
2מספר                                                                               ישיבת וועדת נשים  

 תאריך: 25/11/2020

 מקום: זום

 שעה: 21:00

אולגה וולקוב, יו"ר וועדת נשים נוכחו בישיבה:  

 אירנה שטיין, חברת הוועדה

 שאול ויינשטיין, סמנכ"ל האיגוד

הנהלת האיגודאילנה דוד, חברת   

 אורי בלאס, התורם 

, מתן פולג ומאיר פזןיוליה גיטינעדרים: חברי ועדת נשים   

 נושאי הישיבה:

.קביעת מבנה המפגשים של הליגה העילית לנשים: משחקים מרוכזים או שיטת המשחקים 1
)בדומה לליגות אחרות(. חוץ-בית  

.שיטת הבונוסים לקבוצות המשתפות בנות לא עברה בהנהלת הליגות. הצעה לשיטות אחרות 2
 לקידום בנות בשחמט.

.2400לשחקנית המגיעה למד כושר ₪  10000הצעתו של אורי בלאס לתרום  .דיון על3  

  שאלות:

 מד כושר ישראלי או בינלאמי?

ידי אורי ותיאום עם הנהלת האיגוד.-תנאי קבלת התרומה המוגדרים על  

 

 החלטות:

הליגה העילית לנשים המליץ למנהלת הליגה שלפחות בעונה הקרובה של אילנה דוד ל .הצעתה1
לפחות בעונה . התקבלה ,יתה בשנים האחרונותיבמתכונת של תחרות מרוכזת כפי שה תתקיים
שבה יש פחות סופי שבוע  מתאים לתנאים הספציפיים של השנההמבנה המרוכז  ,הקרובה

 -, אם ניתן הועדה המליצה לקיים את התחרות מוקדם ככל האפשר. פנויים לליגה לנשים
ואולי כאיות להשתתף הקבוצות שז 9ם בן סיבובים שויצריי 5במתכונת של  חודש מרץמהלך ב

. 2020יימו במקום השני בליגה הארצית לנשים שסל קבוצה אחת נוספת מאלה בתוספת ש  

התקנה  עללהמליץ למנהלת הליגה הצעה נות בליגות התקבלה לגייס בבשל קשיי המועדונים .2
 הבאה:

קבוצה לפחות במהלך העונה, ו משחקים 6פה בת בתשישסיימה במקום השני במידה וקבוצה 
בין המקום  וההפרשמשחקים במהלך העונה,  6שסיימה במקום הראשון לא שיתפה בת ב



ש משחק לדרוהיה זכות תנקודות, לקבוצה שסיימה במקום השני  2הראשון לשני אינו עולה על 
. ה שסיימה במקום השניהקבוצ מבחן מיוחד על אליפות המחוז מול  

ולא להרחיבו לליגות ג'  במסגרת ליגות מחוזיות לנוער,הוחלט להמליץ שהכלל ייושם רק 
 העונה. 

.תנאי התרומה של אורי בלאס:3  

 השחקנית הראשונה שמגיעה למד כושר 2400 בינלאומי

 אם היא עולה חדשה, היא חייבת להשתהות בארץ לא פחות משנתיים

גבלת בזמן. ת ולא מותחרות על הפרס הכספי פתוחה לכל השחקניוה  

צריך לעבור לחשבון האיגוד וחוזה  כסףשאם האיגוד מפרסם את התרומה מטעמו, הר הבהו
בימים  יבדק על ידי הנהלת האיגודין עניי. הםלהיחתמתאים בין האיגוד לתורם צריך 

יינשטיין.הקרובים באחריות שאול ו  

 

 

 


