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 2015/12/24 נוער ועדת ישיבת

 ר"יו יזנברגא ליאור -נוכחים

 איליה בוטביניק, יבגני לויטן, חגי פרנק, רמי בקיש, יוליה גיטין.חברים: 

 קפטן נבחרת הנוער -איגור ביטנסקי,אריק אלדר מנכ"ל

 : האלוף הבאא. 

שהצטרפו מפסח  4ועוד  17, השנה 20שנים בעבר היו  3: פרויקט מוצלח שהתחיל לפני איגור ביטנסקי

  נמצא בפרוייקט.והשנה מוצלח במיוחד. אין ילד מוכשר שמגיע לו להיות שם 

מוצלח האלוף הבא כפרויקט  פרויקט ואת  : סקר גם את מסקנות ועדת הביקורת האחרונהאלדראריק 

נה מכי המקובל לפי בקריאה לפעול על פ שמביא להישגים. האיגוד טיפח וימשיך לטפח את הנוער. יוצא

 בכל דרך אפשרית. לקדם את פעילות הנוער והמשותף 

ה הרחבתשינוי הרכב הועדה וכחלק מהצעדים שננקטו בעניין פעילות ועדת הנוער הוחלט : איזנברגליאור 

הורים,מאמנים ומנהלי מועדונים. כפי שהיה תעשה -מכל מי שיש לו קשר לנוער על מנת שיהיו מגוון דעות

 בהתאם לנוהל המכרזים שנקבע לפני מס' שנים.החלטות בצורה תקינה כולל מכרזים הקפדה על 

קפיצה משמעותית במד הכושר. רוב הילדים ברובם נתנו האלוף הבא לאורך השנים הילדים בפרויקט 

 שעות בחודש.  12שלושה מקבלים , מהאיגוד שעות בחודש 6-8 קבליםמ

לשנה צפויה תקציב הל ש*ירידה מסוימת אתר האיגוד ויפורסם ב 1.1-מסמך ייצא לפני ה :1החלטה 

היה יבמידה ו בשלב ראשון בינואר כאשר 16להשתתף עד   ילדים  14נראה שיהיה מומלץ להקרובה ולכן 

יכנס על  הפער בינו לבין הבא אחריו יהיה קטן יותר( כל מי ש16-14) במקומותער של פחות מנקודה פ

 חשבון פסח.

הופך להיות לא לייצג את ישראל באליפות עולם/אירופה היה בפרויקט ולא טס כל מי שהשנה  :2 החלטה

רלוונטי מבחינת הפרויקט בשנה הבאה כי הוא חתם על חוזה אלא אם כן יגיע עם האיגוד לעמק השווה 

 נמנע(. 1נגד ו  1בעד,  4מבחינה כספית ובכלל יגיש בקשה והצעה למזכירות האיגוד או הנהלתה )

 7-6ל גי: האלוף הבא 

, מדי 8יהיו הישג בגמר באליפות ישראל עד גיל  7לאלוף הבא לגיל  טריוניםיממליץ שהקר רמי בקיש:

 התקבל פה אחד. -יועבר לציון בתת הועדה 6גמר עד גיל מאוד הכושר עדכניים ואולי במשקל נמוך 

ממליצה בשיתוף קפטן הנוער ועדת הנוער חיזוק הגילאים הצעירים צעד זה על מנת לדאוג לבנוסף ל

 ו)יוחלט בהמשך( שיפגש בגילאים צעירים להקים פרויקט "פרחי שחמט" על בסיס של קבוצות מוכשרים

 עד חודש. -לסדנאות כל שבועיים

 הצעה תוגש בהתייעצות עם איגור ביטנסקי קפטן הנוער.

ם בלי ששיחקו כמעט ששחקנים מגיעים לאליפויות אירופה/עול -*בעיה מקצועית : איגור ביטנסקי

 בתחרויות בקצב מלא ובטח שלא ברצף.



סיבובים ברצף בקצב מלא ואפילו כתנאי  9-11*בקיץ חייבת להיות תחרות לנוער של משחק ליום 

 לנסיעה.

אליפות העולם עד גיל ל ובעדיפות משניתקבוצות ל 18 אליפות אירופה עד גיל: המלצה לנסוע לביטנסקי

16 . 

 ים תתי ועדות "האלוף הבא", "בנות ונערות פריפריה".: ממליץ להקדזנברגאי

 ת תתי הוועדות יוגשו להחלטה בהצבעה סופית לפורום המלא של ועדת הנוער.והמלצ

 לו"ז וגמרים:

 תחרות פתוחה בקיץ כתחרות רצופה להכנה ממד כושר שייקבע בהמשך.יש לבחון רעיון של  20גיל ב

 ה.מתכונת התחרות תקבע בישיבה הבא -18גיל 

יוחלט בוועדה הבאה אחרי סקר  -גמר הבנות השנה יוצמד לגמר הבניםשהמלצה של יבגני לויטן  -בנות

 שביעות רצון של יבגני לויטן בין הבנות שישתתפו שנה שעברה בגמר.

ידון  9,11,13בחנוכה גמר בנות והמצטיינות לגמר הבנים לפחות גילאי  -המלצה לשנה הבאהיבגני 

 בישיבות הבאות.

יחד עם סיבוב מרוכז ליגה לאומית שישי  15.1 -החלטה .6י אליפות ישראל לנוער גמר גיל קרב לגבדו 

 בבוקר. 10:00ייבדק עם ההורים ע"י רמי בקיש ב

, רעיון מהפכני יםיתרונות וחסרונות בקצב זמן מספר סיבוב -8התקיים דיון ראשוני חופשי בגמר עד גיל 

 שונים באליפות אחרת.קצבים  -ומעניין של איליה בוטביניק

 .בליגה מחוזית לנוער וגם באליפות בתי הספר שיהיה לוח בנות ממליצה  יוליה גיטין

מעדכן כי כבר הוחלט בישיבות קודמות כי השנה תתקיים גם תחרות לנבחרות בנות  -ליאור איזנברג

 בבתי ספר יסודיים  ויתר הנושאים צריכים להיות נידונים בתת ועדת הנערות שתוקם.

 לבדוק תנאי אירוח והשתתפות. -לבן הצריח תחרות

 

 

 

 
 


