
  7.09.2022 פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים

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

 )הצטרף באיחור(  ארצי-בן עידו ,קליסקי דן, דוד אילנה                  

 , ניר רשף )הודיעו מראש( ישראל גלפר נעדרים:  

 זום : הישיבה מקום

 

 פרוטוקול אישור

 אחד  פה אושר הקודמת הישיבה של  פרוטוקול

 

      2022אוגוסט   –יולי חודשים סקירת פעילות הפרויקט ב

 ,  2022אוגוסט   –יולי חודשים  במהלך הפרויקט משתתפי  של הפעילות  את סקר הועדה  ר''יו

 . הבינלאומית בזירה הן ,המקומית בזירה הן

 שנערכה   ,12ועד גיל  18המרכזי של הקיץ הייתה אליפות אירופה לקבוצות נוער עד גיל האירוע 

 השתתפו כמחצית ממשתתפי הפרויקט. שתי קבוצות ישראל הצטיינו  בסלוניקי )יוון(.  באליפות זאת  

 . 18בתחרות בנים עד גיל 

 במקום השני, קבוצה   בהרכב זכתה מהפרויקט קבוצת "תל אביב" )ישראל( עם גיא לוין ורוי וגמן 

 שחקני הפרויקט זכתה במקום השלישי. ראוי לציין את התוצאה של רוי  4שנשלחה מטעם האיגוד עם 

   ואיתן רוזן, אלי מיליקו -  משחקים. בנוסף, שלושה שחקנים 7נקודות ב  6,5, אשר צבר  14וגמן בן 

 בן ארי קיבלו מדליות הצטיינות על התוצאות בלוחות שלהם.  וינאי

 , כאשר אור שתיל הייתה  תיל וליאל לויטן זכו במקום השלישיאור ש  12בתחרות בנות עד גיל 

 מצטיינת לוח ראשון.

 , באותו מקום נערכו אליפויות אירופה לנוער בשח מהיר ושח בזק. לאחר זכייתו בתואר לאחר מכך

 רהב זכה גם בתואר סגן אלוף אירופה בשח מהיר. -אלוף  העולם בשח מהיר, אלירן שילון 

 במהלך חודשי קיץ יהלי סוקולובסקי השיג שלושה ציונים לתואר  –הישג נוסף של שחקן הפרויקט 

  אמן בינלאומי, ובכך השלים את כל חובותיו לקבלת התואר. 

 גן, במסגרת פרויקט המחוננים, התקיימה סדנה  במועדון השחמט רמת 28.08.2022ביום ראשון  

 המהווה חלק מהכנות של שחקני הנוער לאליפויות העולם לנוער, שיערכו בחודש ספטמבר ברומניה 



 וא''פ  רו רכז הפרויקט ר''א ויטלי גולוד  שחקנים ושחקניות השתתפו בסדנה, אותה העבי 22וריה.  א ובגי

 ולדי שקלובסקי. 

 השחקניםהכנסה/הוצאה של 

 הצטרפה לפרויקט.  1.08.2022סופיה טשקינוב השלימה את התהליך של החלפת פדרציה והחל מ

 יכולת לעמוד בתנאי הפרויקט, ביקש להפסיק את השתתפותו. -אלי מיליקוו, בשל נסיבות אישיות ואי 

 הועדה העלה הצעה לצרף שני שחקנים חדשים לפרויקטים, שעומדים בקריטריונים של הפרויקט או   יו''ר

 קרובים אליהם. במהלך הדיון שהתפתח חברי הוועדה טענו שיש לעמוד בתוכנית העבודה של הפרויקט, 

 המתכוונות שתי נקודות כניסה/יציאה לפרויקט, בינואר וביולי. שאר המקרים צריכים להיות ממש  

 חריגים. 

 חדשים לפרויקט, אחד היה בעד, שלושה נגד, בהצבעה שהתקיימה בשאלה אם לצרף שני שחקנים 

 חבר ועדה אחד לא השתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים. 

 בקשה לתמיכה  –רוי וגמן 

 לאשר תמיכה עבור השתתפותו של רוי וגמן  לועדת המחוננים הוגשה בקשתה של אמו של רוי וגמן

 באליפות אירופה לנוער בחודש נובמבר בתורכיה. לאחר בדיקת בנושא, הסתבר שלרוי ולמשפחתו  

 נתנה הבטחת התמיכה מצד גורמים באיגוד, לאחר ורוי זכה במקום השלישי באליפות אירופה לנוער  

 ה הזאת.  בסלובקיה. כעת משפחה מבקשת לממש את ההבטח 2019בשנת 

 הוחלט פה אחד לאשר בקשה לתמיכה 

 דיון ראשוני  – 2023פרויקט המחוננים לשנת 

 . יו''ר הועדה 2023התקיים דיון ראשוני על מסגרת הפרויקט לשנת  2023במסגרת ההכנות לשנת  

 להיכנס  המועמדים ושחקניות השחקנים  רשימת. חברי הועדה עברו על הציג את מתווה הפרויקט לשנה הבאה

 סדנאות שנערכו ה על . בנוסף, מנכ''ל האיגוד ביקש להכין דוח לקריטריונים והתאמתם 2023 בשנת לפרויקט 

 . הוחלט שבישיבה הבאה יתקיים דיון נוסף בקריטריונים של  2023ולבחון אפשרות להרחיבן בשנת  2022 בשנת 

  האיגוד., במטרה לאשר אותם ולפרסם באתר 2023לשנת הפרויקט  

    2022 נובמברהישיבה הבאה תתקיים בתחילת חודש 

 

 קלנבורג  מיכאל: רשם

 המחוננים  וועדת ר ''יו


