
  20227.06. פרוטוקול ישיבת ועדת המחוננים
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 ארצי -בן עידו                  

 )הודיע מראש(, ישראל גלפר )בעיות טכניות(  בורוחובסקי גילנעדרים:  

 זום : הישיבה מקום

 

 פרוטוקול אישור                 

 אחד  פה אושר הקודמת הישיבה של  פרוטוקול

 

      2022יוני  –חודשים מאי סקירת פעילות הפרויקט ב

 ,  2022   תחילת יולי –חודשים מאי  במהלך הפרויקט משתתפי  של הפעילות את סקר הועדה ר''יו

    .הבינלאומית בזירה הן ,המקומית בזירה הן

 כמו כן, חלק מן השחקנים  שחקני הפרויקט משתתפים בשלב חצי גמר אליפות הארץ לבוגרים.רוב 

 בסלוניקי )יוון(  2022והשחקניות יצאו להשתתף בתחרויות פתוחות ברחבי אירופה. בחודש יולי 

 . רוב משתתפי הפרויקט ירכיבו קבוצות  18וגיל    12נוער עד גיל  אליפות אירופה לקבוצותתתקיים    

 של ישראל באירוע הזה. במסגרת ההכנות לאליפות זאת, במועדון שחמט אשדוד תתקיים סדנה 

 בנושא של הכנה מנטלית עם אב''ל ופסיכולוג איגור ביטנסקי. 

 

    2022דיון פרטני על שחקני הפרויקט ברבעון הראשון של שנת 

 המשתתפים בפרויקט.    שחקניותלשחקנים ול   בנוגענערך דיון מקיף מהישיבה הקודמת,  ך לשיחכהמש 

 שר והישגים בתחרויות.  יו''ר הועדה הציג לחברי הועדה נתונים הכוללים שינויים במדי כו

 הועדה הציג נתונים של מספר שחקנים המועמדים להצטרף לפרויקט.   בנוסף, יו''ר

 האלה הוחלט על הכנסה/הוצאה של השחקנים, כפי שזה מפורט בסעיף הבא. נתונים   על סמך ה 

 

 

 

 



 הכנסה/הוצאה של השחקנים      

 )לפחות לפי הנתונים המוצגים(, 2022לאחר ולחלק משחקנים  נרשמה ירידה ביכולת מתחילת שנת 

 משתתפים. יחד עם זאת, יצוין שהמשתתפים האלה יוכלו להמשיך   4הוחלט להוציא מהפרויקט 

 להשתתף בפעילויות השונות בנסגרת הפרויקט, כגון סדנאות.  

 למשתתף נוסף הוחלט להוריד כמות שעות עבורם הוא מקבל את התמיכה... 

 ועדת המחוננים החליטה להכניס לפרויקט שלושה שחקנים חדשים: אחים יואב ואלי מיליקוו ועדי 

 מנחם. מועמדת נוספת, סופיה טשקינוב תוכל להיכנס לפרויקט לאחר ותשלים את כל המהלכים הקשורים 

 במעבר פדרציה. 

 

 אליפות אירופה לנשים       

 . תחרות זו הינה נשיםות אירופה ל מתוכננת  אליפבמחצית 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  הפרויקטלהעניק   באליפות אירופה לבוגרים, אושר

 שתשתתפנה באליפות אירופה לנשים. 

 

 מעקב אחרי ביצועי השחקנים           

 (, performanceלמעקב אחרי ביצועי השחקנים )ארצי ביקש להציג לחברי הועדה כלי  -חבר הועדה עידו בן

 לבחון לא רק מספרים של מד   –שיצר לפני מספר שנים ר''א דני רזניקוב. הרעיון שעומד אחרי המודל הזה 

 יותר לעומק, לראות מול איזה רמות ובאיזה הצלחה שיחקו כל שחקן ושחקנית. כושר אלה לבחון דברים  

 שהמודל הזה יותר מתאים לשחקני נוער בגילאים הגבוהים המשחקים הרבה משחקים עם יריבים   יצויין

 בעלי מד כושר בינלאומי. 

    2022הישיבה הבאה תתקיים בתחילת חודש יולי  

 

 קלנבורג  מיכאל: רשם

 המחוננים  וועדת ר ''יו


