
 24.8.21 –פרוטוקול ישיבת ועדת נוער 

נשטיין, אבי ברוך, יבגני רו, עידן לביא, אהוד גולדברג, טל בניר קלאר )יו"ר(, עודד רוס משתתפים:

 קרסיק )זום(, מתן פולג )זום(, ישראל כספי )על תקן יועץ(.

 עיקרי הדברים:

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

 היום תוך הקפדה על זמנים ויעילות.

חברי הועדה עודכנו כי עידו בן ארצי ביקש לרדת מתפקידו כחבר ועדה עקב עומס ושכי  .2

 מחליפו הצפוי הוא ישראל כספי )שבינתיים מתפקד על תקן יועץ(.

 חברי הועדה ביצעו היכרות מהירה אחד עם השני. .3

ות אודות תלמידיהם הפרטיים אשר בעניינם לא ידונו על מנת חברי הועדה ביצעו גילוי נא .4

 למנוע ניגוד אינטרסים )מפאת הדיסקרטיות, מידע זה יישמר בועדה(.

ניר קלאר הבהיר את הצפי שלו להתנהלות הועדה בהיבט כמות פגישות, משך הפגישות,  .5

 חפיפה והתנהלות מול ועדות אחרות, תחומי אחריות, התנהלות מחוץ לועדה. 

 הוצגו יעדי האיגוד ומטרות הועדה שהוגדרו ע"י יו"ר האיגוד ד"ר צביקה ברקאי. .6

הוצגה "שיטת הפרוייקטים" לחברי הועדה ונאמר כי חברי הועדה במהלך כהונתם ייקחו  .7

יבת ספרות מקצועית לשנים כת –פרוייקטים לקידום השחמט בקרב הנוער )לדוגמא 

 רט הנדרש לקיום אליפויות נוער(. הראשונות ו/או כתיבת דף עמדה אודות הסטנד

בוצע דיון חופשי על מנת שחברי הועדה יפרסו את משנתם האישית ואת הדברים שהם היו  .8

רוצים לקדם דרך ועדת נוער. רשימה זו תהפוך בהמשך לתוכנית עבודה סדורה בהתאם 

 לדחיפות/חשיבות הדברים ואל מול היעדים והמטרות שהגדירה הנהלת האיגוד:

 סיק:יבגני קר .א

 לקדם השתתפות ילדים מהפריפריה בתחרויות במרכז הארץ. .1

ציין כי יש חוסר איזון בתנאים ששחקנים שמגיעים מהפריפריה נאלצים  .2

להתחרות בהם אל מול התנאים שיש לשחקנים שמגיעים מאזור המרכז 

 )לדוגמא, העובדה שישנים בבית(.

ו מייצר העדפה ציין כי מפתח העלייה ממוקדמות אליפות הארץ לגמרים אינ .3

מתקנת עבור שחקני הצפון/דרום ודורש תיקון, כמו כן ציין כי אליפות הארץ 

 תמיד מתקיימת במרכז.

ביקש לדון בחשיבות חוקי סופיה בתחרויות נוער רשמיות )לרבות מוקדמות  .4

 אליפות הארץ(.



 מתן פולג:  .ב

לשחקני ומעלה וכי  2000ציין כי לראות עיניו אין מספיק תחרויות של שחקני  .1

נוער רבים אין דרך קבועה לשחק נגד שחקנים אחרים ברמתם, התחרויות 

 השבועיות אשר מתקיימות במועדונים השונים אינן מספקות את הצורך.

 

 אבי ברוך: .ג

דרש לענות על הסוגיה כיצד משמרים ילדים בתוך עולם השחמט ומונעים  .1

מד כושר  ההתחלתי )למשל, כאשר ילדים מתקשים לעלות מעלנשירה בשלב 

 מסוים ומתייאשים(.

לראות עיניו יש לפעול להכניס שחמט לתוכניות הלימודים מגיל גן ציין כי  .2

ב' על מנת לייצר תשתית נרחבת יותר של ילדים -חובה והלאה לכיתות א'

 הנחשפים לשחמט.

 .אהוד גולדברגשל  4חיזק את סעיף מספר  .3

 

 נשטיין:ורטל ב .ד

ספרות מקצועית עבור מדריכים לשלב איגוד  –השארת מורשת של הועדה  .1

 ההתחלתי + קיום השתלמויות וקורסים למדריכים ברחבי הארץ.

 

 אהוד גולדברג: .ה

 מעבר מועדונים של שחקני נוער זו סוגיה שדורשת התייחסות. .1

ציין שיש הבדל גדול ברמת המקצועיות בין תחרויות שונות של האיגוד )למשל,  .2

בין הרמה המקצועית בגמר אליפות הרמה המקצועית באליפות בתי הספר ל

 הארץ( וביקש למסד תנאים לקיום תחרות.

בהמשך לנושא תחרויות האיגוד, ציין כי מבחינת מכרזים ישנם מכרזים  .3

 שהינם כדאיים יותר ליזם והנושא דורש הסדרה ואיזון.

ציין כי יש לחשוב על פתרון עבור אליפויות בנות ואין צורך לקיים אותן  .4

יות בנים, ובכך בעצם להכריח את השחקניות לבחור היכן במקביל לאליפו

 לשחק.

 .שמר בצלליםיייש להסדיר את נוהל הצפייה במשחקים ולדאוג שהמשחק לא  .5

 

 



 עידן לביא: .ו

ציין כי חייבים לעשות שימוש במדיה הקיימת  –התנהלות בעולם הקורונה  .1

 ובדגש על שחמט מקוון )אונליין(.

 

 עודד רוס: .ז

העדפה מתקנת על מנת להשוות בין מחוז מסכים שצריך לבצע  .1

 דרום/מרכז/צפון ככל הניתן.

מפתח העלייה חייב להיות של יבגני קרסיק וציין כי  3התייחס לסעיף  .2

פונקציית אחוזים של כמות המשתתפים בכל גיל וכי יש למנוע ככל הניתן את 

 תאפשר עלייה לגמר". Xהמצב של "תוצאה 

 

 ישראל כספי: .ח

בישיבת הועדה הבאה על המצב הנוכחי של שחמט נוער  ביקש שתבוצע סקירה .1

 בארץ.

 ביקש שתבוצע הגדרת מטרות מסודרת שהינה ריאלית לביצוע. .2

 

 ניר קלאר: .ט

יש להעלות את הרמה הכללית של לראות עיניו ציין כי סיכם את הישיבה ו .1

עולם התחרויות בדגש על כמות התחרויות, רמת התחרויות ונגיעה אמיתית 

 הקטנים שעושים את ההבדל בין תחרות טובה לתחרות מעולה.בפרטים 

את  וטפרי הכוללת "תיק ועדה". אלוברורה לועדת הנוער  יצירת תשתית .2

ן גאנט ים, לוחות זמנים וכהועדה, תוכנית העבודה, אירועים חשובות מטר

יד עבודה מסודרת וראויה למען נוער שנתי, זאת על מנת לאפשר גם בעת

  השחמטאים בארץ.

בסמכות הועדה או להציע הצעות ייעול על  לפנות ליו"ר ועדת נוער בכל נושא אשר נמצאניתן  .9

על ידי מילוי הטופס המקוון בלינק הבא: או  gmail.comICYC@2021לידי שליחת מייל 

https://forms.gle/PpDfE8r3py3Sqtrd6. 

 קלאר              ניר 

 הנוער  ועדת  יו"ר

 בשם חברי הועדה
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