
    5.01.2022המחוננים  ועדת ישיבת פרוטוקול

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

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

 גלפר  ישראל  :נעדרים

 יו''ר האיגוד( י )ברקא  צביקה ר''ד :מוזמנים

 זום  :הישיבה מקום

 פרוטוקול אישור •

  .אחד פה אושר הקודמת הישיבה של  פרוטוקול

     2021 פרויקט על שותף דוח  •

 :הקודמת מהישיבה  שעברו םבשבועיי הפרויקט שחקני של הפעילות את סקר הועדה ר''יו

 .במועדונים תחרויות מספר הסתיימו ,נוער בליגת סיבובים שני התקיימו

  אירופה באליפות השתתפו ,רהב-שילון ואלירן ששון נועם ,שחקנים שני ,בנוסף

 השלישי  במקום זכה רהב-שילון  שאלירן לציין ראוי .בסרביה בזק חוש אקטיבי בשח

 .במקום שהתקיימה בעיות פתרוןב אירופה  באליפות

  2020-  2021בשנים הפרויקט סיכום 

 טבלה  הוצגה  הוועדה לחברי  .2020-2021 בשנים הפרויקט  את בקצרה סיכם הועדה  ר''יו       

 השחקנים  רוב ,גיסא מחד  .השנתיים במהלך הפרויקט שחקני של כושר מד שינוי עם        

  מקבליהם  כמו חזק פרץ לא שחקן אף ,מאידך .התקדמוו השתפרו אכן ,בפרויקט שהשתתפו       

  העוסקים מכל ומצפה כך על  רוחה מורת את מביאה  הוועדה .למשל ,באירופה        

  ההתקדמות על דגש יותר לשים (המועדונים מנהלי ,הורים ,מאמנים ,שחקנים) במלאכה        

 .לכך ולחתור  (ארציים במונחים  רק ולא, )בינלאומיים במונחים וההישגיות        

    2022המחוננים פרויקט     

 מספר  נוער לשחקני יציעו  המחוננים וועדת לשחמט ישראליה  האיגוד 2022 בשנת    

  ברמות שחקנים .בארץ נוער שח חיי את  למנף שאמורים ,הפרויקט במסגרת פעילויות     

 מתוכננות  מתקדמים לשחקנים ,הארץ ברחבי מאורגנות בסדנאות להשתתף  יוכלו שונות     

  ,יותר מאוחר במועד  יוחלט  המאמנים ושמות  הסדנאות  מועדי על ) .מרוכזות סדנאות     

 ולו''ז התחרויות הארצי( בארץ התברואתי  למצב בהתאם     



 פרטניות  לתמיכות השחקנים רשימת (א    

 פרטניות  תמיכות לקבל האמורים והשחקניות  השחקנים רשימת סביב מקיף דיון נערך        

 כל  של קפדנית בחינה לאחר  .הועדה שקבעה  לקריטריונים בהתאם ,2022 שנת במהלך        

 לתמיכות  הזה בשלב שיזכו ,ושחקניות שחקנים 13ב  בחרה הוועדה ומועמדת מועמד        

 .נוספת בדיקה  תתבצע נוספים מועמדים שני לגבי .פרטניות        

 עדה וו  שנה חצי לאחר .('נק 50 עד ן" )ביטחו רשת" הוענקה והשחקניות מהשחקנים לחלק        

  .בפרויקט להמשיך האלה השחקנים של זכאותם מחדש תבחן        

 אימון  שעות   (ב  

 אימון  שעות  16 תמיכה בסך תקבל ראשונה קבוצה  :קבוצות לשלוש חולקו שחקנים        

  בזאת שדגיו .ותעש  8 - שלישית  קבוצה ,שעות 12  - שנייה קבוצה   ,בחודש פרטניות         

  את מחדש תבחן ועדה שנה חצי לאחר .בלבד שנה לחצי ניתנים    ההאל  שהשעות          

 .השעות חלוקת          

  לרשימה חדשים שחקנים הוספת(       ג

 בסיס  על לרשימה מוספים שחקנים  להוסיף  אפשרות תבחן עדהוו  השנה במהלך       

 .בתחרויות, במיוחד בגמרים של נוער ההצלחה ומידת הקריטריונים       

 אפריל סוף - ראשון מועד       

 יולי  תחילת - שני מועד       

 בפרויקט השתתפות הסכם   (ד

 ,והוריהם הפרויקט ששחקני ,בפרויקט השתתפות הסכם של טיוטה הוצגה הועדה לחברי      

 הערותיהם  את והציג  הועדה חברי .הפרטניות התמיכות לקבלת כתנאי לחתום אמורים      

 .האיגוד במשרד הבא לטיפול  תועבר הטיוטה ,התיקונים הכנסת לאחר .לטיוטה      

 שונות   

 עם  יחד הועדה ר''יו ,אז עד .פברואר בחודש תתקיים הועדה של הבאה הישיבה 

 .הפרויקט  של הסדנאות תוכנית על יעבוד נוספים גורמים

 

 קלנבורג  מיכאל :רשם

 ם המחונני וועדת ר''יו         



 

                                                                                                                                          

 


