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 פרוטוקול אישור •

  .פרוטוקול של הישיבה הקודמת אושר פה אחד

  2021  פרויקט על שותף דוח •

 .יו''ר הועדה סקר את הפעילות של משתתפי הפרויקט במהלך  אוקטובר – תחילת נובמבר

  האירוע המרכזי של חודש אוקטובר הייתה אליפות אירופה לנוער במתכונת היברידית ,עליה

 .התקיים דיון מורחב

 בנוסף ,צוין בחיוב שחיי השחמט בארץ עט-עט חוזרים למצב של "טרום קורונה "– התחילו 

  משחקי ליגת נוער ,התחדשה פעילות במועדונים ,כולל תחרויות במתכונות שונות .כמו כן, יש 

  .התעוררות בזירה הבינלאומית ושחקני הפרויקט מגיעים לתחרויות מחוץ לארץ

  כללי  עדכון – היברידית במתכונת לנוער אירופה אליפות

 בין התאריכים 15-21.10.2021 התקיימה אליפות אירופה במתכונת היברידית .זוהי הפעם        

 ,הראשונה שאליפות מתקיימת במתכונת הזאת .נבחרת ישראל כללה 27 שחקנים ושחקניות       

 .מתוכם 14 משתתפי פרויקט המחוננים 2021 .רוב השחקנים שיחקו בצורה מרוכזת ברמת גן      

  שחקנים מצטיינים מהפרויקט היו דנה כוכבי ויונתן אוריצקי בני 14 ,אשר צברו 6 נקודות      

  ב9 משחקים .נועם ששון ואייל דזנט השיגו 5 נקודות  ,שאר השחקנים היו באזור חמישים אחוז      

 .ומטה       

      ומסקנות סיכומים  – היברידית במתכונת לנוער אירופה אליפות

  לאחר עדכון כללי  התקיים דיון יסודי על האליפות  .מחד גיסא ,תוצאות באליפות זאת היו די    

 מאכזבות ,רוב השחקנים בשום שלב של התחרות לא היו בצמרת הגבוהה .מאידך ,המתכונת     

  ההיברידית היא      



 חדשה ושחקנים רבים לא ידעו להתאים את עצמם אליה .פעמיים היו  שני משחקים ביום ,דבר    

 שהגביר את העומס .כמו כן היו בעיות "רגילות "הקשורות למשחק ברשת – בעיות טכניות     

  .שונות  ,חשד  לרמאויות וכדומה     

  נקודת המחלוקת  בין חברי הוועדה הייתה השאלה כיצד להתייחס לשינויים במד כושר שבאו

 בעקבות  האליפות )לרוב השחקנים נרשמה ירידה חדה במד כושר בינלאומי ?(היו מספר דעות

 :בנושא 

 לא לקחת אותם כלל בחשבון •

 "לתת איזשהו מקדם שאמור "למזער נזקים •

 להשאיר את כל השינויים כמו שהם   •

 

 .בסופו של הדיון סוכם שלגבי כל מועמד להיכנס לפרויקט בשנת 2022 יתקיים דיון פרטני 

 שינויים במד כושר שבאו בעקבות אליפות אירופה לנוער יילקחו בחשבון ,ביחד עם נתונים  

 .אחרים ,כפי שזה מפורט בקריטריונים 

בהתאם   ,בנפרד תתקבל החלטה כל – היברידיות בתחרויות הפרויקט שחקני של השתתפותם לגבי  

הקיים והמצב התחרות לסוג  .      

      בצפת  הפתוחה ישראל אליפות

 בחודש דצמבר בצפת תתקיים אליפות ישראל הפתוחה .חברי ועדת המחוננים יעשו את מירב

 המאמצים כדי לגייס את משתתפי הפרויקט לאליפות הזאת .הוחלט שהשתתפות באליפות  

 ישראל הפתוחה יהוה  מרכיב חשוב בקביעת סגל הפרויקט לשנת 2022 .יו ''ר הועדה ידאג לעדכן  

 .את משתתפי הפרויקט על כך 

    שונות 

 שתי ישיבות הבאות של הועדה יתקיימו בסוף דצמבר 2021 – תחילת ינואר 2022 .יש יבה ראשונה

 תתקיים מייד אחרי תום אליפות ישראל הפתוחה .חברי הועדה ידונו בתוצאות האליפות ובקביעה  

 ראשונית של  הסגל לשנת 2022 .בישיבה בתחילת ינואר 2022 )עם עדכון מד כושר (יקבע סופית  

 .סגל הפרויקט לשנת 2022 
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