
 ZOOM -  08/08/21 -פרוטוקול ועדת נכים 

יו״ר שון לויטן, אנדריי גורבנוב, יהודה גרינפלד, אריק קליינר, אלכסנדרה   נוכחים:

 דוד אליישיב.  נעדרים:אלכסנדרובה. 

ראשית, אנו חברי הועדה שמחים על הקמתה ונפעל בכל המרץ לקידום השחמט בקרב  

הישיבה, הציג כל חבר ועד את עצמו, את התחרויות  אוכלוסיית הנכים בישראל. בתחילת 

הארציות והבינ״ל בהם הוא לוקח חלק במהלך השנה, ואת ההתאחדות העולמית אליה  

 חלק בעלי מוגבלויות תחת דגל ישראל הן:   ובזמן הקרוב, האליפויות בהן ייקח .משתייך 

 .אליפות העולם לכבדי שמיעה באמסטרדם 18-22/10/21 ✓

 .( בספרדIPCAפות העולם לבעלי מוגבלויות פיזיות )אלי 17-27/10/21 ✓

 (.  IBCA), אליפות העולם לנבחרות עיוורים ברודוס  21אוקטובר  ✓

 לאחר מכן, דנו במטרות שהאיגוד הציב בפני הועדה והן: 

אחוזים לפחות כל שנה ובחתך  25-הגדלת היקף בעלי המוגבלויות הפעילים בענף ב ❖

 פיזיות, חרשים, עיוורים.  -המוגבלויות השונות

 קביעת יעדים להגדלת היקף פעילות הנכים, בחתכים השונים בליגה הישראלית.  ❖

קביעת יעדים ברורים לקידום השחמטאים המוגבלים )כולל יצירת אפליות לטובה, אם   ❖

 צריך( וסיוע לפעילותם בחו"ל. 

כאמצעי  מינוף השתתפות וסיוע גורמי ממשלה וגופים אזרחיים לפעילות מוגבלים  ❖

 להשתלבותם בחברה בכלל ובספורט השחמט בפרט.

   :שתי מטרות נוספות צורפולאלה 

 ביותר.   ראלייםאולימפיאדה הרי הסיכויים למדליה -של הנבחרת החזקה ביותר לפר  א. ייצוג

ב. פתיחת מחוז/קבוצות ליגה של אנשים עם מוגבלויות בארגונים מוכרים כבית החייל  

 וכדומה.  

 עלו במהלך הישיבה: הצעות הועדה ש

א. כמו שישנו החוק לשילוב אישה אחת במשחקי הליגה, לנסות כפיילוט בליגות ג׳ שילוב  

 מן המשחקים(.  80%הכרחי של אישה או בעל מוגבלויות במסגרת הליגה )

 ב. כרטיס שחקן חינמי לתקופה של חצי שנה לבעל מוגבלויות חדש שנרשם לאיגוד.  

 מופחת המוכר היום באיגוד.  לאחר התקופה הנ״ל, במחיר ה

 : כמו כן הועדה שמה לה למטרה

 א. לפנות לגורמים ממשלתיים להכרת שחמט הנכים כענף ספורט לכל דבר. 

ב. לקיים אליפות הארץ לנכים במתכונת של חמישה ימים )כמו שמתקיימת אליפות הארץ  

ליקויי ראיה, שמיעה ולבעלי   -לעיוורים( אליפות שתכלול את כל חתך אוכלוסיות הנכים 

 לקויות פיזיות גם כן.  

 כושר ויהיו בשיתוף פעולה עם האיגוד.  -ג. סוכם כי תחרויות העיוורים ידווחו למד

 בברכה, 

 האיגוד הישראלי לשחמט,  -יו״ר ועדת הנכים 

 . שון לויטן


