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 פרוטוקול ישיבת ועדת נשים

  

 26.07.2020תאריך: 

 מקום: זום

 20:00שעה: 

 חברי הוועדה:

 .יו"ר וועדת הנשים )מנהלת מועדוני השחמט נהריה ומכבי חיפה( – וולקוב אולגה

 .האיגודחברת ההנהלה של  – אירנה שטיין

 .מנהלת מועדון השחמט אשקלון – יוליה גיטין

מנהל מועדון השחמט קרית אונו, חבר וועדת מכרזים, וועדת דירוג, וועדת  – מאיר פז

 .תחרויות

 .מנהל מועדון השחמט קרית אונו, שחקן במועדון נתניה – מתן פולג

 .מנהל הליגות  - אסי פילוסוף

 כחו כל חברי הוועדה.בישיבה נ

  

 נושאי הישיבה

יו"ר הוועדה בירכה את חברי הוועדה החדשה וציינה את חשיבות פעילותה  (1

את חשיבות קביעת היעדים הדגישה  כמו כן, אולגהבאיגוד השחמט הישראלי. 

 של הועדה.
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  :הגדרת מטרות וקביעת יעדים (2

 השחמט.באיגוד ( כשחקניות בעיקר)נשים פעילות קידום   (א

 .המשחקות שחמטנשים מספר ההגדלת היקף  (ב

 .לאומיתנלאומית ובישיפור רמת השחקניות והבאתן להישגיות  (ג

 בניהול השחמט הישראלי.שילוב נשים  (ד

  יגוד.ת לפעילות נשים באהציבוריהתמיכה קידום וחיזוק  (ה

 

 עידוד שילוב שחמטאיות במשחקי הליגה: (3

הועדה רואה את הגדלת מספר השחמטאיות המשחקות בליגה ככלי משמעותי 

שחמט הנשים. כיום, כבר קיימים בונוסים לשיתוף בנות ונערות בליגה  לקידום

ער. ועדת נשים מבקשת ממנהלת הליגה לדון בהרחבת הסוגיה המחוזית לנו

 לליגה ארצית לנוער )כפיילוט( ולליגה ג' לבוגרים. 

 2021ת מתן בונוסים לקבוצות בליגות לנוער ארציות שבהן משחקות בנות בעונ  (א

 ואילך.

 ניתן לדיון נוסף. .1, נמנע: 1נגד:  .4בעד:

', בפורמט דומה לליגה בליגה גונשים בונוסים לקבוצות המשתפות בנות  ב(             

 המחוזית לנוער.

 .3, נמנע: 3בעד: 

 למועדונים המשתפים בנות בליגות. הטבות ג(            

             במשחקים ו בסדנאות פותהשתת כגון ,למועדונים המשתפים בנות הטבות          

 . סימולטניים עם רבי אמנים

 1, נמנע: 5בעד: 
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 :קיום סדנאות והרצאות (4

 .על ידי הרצאות וסדנאות שחקניותת ה: שיפור רממטרהה

בנות לדוגמה: . התאם ללו"ז של האיגודשל ההרצאות והסדנאות בניית תכנית א( ב

על  יםאחראילקראת התחרות.  חיזוקיזכו בסדרת סדנאות שישתתפו במוקדמות 

 מתן פולג ומאיר פז. –הסדנאות 

 1, נמנע 5בעד: 

                       ישתתפו בסדנאות לימוד  לנוערשיפור הישגיות של מצטיינות. יוצאות הגמרים ב(                

גוד. לדוגמה: חיזוק של הבנות יתאם ללו"ז של האבה לוח זמנים ברמה מקצועית.

 מתן ומאיר. -אחראי הסדנאות  .עולםהאמורות לייצג את הארץ באליפויות אירופה ו

 1, נמנע: 5בעד: 

פתח הסדנאות מיועדות ל .הוריםבהשתתפות ארגון סדנאות למתחילות  (ג

לימוד  תוך כידי ,איגוד השחמט של בפעילותהן הוריו בנותה בין התעניינות

עד , (אמצע)בתחילת השנה וב בשנה פעמיים לדוגמה: .בסיסי של המשחק

לפתוח כמה קבוצות בזום או פרונטלי בהתאם  .משפחות בסדנה אחת 10

זורי לשים דגש על א יהיה ביקוש.בהנחה ו להנחיות משחר הבריאות

 מתן ומאיר. –אחראי  פיתוח, כמו צפון ודרום.

 1, נמנע: 5בעד: 

 

  הבנות. חיזוק הקשר ביןפורמלית למען  בלתיפעילות   (ד

באליפות הארץ על מנת פגישה עם הורי הבנות המשתתפות לדוגמה: 

בניית  אולגה וולקוב. –אחראית  שלהם. רצונותהו להכיר את הבעיות

 .לפי לו"ז של האיגודתכנית שנתית 

 1, נמנע: 5בעד: 
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התקבלה הצעה לתרומה  :2400כושר -לשחקנית שמגיעה למד₪  10000 מענק (5

 תנאי הזכאות .2400-אשר תחצה את קו הלאשה הראשונה ₪  10000של 

 נבדקים.

 1, נמנע: 5בעד: 

 

איתור שחקניות וותיקות, ארגון : עידוד פעילות בקרב שחקניות ותיקות (6

על מנת לאחד ולעניין אותן בחיי איגוד השחמט. ידידותיים, פגישות  טורנירים

 ספטמבר. אחראית: אירנה שטיין. -חודשי אוגוסט

 1, נמנע: 5בעד: 

 

 

 חלוקת תחומי אחראיות:  (7

 רכזי סדנאות –מתן ומאיר

 יותרכזת סניור –אירנה 

 עבודה מול מנהלת הליגה –אסי 

 פורמלית לנשים המשחקות שחמט בלתיפעילות  וזכיר –ויוליהאולגה 
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