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 פרוטוקול אישור •

  .פרוטוקול של הישיבה הקודמת אושר פה אחד

  2021  פרויקט על שותף דוח •

  – יו''ר הועדה סקר את הפעילות של משתתפי הפרויקט במהלך החודשים  נובמבר

  דצמבר .האירוע המרכזי של חודש דצמבר הייתה אליפות  ישראל הפתוחה בצפת ,עליה 

 .התקיים דיון נפרד

 בנוסף ,שחקנים בגילאים הגבוהים השתתפו במספר תחרויות בחו''ל :בהונגריה ,סרביה 

  ספרד .כמו כן ,אורגנה תחרות בתל אביב עם אפשרות להשיג ציונים  בינלאומיים ,בה

 .השתתפן שלושה משחקני הפרויקט

 שחקנים בגילאים הצעירים השתתפו בשמינית גמר אליפות לבוגרים ובמוקדמות אליפות

 .ישראל לנוער

  כללי  עדכון – בצפת הפתוחה חשראל אליפות

  בין התאריכים 8-16.12.2021 התקיימה אליפות ישראל בצפת .8 שחקני הפרויקט       

  השתתפו באליפות הזאת  .יו''ר הועדה שימש כשופט  באליפות זאת וחלק עם חברי הועדה       

 .את ההתרשמויות מתחרות בכלל ,ומשחקני הפרויקט  בפרט       

  שחקן מצטיין היה אב''ל איתן  רוזן אשר השיג 6 נקודות ב9 משחקים ,אחריו גיא לוין       

 .וארי גוז  עם  5,5 נקודות ויהלי סוקולובסקי עם 5 נקודות        

      2022 לשנת היערכות 

  לאחר עדכונים שותפים  התקיים דיון יסודי על היערכות לשנת 2022 .חלק מחברי הועדה    

  הביאו את מורת רוחם על חוסר ההצלחות וההתקדמות  האיטית של שחקני הפרויקט    



 )בעיקר בגילאים הגבוהים - גילאים 12-15 .(הועלו מספר רעיונות להוספת תכנים חדשים     

 לפרויקט ,כגון ארגון סדנאות מרוכזות ,קיום דו-קרב עם נבחרת הבוגרת ,אירגון משלחת    

  מרוכזת לתחרויות בינלאומיות לחו''ל ,השתתפות פעילה באירועים שאיגוד מארגן .תעשה    

 .בדיקה תקציבית ,האם ניתן לממש את  הרעיונות האלה במסגרת התקציבית הקיימת    

 לאחר מכאן חברי הועדה דנו בסגל הפרויקט לשנת 2022 .יו''ר הועדה הציג את רשימת    

  השחקנים ושחקניות המועמדים להיכנס לפרויקט בשנת 2022 והתאמתם לקריטריונים     

 שפורסמו .נבחר סגל מורחב של 15 שחקנים ושחקניות  .דיון סופי לגביהם יתקיים בישיבה     

 .הבאה של הועדה בתחילת ינואר ,לאחר קבלת מד כושר ישראלי ובינלאומי מעודכן     

    שונות 

 .הישיבה הבאה של הפרויקט מתוכננת ל3.01.2022 )בתנאי שעדכוני מדי כושר יצאו בזמן(

  חבר הועדה שמעון זיו נעדר שלוש פעמים מישיבות הועדה .יו''ר הועדה יקיים בדיקה 

 .לגבי המשך כהנותו של מר שמעון זיו כחבר ועדת במחוננים
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