קורס הכשרת מנהלי מועדונים
הקורס הראשון להכשרת מנהלי מועדונים בישראל יתקיים במקביל לתחרויות הגמר של אליפויות ישראל לנוער
בשחמט לשנת  2018בחופשת הפסח ,בין התאריכים  29-22במרץ ( 2018ו'-י"ג בניסן תשע"ח) ,בכפר הירוק ,רמת
השרון (סמוך לצומת הכפר הירוק).
מטרת הקורס:
• הכשרת דור חדש של מנהלי מועדונים.
• העשרת הידע של מנהלי המועדונים הפעילים בישראל
קהל היעד של הקורס:
• הקורס פתוח לכל אזרח/ית ישראלי/ת מעל גיל  16החבר באיגוד הישראלי לשחמט.
להלן תוכנית הקורס:
שעות
תאריך
יום
11:15חמישי 22.3
12:30

המרצה
ההרצאה
הרצאת פתיחה – מבנה איגוד חגי פרנק  ,סגן יו"ר
איגוד השחמט
השחמט

חמישי 22.3

12:3013:45

חמישי 22.3

13:4514:00

למה שחמט? ספורט? מדע? ליאור גל
אמנות? האם השחמט הוא המטרה
או אמצעי בלבד? הערכים המנחים
להקמת מועדון שחמט ופעילות
שחמט.
קפה ועוגה

חמישי 22.3

14:0015:00

מועדון שחמט ,בית ספר לשחמט ,ליאור גל
פעילות שחמט חוגית.

שישי

23.3

10:1511:30

כיצד מקימים עמותה ,סוגי עמותות אבי עמיצור
והתנהלות מול רשם העמותות
ולמה זה טוב.

שישי

23.3

11:3013:00

שיווק חוגים ושימור ילדים בחוגים

שישי

23.3

13:0013:15

קפה ועוגה

שישי

23.3

13:1514:00

גיוס והכשרת כוח אדם איכותי.

ראשון

25.3

10:1511:15

ראשון

25.3

11:1513:15

ראשון

25.3

13:1515:15

עידוד שחקנים לפעילות שחמטית
קבועה לאורך שנים .מניעת פרישה,
עידוד להמשיך פעילות ,קיום
אירועים לחובבי השחמט גם אם
ליאור גל
אינם "מקצוענים"
מאלפים לאלופים .כיצד לטפח דן דרורי
איכות בד בבד עם כמות במועדון
שחמט .מודל של קשר בין בי"ס
לשחמט ומועדון שחמט.
הפסקת צהריים

ראשון

25.3

15:1516:15

נוכחות מועדון השחמט במדיה

לאון לנדה

חגי פרנק

ניר קלאר

ראשון

25.3

16:1519:00

שני

26.3

10-1511:45

שני

26.3

11:4512:00

שני

26.3

12:0013:30

שלישי 27.3

10:1511:30

שלישי 27.3

11:3013:00

שלישי 27.3

13:0014:30

שלישי 27.3

14:3015:45

שלישי 27.3

15:4516:45

שלישי 27.3

16:4517:00

שלישי 27.3

17:0018:30

רביעי

28.3

10:1511:45

רביעי

28.3

12:0013:30

חמישי 29.3

10:1511:00

חמישי 29.3

11:0012:00

חמישי 29.3

12:1512:00

חמישי 29.3

12:1513:45

ניר קלאר
סדנאת שידור משחקים
ארגון וניהול תחרויות ומפעלי
הנצחה בשחמט במועדונים

שלמה

דר'
קנדלשיין

קפה ופירות
הגשת בקשות לקרן המתקנים של
הטוטו

שאול שפורן
חברת

רייבי
משאבים

הגשת בקשות תמיכה לקרן
העזבונות
כיצד להיות מנהל טוב? .כיצד בונים
מערכת יחסים עם מועצת העיר.
תמיכה משה שלו  -מ"מ
בקשות
הגשת
יו"ר האיגוד.
לעירייה/מועצה.
הפסקת צהריים
הצטרפות למרכזי ספורט  -יתרונות
וחסרונות .הפועל ,מכבי ,אליצור,
עוצמה  -מה הם מרכזי הספורט
ולמה זה טוב?
אליפויות ואירועים בינלאומיים

נציגי
הספורט
בישראל.
מכבי,
אליצור.

מרכזי
הגדולים
הפועל,
עוצמה,

אלון כהן

קפה
ניהול ליגות ובניית קב' ליגה

ניר מנדלבוים

עקרונות בחשבונאות

עדי להב

שחמט בבתי ספר וגני ילדים
שיטות לניהול תחרויות ,ליגה,
שוויצרי ,גביע ,שווינינגן ,עקרונות
השיטה השוויצרית.

בוריס ולובה
אלתרמן

ליאור גל
תוכנות לניהול תחרויות :סוויס עידן לביא/ליאור גל
מנג'ר ,סוויס פרפקט

קפה ועוגה
הרצאת סיום ,יעדים מטרות הקמה
וניהול נכון של מועדון ,המועדון
כמרכיב באיגוד השחמט .חלוקת
תעודות

דר' צביקה ברקאי -
יו"ר האיגוד

עלות הקורס(מסובסד):
למשתתף₪ 150 :
למרצה בקורס :ללא תשלום.
הרשמה:
להרשמה לקורס יש לשלוח מייל למנהל הקורס ליאור גל לכתובת  liga@chessfed.org.ilוכן לבצע העברה בנקאית
לחשבון האיגוד הישראלי לשחמט .ניתן גם לשלם במזומן ביום תחילת הקורס .22/3/2018
הסמכה:
מי שישתתף בקורס עם נוכחות של  80%לפחות מההרצאות ועמידה במטלות יזכה לתעודת מנהל מועדון מוסמך
מטעם האיגוד הישראלי לשחמט.
•

יתכנו שינויים/החלפות בין הרצאות בקורס לפי שיקול דעת מנהל הקורס ובהתאם לאילוצים של המרצים.

בברכת הצלחה בקורס.

דר' צביקה ברקאי

חגי פרנק

גיל בורוחובסקי

ליאור גל

יו"ר האיגוד

סגן יו"ר האיגוד

מנכ"ל האיגוד

מנהל הקורס

