
   10.02.2022 פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים

   ל''מנכ) בורוחובסקי גיל,  (הפרויקט רכז) גולוד ויטלי , (ועדה ר''יו)  קלנבורג  מיכאל:   נוכחים

 גלפר ישראל  , ארצי-בן עידו,  רשף ניר, קליסקי  דן, דוד אילנה,  (האיגוד               

 זום : הישיבה מקום

 

   2022הפרויקט לשנת   על שותף דוח  •

 רובם, כל ההורים חתמו על ההסכם  עם האיגוד. יצא  לדרך  2022פרויקט  המחוננים לשנת  

 רכז  הפרויקט  יפנה  למאמנים  ויבקש  להגיש תוכניות .  שילמו  את דמי  השתתפות  בפרויקט 

 . עבודה לחצי שנה  הקרובה  עד  סוף  פברואר  

 הפרויקט  משתתפים  בתחרויות  רבע  גמר אליפות  חשראל  רוב  השחקנים  והשחקניות  של 

 לקבוצות  בליגה  2022באמצע חודש  פברואר  אמורים  להתחיל  משחקי  ליגה ,  בנוסף. לבוגרים 

 , בזירה  הבינלאומית.  השחקנים  הבוגרים  של הפרויקט  משתתפים  בליגה לאומית.  ארצית   ומטה  

 כעת  היא  מדורגת  שלישית, תוצאות  יפות  בתחרויות  באיטליה  ובצ’כיהאור  שתיל  השיגה  

 . בעולם  וראשונה  באירופה  לשנתון שלה  

 

 אליפות  אירופה  לבוגרים 

 תחרות זו הינה . מתוכננת  אליפות אירופה לבוגרים בסלובניה   6.04  – 27.03בין התאריכים      

 וכן אפשרויות להשיג ציונים ( לרבות רבי אמנים)ית  תחרות חזקה המאפשרת מפגש עם שחקני עיל 

 .  לתארים בינלאומיים 

 ( גיא לוין ורוי וגמן, יהלי סוקולובסקי, איתן רוזן, ארי-ינאי בן)חמישה שחקני  הפרויקט הבוגרים     

 הוצאות השחקנים לאליפות הזאת יותר גבוהותש  , יש  לציין.   עומדים   להשתתף באליפות הזאת 

 שאושר ,  של נספח לפרויקט המחוננים 5בהתאם לסעיף ו עקב כך . מאשר הוצאות  לתחרות ריגלה 

 / האיגוד קיבלה החלטה  פה  אחד לפנות להנהלתועדת המחוננים  , בוועדה ופורסם  באתר האיגוד 

 באליפות שחקני הפרויקט    עבור השתתפותם של  ”  2700פרויקט"מ  מזכירות ולהמליץ  לאשר  תמיכה 

 .אירופה לבוגרים  בסלובניה 

 שחקנים שלא עומדים ברף  ”. 2700פרויקט "על דרישות  יצוין שההמלצה מתייחסת לשחקנים העונים  

 .יקבלו תמיכה מוגדלת מתקציב  הפרויקט”  2700פרויקט "הדרישות של  



 שיטפל בנושאים  לוגיסטיים במהלך",  ראש  משלחת"לדיון  הועלתה בקשה לשלוח  עם שחקנים  מעין 

 לאחר החלפת הדעות בין חברי הועדה והסברים מצד מנכ’’ל  האיגוד בנוגע  למשמעות.  האליפות

 רי להו. הוחלט  שכמות כה קטנה של  השחקנים  לא מאפשרת לשלוח  נציג מטעם" ראש משלחת"המושג  

 השחקנים  יוצע  ליצור קשר  עם השחקנים או מאמנים  הבוגרים שיוצאים  לאליפות  ולנסות להתחבר   

 .  עליהם 

 

  2022אליפויות ישראל לנוער לשנת      

 ועדת המחוננים לא רואה.  השנה  אליפויות ישראל לנוער מתנגשות עם  אליפות אירופה לבוגרים

 (,שהיא  תחרות ארוכה מתישה ומאתגרת)לנכון  מבחינה מקצועית  שאחרי אליפות  אירופה  לבוגרים  

 ועדת המחוננים   השנה , לפיכך. יגיעו להשתתף באליפויות ישראל לנוער"  מהמטוס"שחקני נוער ישר 

 וגרים  מעניקה פטור מהשתתפות בגמר אליפות הארץ לנוער לשחקנים  שישתתפו באליפות  אירופה לב

 הם יעשו זאת בהתאם לכללים שתקבע, אם שחקנים בכל זאת ירצו להשתתף בגמרים של  נוער.  בלסובניה

 .  ועדת נוער

 להשתתף  מחוייבים ועדת המחוננים  שבה  ומדגישה שכל שחקני הפרויקט   ,  הבנות-כדי  למנוע  ספק ואי 

 בין אם השתתפו או לאו בגמר אליפות) עולם לנוער כחלק מהשתייכותם  לפרוייקט/באליפות   אירופה 

 (.  הארץ לנוער  וללא קשר למקום בו זכו 

 

 סדנאות של הפרויקט  

 .  התחילו לפעול מספר סדנאות,  2022בהתאם לתוכנית העבודה של הפרויקט לשנת 

 במועדון השחמט רמת גן התקיימה סדנה  עבור שחקנים בשנתונים ,  5.02, ביום שבת

 ר’’א ויטלי, את הסדנה  העבירו רכז הפרויקט.  ולשחקניות נוער בכירות בארץ  2007-2010

 , שחקנים ושחקניות 15בסדנה השתתפו . גולוד וקפטן נבחרת  נשים של ישראל אב’’ל איליה בוטביניק

 . עשו עבודה בקבוצות ושיחקו משחקי אימון , הם שמעו הרצאות פרונטליות 

 פלוס  החלה 1700עם מד כושר   2011-2012סדנה נוספת עבור שחקנים ושחקניות בשנתונים 

 (מרץ-חודשים פברואר)את הסבב  הרשון של  הסדנה .  במתכונת של פעם בשבוע , להתקיים  בזום

 שחקנים  ושחקניות והיא מוקדשת   7משתתפים בה כעת , אב’’ל מיכאל קלנבורג,  מעביר  יו’’ר הועדה  

 . לנושא הסיומים

 . הודעות על הכך יבואו בהמשך, במהלך מחצית שנייה של מרץ מתוכנן סבב יותר רחב של סדנאות 



 

 שונות 

 . במהלך הישיבה  עלה נושא של  תקשורת  בין חבריי הועדה  וציבור שחקני נוער והורייהם

 , יחד עם זאת. שאלה ובקשה שמגיעים  אליו, היו’’ר הועדה  תיאר שמנסה להתייחס לכל  פני

 ישנה תחושה  שלא כל  השחקנים  וההורים  מבינים  מהו פרויקט  מחוננים ואיזה קריטריונים  

 . קיימים לגילאים השונים 

 , טלפטן)הוא שב ומדגיש  שבכל שאלה בנוגע לפרויקט המחוננים ניתן לפנות אליו בדרכים המקובלות  

 חברי הועדה מקווים ששיפור הקשר   עם  קהל  היעד  של  הפרויקט  יתרום רבות (. מייל וכו’-אי 

 .להתקדמותו

 

 

 קלנבורג מיכאל: רשם

 המחוננים  וועדת ר''יו         

 

                                                                                                                                          

 


