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13/01/23 

 12/01/23מתאריך  2023פרוטוקול ישיבת הנהלה שלא מן המניין שנת 
 הישיבה התקיימה בזום 

 
, אלכסנדרה גלפר, יורי קוצ'ר,  יוסי הררי, יו"ר האיגוד, שרלי אופלגר, ויקטוריה נחמקין, בוריס ויינר, אלכס גרצמןנוכחים:  

 איגור שפלצ'נקו, מרטין קורן )לסירוגין(, אירנה טל 
 

 מעיין חטואל, מיכל תשבי, יעל פיטובינעדרו: 
 

 תומר שנקר הוזמנו: 
 
 דקר נערים/נערות  –. תחרויות המקנות ניקוד זהב  1
 

. עבור דקר נערים, התחרות  28LAנסעו לאחרונה לתחרות באודינה שממומנה על יידי פרויקט    נערים/נערות-נבחרת הדקר יוסי:  
איסטנבול, טורקיה. אין אפשרות לצאת לשתי התחרויות    –הבאה שהייתה מסומנת בלוח היא מנאמה, בחריין, ועברו דקר נערות  

 מפאת איסור של הצבא ליציאת חיילים.
 

ישנה    –. עבור בנים  25.02.23ימים לפני התחרות, אשר תתקיים בתאריך    30-רופה נקבעות כהתקנון אומר שהנבחרות לאליפות אי
הזדמנויות לקביעת ניקוד זהב(.  4, לא ניתנו כל ההזדמנויות )לכאורה יום לפני אליפות האירופה.   21-זל אשר תתקיים כ אתחרות בב

. הספורטאים יונתן כהן, דב וילנסקי ופיודר חפרסקי כבר הבטיחו  עד כה  היו בכל התחרויות   –לנבחרת    םהרלוונטייכל הספורטאים  
הטוב   –בניקוד ישראלי, ולכן עליהם, על פי התקנון, לקיים בארז'  וגםמקומם. אלון שריד ויהונתן מסיקה נמצאים בתיקו בניקוד זהב 

 נקודות כדי לקבוע את המשתתף הרביעי בתחרות.  15קרבות עד  3-מ
 

 זל, האם התחרות משפיעה על אליפות אירופה או רק על אליפות עולם? איא, במידה ונוסעים לבהשאלה שעולה ה
 

תחרות    ההו שת  הגיוניהתחרות הרלוונטית היחידה תהיה בצרפת, כשבוע לפני אליפות אירופה, ולכן לא    –מבחינת דקר נערות  
 ות אירופה. כבר הבטיחו מקומן לאליפ  לנבחרת המקנה ניקוד זהב. כל הבנות הרלוונטית

 
. אני מציע לתת למעלות ניקוד  4הן עשו שתי תחרויות בלבד במקום  –בוריס: אני מציע לתת לבנים להשתתף בתחרות, לגבי בנות  

 זהב באופן מלא בשל רמת התחרות הגבוהה.  
 

 . יוסי: גם אם הן עושות גמר או מדליה, גם הבנות האחרות משתתפות וזה נותן גם להן ניקוד
 

 באזל   -ערים דקר נ 1.1 
זל, לאחר שיחה עם דורון, המועדון ייבחר לשלוח את מסיקה בתנאי שהוא אלבטל את הנסיעה לבמציע    –איגור: לגבי בנים  

 יקבל מימון מסוים מהאיגוד. 
 

אלון שאומר מצד  כתובה  צריך הצהרה  אני  הנוער    תיוסי:  בנבחרת  שלו  על המקום  מוותר  משמעית שהוא  בצורה חד 
 לאליפות אירופה. 

 
 זל, בצורה שתקנה ניקוד זהב לדקר נערים אהצעה של בוריס: לאפשר נסיעה לב

 תומכים: שרלי, ויקטוריה, בוריס, איגור
 

 זל, אך שתעניק ניקוד זהב לאליפות עולם בלבד אהצעה של יוסי: לקיים את תחרות ב
 יוסי )קול מכריע(יורי, אלכס, אלכסנדרה,  תומכים:
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יוסי. יש לקיים בארז' בין יהונתן מסיקה לאלון שריד על מנת לקבוע את המקום הרביעי    שנבחרהההצעה   היא של 

 בנבחרת נוער בנים לאליפות אירופה.
 

 מעלות  -  דקר נערות  - 1.2
 

 בוריס: שוב מציע לתת ניקוד זהב במעלות בשל רמת התחרות הגבוהה
 

 איגור: האם אליפות אירופה מקנה ניקוד זהב? 
 

 רק ניקוד ישראלי  יוסי: לא,
 

 התחרות במעלות תקנה ניקוד זהב מלא לדקר נערות: של בוריס הצעה
 

 ההצעה התקבלה פה אחד 
 

הצעה של יוסי: התחרות בצרפת תקנה ניקוד זהב לאליפות עולם, בהנחה שהמאמן הלאומי מאשר יציאה של נבחרת  
 א'

 
 ההצעה התקבלה פה אחד 

 
 . מימון תחרויות הכנה לדקר נערים ונערות 2
 

 .  28LAמנה על יידי פרויקט ו₪ בנוסף לתחרות שלהם שמ 2,800יוסי: על פי אמות המידה שלנו, מגיע לבנים ובנות תחרות במימון 
 

 זל אב  –דקר נערים  2.1
 

זל: דב וילנסקי, פיודר  אהכנה לבהצעה של יוסי: מציע להעניק מימון למי שמשתתף באליפות אירופה ויוצא כתחרות  
 לממן מאמן בלבד  לחילופיןחפרסקי, אלון שריד/יהונתן מסיקה, או 

  תומכים: יוסי, שרלי, בוריס, ויקטוריה, אלכס, אלכסנדרה, יורי  
  
 המדורגים הגבוהה ביותר שיוצאים לתחרות.   4-הצעה של איגור: לפי החלטה ראשונית של האיגוד, לממן את ה 
 יגור תומכים: א 

 
 ₪ לספורטאי.  2,800ההצעה שנבחרה היא של יוסי. סך המימון יהיה  

 
 צרפת  –דקר נערות  2.2 

בעולם. לאחר תחרות קבוצות במעלות, תיתכן האפשרות שלא יהיה צורך   3יוסי: נכון לכרגע, קבוצת דקר נערות מדורגת 
לקראת   לניקוד שלהן  לכך תרומה  לא תהיה  לצרפת, שכן  אירופה. בהנחה שלצאת  לצאת לתחרות,    ישאליפות  צורך 

ספורטאיות מנבחרת ב' על מנת שישתתפו בתחרות הקבוצתית כדי לסייע לבנות    ₪4    2,800ההצעה היא לממן בסך  
נבחרת א' לקראת דירוג לאליפות אירופה. במידה והמאמן הלאומי יכריז על יציאה של נבחרת א' לתחרות, הן יקבלו את  

 ת תעניק גם ניקוד זהב. המימון והתחרו
 

 הצעה א': מימון אך ורק נבחרת א'  
 תומכים: מרטין  
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 הצעה ב': מימון נבחרת ב' )בהנחה שיש צורך בתחרות( 

 תומכים: בוריס, יוסי, שרלי, ויקטוריה, אלכסנדרה, יורי, אליק, איגור 
  
 ההצעה שנבחרה היא הצעה ב'  

 
 פרי בוגרים, דוחא -. תחרות גרנד3
 

תחרויות סך    8פרי,  -וגראנד  Aיוסי: בתקנון לא סימנו תחרויות ספציפית לבוגרים, אלא את כלל הסבב העולמי הכולל גביעי עולם  
התחרויות הטובות שלו בלבד. משום שחיילים לא יכולים לצאת לדוחא בשל סירוב של הצבא,   5הכל. כל ספורטאי מקבל ניקוד עבור  
נפגעת, אך על   תהשוויוניו .  8תחרויות במקום    7-זה מוריד את סך האופציות ל   –. עבור הבנות  אין אפשרות לסמן תחרויות אחרות 

אחרות,   גם בתחרויות  נפגעת  מקרה. בלמשל  פניו  בכל  שוויונות  אין  ולכן  פיננסיות,  לדבוק בהחלטה  שמסיבות  אני מציע  כך,  ל 
 הראשונית שלנו, ולא למחוק את דוחא מרשימת תחרויות המקנות ניקוד.

 
, בנות לא יכולות להשתתף מפאתן חיילות שלא מבחירתן, הן תורמות למדינה ואנחנו בתמורה  מוחלט  איגור: יש פה חוסר שוויון

 לוקחים מהן הזדמנויות. 
 

 אלכסנדרה: שנה שעברה, ביטלנו תחרות לנערות באוקראינה, כי הצבא לא נתן לחיילות לצאת לשם. מה השוני? 
 

שנה שעברה היו רק שתי תחרויות לנערות, התחרות    –מדובר בבוגרים, שם היה מדובר בנוער. יתרה מזאת  יוסי: השוני הוא שפה  
 הזדמנויות אחרות לצאת.   7עדיין יש לבוגרות  –באוקראינה הייתה הכל. פה  

 
 הצעה של יוסי: להשאיר את תחרות דוחא כתחרות שמקנה ניקוד 

 ויקטוריה תומכים: יוסי, בוריס, אלכסנדרה, אלכס, שרלי, 
 מתנגדים: איגור 

 
 ההצעה של יוסי נבחרה
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