכלים  לא  אוויר   –אתם  צריכה  היא  זה.  את  צריכה  היא  חושב  אי 

  לספורטאי. 

העובדה  מפריע  לי  לפריז    יוסי:  להגיע  סיכוי  להן  שיש  כאלה  הבות  את  ספרו  לא  העוה  בעקבות 2024שבתחילת   .

לאור  בבות  להשקיע  רוצים  ואחו  להגיע,  קבוצתי  סיכוי  לבות  שיש  מאמין  אי  העוה,  לאורך  שלהן  התוצאות 

  באירופה)  9הסיכויים שלהן (מדורגות  

  

  

 

 


