
  4.05.2022 פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים

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

 גלפר  ארצי, ישראל-בן עידו,  רשף ניר, קליסקי דן ,דוד  אילנה,  האיגוד(

 זום : הישיבה מקום

 

 2022פרויקט לשנת   עלה שותף דוח •

 תחילת מאי  –חודשים פברואר  במהלך הפרויקט משתתפי  של הפעילות את סקר הועדה ר''יו

 זכייתם של שחקני   -ההישג המרשים     .הבינלאומית בזירה הן ,המקומית בזירה הן,  2022

 באליפויות הבינלאומיות:  הצעירים הפרויקט

 ( 10)בנים, עד גיל אלירן שילון רהב זכה במקום הראשון באליפות העולם לנוער בשח מהיר   .1

 ן שהתקיימה ביוו       

 ( 9הספר )בנים, עד גיל    נועם ששון זכה במקום הראשון באליפות אירופה לתלמידי בתי  .2

 ן שהתקיימה ביוו       

 -שחקני הפרויקט הבוגרים השתתפו באליפות אירופה לבוגרים שהתקיימה בחודשים מרץ 5

 ציון אחרון לתואר אמן בינלאומי ובכל השלים את כל ארי  השיג -אפריל בסלובניה. ינאי בן

 כמו כן, כל השחקנים הבוגרים השתתפו במשחקי ליגה לאומית לשנת   הדרישות לקבלת התואר.

 ללא אף הפסד.  11מ 8. ראוי לציין תוצאתו של איתן רוזן, אשר השיג 2022

 הפרויקט סיימו בצמרת הגבוהה בחודש אפריל התקיימו אליפויות ישראל לנוער. רוב שחקני 

 של אליפויות, כולל זכיות במקומות הראשונים. 

 

 סדנאות של הפרויקט         

 מרץ התקיימו מספר סדנאות במסגרת הפרויקט. -במהלך חודשים פברואר      

 ומטה עם מד כושר   2011העביר סדנה בזום לשחקנים ילידי שנת  יו''ר הועדה מיכאל קלנבורג      

 פלוס בנושא הסיומים. 1700      

 התקיימה סדנה  עבור שחקנים בשנתונים במועדון שחמט רמת גן  18.03בתאריך       

 א ויטלי '' ולשחקניות נוער בכירות בארץ.  את הסדנה  העבירו רכז הפרויקט, ר         2007-2010

 ל איליה בוטביניק. ''אב   לוד וקפטן נבחרת  נשים של ישראלגו       



 בשלושה מוקדים ברחבי הארץ )אשדוד, רמת גן, קרית ים( התקיימו סדנאות  18-19.03בתאריכים 

 .   1500-1700כושר -לשחקנים עם מד

 

    2022דיון פרטני על שחקני הפרויקט ברבעון הראשון של שנת 

 המשתתפים בפרויקט. יו''ר הועדה הציג לחברי הועדה    שחקניותלשחקנים ו ל בנוגענערך דיון מקיף  

 נתונים הכוללים שינויים במדי כושר והישגים בתחרויות. חברי הועדה הצביעו על כך, שאצל חלק ממשתפי  

 מסוימת ביכולת, לפחות לפי הנתונים המוצגים. הוחלט שבישיבתה הבאה בחודש  הפרויקט חלה נסיגה 

 יו''ר הועדה ישלח מיילים ותם של שחקני הפרויקט. בינתיים  יולי יתקיים דיון נוסף בנוגע להתקדמ

 להורים של השחקנים והשחקניות, בהם יציין את הנושא של ירידה ביכולת ויביא תקווה שמגמה תשתנה. 

 

 הכנסה/הוצאה של השחקנים      

 חברי הועדה בחנו אפשרות להוסיף שחקנים חדשים לפרויקט בהתאם לבקשות והמלצות

 המקצועיות.  לאחר החלפת הדעות בין חברי הוועדה הוחלט לדחות את הנושא של הכנסת/ 

 הוצאת שחקנים עד הישיבה הבאה בחודש יולי. 

 

 אליפות אירופה לנשים       

 . תחרות זו הינה נשיםמתוכננת  אליפות אירופה ל במחצית השנייה של אוגוסט בפראג 

 עילית וכן אפשרויות להשיג ציונים   יותתחרות חזקה המאפשרת מפגש עם שחקנ 

 לאליפות הזאת יותר גבוהות  ותהוצאות השחקניש יש  לציין, לתארים בינלאומיים. 

 עקב כך ובהסתמך על החלטה דומה בנוגע להשתתפות השחקנים   מאשר הוצאות  לתחרות ריגלה.

 לשחקניות הפרויקט,  תמיכה מוגדלת מתקציב  הפרויקטבאליפות אירופה לבוגרים, הוחלט להעניק 

 שתשתתפנה באליפות אירופה לנשים. 

 

 פסיכולוג ספורט לשחקנים         

 לאיגוד השחמט הגיעה הצעה להעניק שירותי פסיכולוג ספורט לשחקני נוער. יו''ר הוועדה 

 וחברת הועדה, גב' אילנה דוד, ערכו פגישה עם פסיכולוג ספורט מירושלים, אשר פרס מולם את משנתו 

   ותםבהתרשמ הוועדה חברי  את שיתפויו''ר הועדה וגב' דוד והציע את שירותיו לשחקני נוער המצטיינים. 

 בדיון שהתקיים לאחר מכאן צוין שנושא של פסיכולוגיית ספורט והכנה מנטלית הינו   .מהפגישה



 חשוב ביותר, אך ספק אם אדם שבא מחוץ למערכת יכול לתרום רבות. ישנם שחקני שחמט עם תארים

 וא  בינלאומיים שהם פסיכולוגים במקצועם. הוחלט שיו''ר הוועדה יפנה לאב''ל איגור ביטנסקי שה

 פסיכולוג במקצוע ושימש קפטן נבחרת הנוער בעבר וישאל את דעתו ורעיונותיו בנושא.

 

    2022הישיבה הבאה תתקיים בתחילת חודש יולי  

 

 קלנבורג  מיכאל: רשם

 המחוננים  וועדת ר ''יו

 

 

 


