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נוכחים  :מיכאל קלנבורג )יו''ר ועדה( ,ויטלי גולוד )רכז הפרויקט ,(גיל בורוחובסקי )מנכ''ל האיגוד,( אילנה 
 דוד, ישראל גלפר ,דן קליסקי  ,עידו בן-ארצי

 נעדרים: ניר רשף )הודיע מראש ,(שמעון זיו 

 זום :הישיבה מקום

 

 ברכות  •

 .יו''ר הועדה מציג את חברי הועדה ,מברך אותם ומאחל לכולם עבודה מוצלחת

 סטפק ידעל מר המחוננים פרויקט של היוצא ר''ליו תודה •

 .יו''ר הועדה והחברים מודים למר ידעאל סטפק על עבודתו המסורה כראש מנהלת פרויקט המחוננים

 כללית  סקירה •

 יו''ר הועדה מציין שזאת תקופה ארוכה שהאיגוד הישראלי לשחמט תומך בצורות שונות 

  בשחקני נוער מצטיינים .במהלך השנים שחקני הנוער זכו במדליות באליפויות העולם ואירופה

   לנוער ,השיגו תוארים בינלאומיים .אך אל אף פי כל ההשגים האלה לא הצליח לצמוח שחקן

 .צמרת של ממש

 2020-2021 המחוננים פרויקט  •

 אחת המטרות העיקריות של פרויקט המחוננים שהחל בשנת 2020 היה לתת מענה לחוסר      

  הצלחה של שחקני הנוער במעבר לשח בוגרים ולהכין עתודה שתוכל להרכיב את נבחרות      

  .לאומיות ואף להגיע לרמות הכי גבוהות .משבר קורונה פגע קשות בתוכניות ובתכנונים      

  כעת ועדה אמורה לגבש מדיניות בהתחשב למצב הקיים :כיצד לקדם שחקני הנוער במציאות      

 .החדשה )משבר קורונה מתמשך ,מגבלות שונות ,התייקרות הנסיעות וכו('       

 .מנכ''ל האיגוד ,מר גיל בורוחובסקי ,מדגיש שפרויקט המחוננים לא קשור לפרויקט 2700      

       הפרויקט  של עדכני מצב

 .נכון לתאריך 1.08.2021 בפרויקט משתתפים 27 שחקנים ושחקניות ,21 בנים ו6 בנות      

 ,שחקנים מקבלים הדרכה אישית בסך 16 שעות חודשיות 3    

 שחקן אחד מקבל הדרכה אישית בסך  12 שעות חודשיות    

 שחקנים מקבלים הדרכה אישית בסך  6 שעות חודשיות 2    



   שאר השחקנים מקבלים הדרכה אישית בסך  8 שעות חודשיות   

 .החל מתאריך 1.07.2021 לפרויקט הצטרפו 7 משתתפים  חדשים ,בעיקר בגילאים הצעירים   

 .רכז הפרויקט ,ר''א ויטלי גולטד ,עד סוף אוגוסט מעביר הדרכות בזום למשתתפים החדשים    

 2022 לשנת עבודה תתוכני  

  .התקיים דיון פתוח והועלו מספר רעיונות בנוגע לתוכנית העבודה לשנת 2022

 :להלן מספר תובנות ,עליהן הגיעו חברי הועדה

 יש צורך לגבש קריטריונים חדשים לפרויקט )הדגש על העלאת רף  מד כושר לקבלת  .1

 .(תמיכות שונות  במסגרת הפרויקט    

 .מספר השחקנים המקבלים הדרכה אישית במסגרת הפרויקט תצומצם באופן ניכר .2

 -הועדה תעשה כל מאמץ כדי לתכנן ,לאשר ולפרסם קריטריונים חדשים עד סוף אוקטובר .3

 .תליחת נובמבר 2021   

 .לבקשת חברי הועדה ,יו''ר הועדה יכין קובץ הכולל פרטים על שחקני הפרויקט

  .הישיבה הבאה תתקיים בסוף אוגוסט

 

 

 רשם :מיכאל קלנבורג

 יו''ר וועדת המחוננים           

 


