
   15.11.2022 פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים

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

 ישראל גלפר, ניר רשף  ,קליסקי דן, דוד אילנה                  

 מראש(  ארצי )הודיע- עידו בן נעדרים:  

 זום : הישיבה מקום

 

 פרוטוקול אישור

 אחד  פה אושר הקודמת הישיבה של  פרוטוקול

 

      2022 נובמבר-ספטמברחודשים סקירת פעילות הפרויקט ב

 ,  2022נובמבר  –ספטמבר חודשים  במהלך הפרויקט משתתפי  של הפעילות  את סקר הועדה  ר''יו

 . הבינלאומית בזירה הן ,המקומית בזירה הן

 במהלך התקופה הזאת התקיימו ארבע אליפויות בינלאומיות: אליפות העולם לגילאים גבוהים   

 ואליפות אירופה לגילאים  20(, אליפות העולם עד גיל 8-12(, אליפות העולם לגילאים צעירים )14-18)

 . . כל משתתפי הפרויקט השתתפו בלפחות אליפות אחת, אך כמחציתם נטלו חלק בשתי אליפויות8-18

 , אשר חילק מקומות  16באליפות העולם לגילאים גבוהים, שנערכה ברומניה, הצטיין איתן רוזן בן   

   16ארי להתברג בצמרת. גם בתחרות עד גיל -מנע מינאי בן  10-. הפסד בסיבוב ה18בתחרות עד געל   2-5

 הפסדים ברגע המכריע  של יהלי סוקולובסקי וגיא לוין לא אפשרו להם לסיים בעשירייה ראשונה, ואף  

 נקודות.  7מה עם סיי 16לזכות במדליה. בין הבנות ניתן לציין את נוגה אורין, אשר באליפות עד גיל  

 אליפות העולם לגילאים צעירים נערכה השנה בגיאורגיה. יו''ר הועדה שימש כראש המשלחת    

 וחילק את הוויותיו עם חברי הועדה. ראשית כל, יש לציין שמצב תברואתי  באליפות  באליפות זאת  

 זאת היה מתחת לכל הביקורת. רוב חברי המשלחת לא היה במיטבם לאורך רוב על האליפות, דבר  

 רהב -שהשפיע על תוצאות של חברי המשלחת. נציג הפרויקט היחידי במשלחת זאת היה אלירן שילון 

 ראשון, אף לא הצליח בשלושה סיבובים  אלירן חילק מקום  8. אחרי סיבוב 10באליפות עד גיל  

 נקודות. 7.5ם וסיים עם  אחרוני

 באליפות אירופה לגילאים, שנערכה בנובמבר בתורכיה, שחקני הפרויקט היו הכי קרובים לזכות   

 היה מעניק לה תואר של    16במדליה. ניצחון של דנה כוככי בסיבוב האחרון באליפות בנות עד גיל 



   14בתחרות בנים עד גיל אלופת אירופה. התיקו המאכזב השאיר אותה רק חמישית. גם רוי וגמן 

 היו מאוד קרובים לזכות במדליות, אך ההפסדים בסיבובים    16ויהלי סוקולובסקי בתחרות עד גיל  

 המכריעים מנעו מהם זאת.  

 . רמת התחרות היא 2020לסיכום, אליפויות נוער בינלאומיות חזרו למתכונת ה"חיה" לראשונה מאז    

 לא הייתה נוכחות לכן לא פלא שבאליפויות העולם לגילאים  מאוד גבוהה, במיוחד באליפויות העולם.

 מרובה של הישראלים בלוחות הראשונים. למרות זאת, באליפות אירופה לנוער היינו מאוד קרובים  

 לזכות במדליות אלמלא "מחלה כרונית" של השחקנים הישראלים מזה שנים רבות לאבד נקודות  

 ברגעים המכריעים.

 דיון ואישור קריטריונים – 2023ת פרויקט המחוננים לשנ 

 ובהמשך הדיון בישיבה הקודמת, חברי הועדה עסקו בקריטריונים לשנה   2023במסגרת ההכנות לשנת  

 . מספר השחקנים, 2022פרויקט המחוננים ימשיך לפעול למתכונת דומה לזו של   2023הבאה. הוחלט שבשנת 

 יש להקדיש יותר תשומת  שחקנים.   10-12שיקבלו תמיכה עבור שיעורים פרטניים ונסיעות לחו''ל יעמוד על 

 הלב לארגון הסדנאות.  

 בסופו של הדיון חברי הועדה אישרו את הקריטריונים פה אחד. יו''ר הועדה ידאג לפרסם אותם באתר  

 האיגוד בהקדם האפשרי. 

    .  2023ינואר  הישיבה הבאה תתקיים בתחילת חודש 
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