
  זום  - 31.10.21 –פרוטוקול ישיבת ועדת נוער 

, ישראל  נשטיין, אבי ברוךרו , עידן לביא, אהוד גולדברג, טל בניר קלאר (יו"ר), עודד רוס  משתתפים:

  . כספי

  עיקרי הדברים: 

חברי הועדה קיבלו סדר יום על מנת להתכונן מראש לישיבה ואכן הועדה פעלה על פי סדר   .1

   זמנים ויעילות.היום תוך הקפדה על 

 ניר קיים סקירת מצב הנוער בארץ כיום:  .2

הכנה  ליגות לנוער, דני גלזר, כפ"ס, תחרות הנוער ב  תחרויות נוער (דב פורת,  .א

). חברי הועדה ציינו שאין טעם שהאיגוד יתמוך  מוקדמות וגמרים לנוערלמוקדמות,  

 ר מצטיין. בתחרויות מופרטות אך כן צריך לשקול לקיים תחרויות ייעודיות לנוע

נוער בצמרת האירופית ואף  ישראל יש ל ר, כמעט בכלל הגילאיםמבחינת מדי כוש  .ב

בעשור האחרון (ארנברג, דרורי, וגמן, מרסל   עולמיות/מספר מדליות אירופאיות

מיכל להב וכו'), אך המעבר מנוער מוכשר למקצוענות (או לכל הפחות   אפרוימסקי,

 נפגע בשלב מסוים.  להשגת קריטריונים לדרגות בינלאומיות)

 הצגת תחומי פרוייקטים: .3

טל בורנשטיין, יבגני קרסיק, אבי ברוך +   –  מתווה העדפה מתקנת לפריפריההכנת   .א

  נציג מגזר ערבי.  

ת להקל על תושבי  המטרה היא להציג בפני הועדה אילו פעולות ניתן לבצע על מנ

 מאיזור המרכז.הפריפריה והמגזר לגדול ולהשתפר בשחמט ולצמצם הפערים 

  עודד רוס, ניר קלאר.  – מיסוד דרישות הועדה עבור תחרויות נוער של האיגוד  .ב

המטרה היא מיסוד קריטריונים לתחרויות הנוער (לדוגמא: חוקי סופיה, מפתח עליה,  

מד חוזק, סטנדרטים טכניים לקיום התחרות, נוהל צפייה במשחקים, נהלים  

יסה ומדד של מספר טסים לאליפויות  לתחרויות קבוצתיות, זכאות לזכויות ט

 אירופה/עולם).

  עידן לביא, אהוד גולדברג.  – הכנת מתווה שימוש באונליין  .ג

המטרה היא להבין כיצד ניתן לרתום שחמט אונליין/שחמט היברידי לצורך קידום  

 הנוער. 

  מתן פולג, ישראל כספי, עודד רוס.  –  הכנת מתווה תחרויות נוער ייעודיות  .ד

וע האם יש צורך בקיום תחרויות נוער ייעודיות (לדוגמא, תחרויות  המטרה היא לקב

 לציון עבור נוער מצטיין או תחרויות שוונינגן נגד שחקנים מנוסים). 



  ניר קלאר.  – הכנת מתווה השתלמויות מדריכים  .ה

דור  בחזקת האיגוד שיכשירו איכותיות המטרה היא ליצור השתלמויות מדריכים 

 חלתיות של לימוד שחמט. חדש של מדריכים לרמות ההת

  יועץ חיצוני.   –  מדורגים-הצגת מתווה עולם הבלתי  .ו

מדורגים באיגוד השחמט. למען  - המטרה היא למסד את מעמדם של השחקנים הבלתי

שלישית שאינם משחקים בתחרויות  - הסר ספק, מדובר על ילדים ברמת שנה ראשונה 

 לדירוג. 

 יועץ חיצוני.   – הצגת מתווה שחמט בגני ילדים   .ז

המטרה היא להבין עד כמה פרוייקט השחמט בגני הילדים הינו יעיל ומפתח והאם יש  

 לקדם את הפרוייקט בכלל הארץ. 

    :אודות פיצול גמר בנים  נידיון טכ  .4

דוף ולשחק  בנות שמשתתפות במוקדמות בנים ועולות לגמר בנים צריכות לקבל תיע –  עודד

 בבנים מאחר וזה גמר חזק יותר לרוב. 

לדוגמא). כאשר יום    סוכות רות רביעי עד ראשון (על תחבאחד החגים ציע לעשות ה –  אבי

  אחד נופל על לימודים והמתמודדות יפספסו אותו נקודתית. 

חר של הבנות  גמר בנות בתחילת יולי ולבקש נקודתית רישום מאו  אולי לקייםהציע   –  כספי

  ם. יש לבדוק מול האיחוד האירופאי. לאליפות אירופה/עול

  בעד פיצול הגמר בנים מבנות אך בעד שילוב של בנות עם בנים בכל מקום שניתן.   –  יבגני

  ועדה כדי לייצר מתווה לנושא.- צריך לקיים תת –  ניר

  דיון בנוגע לביטול תחרויות בנות והעברתן לשחק בתחרויות בנים בלבד:  .5

 . טעם לבטל אירועים ממוקדי בנות, יש רק צורך להוסיף עליהן אין -  ועודדאבי, אהוד  

 ת הועדה הצביעה על מתווה התחרו  –  בשח מהיר 7המשך דיון בנוגע לאליפות הארץ עד גיל  .6

  2קיום   - נשטיין, טל בור לג: ניר קלאר, עודד רוס, אבי ברוך, ישראל כספי, מתן פו )6( בעד

  .ו מקוםובאותיום אך באותו  בנפרד 7ועד גיל   6עד גיל    נפרדות תחרויות

קיום שתי התחרויות במקשה אחת (עם   -  : עידן לביא, אהוד גולדברג, יבגני קרסיק)3( נגד

 חלוקת פרסים על פי גילאים). 

הכפר  "תלמידי בית הספר   –  מוקדמות אליפות הארץ נופלות על אליפות העולם לבתי ספר .7

ייאלצו לפספס את המוקדמות מאחר וטסים לייצג את הכפר הירוק והמדינה    "הירוק

קנים מהמשלחת וקבלתם לגמר  אודות שח  עדב צביעה באליפות העולם לבתי ספר. הועדה ה

בתנאי ששחקנים אלו יעברו את מד הכושר המקנה פטור עד מד  ללא השתתפות במוקדמות 

 . הכושר האחרון שיפורסם לפני הגמרים



, טל  , ניר קלאר, יבגני קרסיקעודד רוסרג, עידן לביא, מתן פולג, , אהוד גולדבאבי ברוך בעד:

  שטיין. בורנ

  נגד:

  ישראל כספי  נמנע:

יתן לפנות ליו"ר ועדת נוער בכל נושא אשר נמצא בסמכות הועדה או להציע הצעות ייעול על  נ .8

או על ידי מילוי הטופס המקוון בלינק הבא:    ICYC2021@gmail.comלידי שליחת מייל 

://forms.gle/PpDfE8r3py3Sqtrd6https .  

  קלאר               ניר 

  הנוער   ועדת  יו"ר

  בשם חברי הועדה 


