 10באוגוסט2011 ,

אל חברי האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל
חברים יקרים,

מצורף בזה הפרוטוקול של ישיבת ועד האיגוד מיום ה 7-באוגוסט .2011
הוועד הנוכחי פועל לפי עקרונות שהוא שם כנר לרגליו :שקיפות מלאה ושיתוף מרבי של כלל החברים
בפעילויות ובנעשה באיגוד .בהתאם לכך ברצוני לידע אתכם בפעילות שנעשתה עד עכשיו על ידי הוועד
ובפעילות הצפויה בטווח הקרוב.
 .1צמצום ,עד כדי ביטול ,הוצאות לא הכרחיות של האיגוד
האיגוד שלנו נשען על תקציב קטן המגביל אותנו לצמצם בהוצאות לא הכרחיות ולהתבסס על
התנדבות של החברים .בהתאם לכך הצלחנו להקטין בצורה משמעותית את ההוצאות כולל
הוצאה מכובדת של חוברת וריאנטים )ואפילו בפורמט מורחב( וארגון מוצלח של גמר אליפות
הארץ בפתרון בעיות.
 .2חוברת וריאנטים
חוברת מספר  53יצאה בהתאם ללוחות הזמנים .החוברת הייתה במתכונת מורחבת וזכתה
לשבחים מבית ומחוץ.
חוברת מספר  54תצא בסוף ספטמבר וחוברת מספר  55תצא בסוף דצמבר השנה.
אנו מודים לעורכי המדורים החדשים ואסירי תודה לעורכים הקודמים ולאלה שנשארו.
צוות העורכים ,בתגבור של חברים נוספים ,אמור להיפגש ולדון במתכונת החוברת ובהצעות
שונות שהתקבלו על ידי החברים.
 .3גמר אליפות הארץ בפתרון בעיות שחמט
תחרות הגמר נערכה בסדר מופתי כמתוכנן.
מתכונת סיבובי התחרות שונתה כך שניתן היה להכריז על תוצאות התחרות בזמן קצר לאחר
סיום התחרות ולערוך את טקס חלוקת הגביעים והמדליות ללא עיכוב של המשתתפים.
 .4אתר האינטרנט
הוקם אתר האינטרנט של האיגוד .האתר פעיל אך נמצא עדיין בחיתוליו .אנו מבקשים מהחברים
להתאזר בסבלנות – האתר מוקם על ידי מספר קטן של חברים העסוקים במשימות נוספות
באיגוד ומחוצה לו .אנו מודים לעופר קומאי על הקמת האתר ותחזוקתו השוטפת.
 .5הקונגרס העולמי  2011ב  JESIאיטליה
נציגנו בקונגרס העולמי השנה יהיה פז עינת – נאחל לו הצלחה בתפקידו.
בקונגרס תיערך אליפות העולם בפתרון בעיות שחמט  WCSCונבחרתנו תיוצג על יד שלושת
הפותרים שזכו במקומות הראשונים באליפות הארצית :עופר קומאי ,עומר פרידלנד ומרדכי
צ'ובניק .אנו מאחלים לנבחרת הצלחה מרבית ובמיוחד לעומר ומרדכי להם זו תהייה טבילת האש
הראשונה באירוע זה.
 .6אליפות העולם בחיבור בעיות
האליפות נערכת אחת לכ 3-שנים ולמעשה היא התחרות החשובה והיוקרתית ביותר ברמה
העולמית של הקומפוזיציה השחמטית .יש לציין שהמימד קבוצתי הוא חשוב ביותר ומחברים
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רבים משתפים פעולה על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר – אנו מעודדים פעילות מסוג
זה ככל האפשר.
לאור זאת החלטנו להתארגן באופן שונה מבעבר .פרט לקביעת הקפטן )עופר קומאי( קבענו גם
חברים שירכזו את הבעיות במחלקות השונות .המטרה היא להגביר את שיתוף הפעולה הפורה
בין המחברים ולהביא את הפוטנציאל שיש לנו למקסימום.
 .7העמקת הקשר עם איגוד השחמט
בתחילת ספטמבר נקיים פגישה עם יושב ראש איגוד השחמט.
מטרת הפגישה היא לדון בקשרים שבין האיגודים כמו גם בשני עניינים חשובים:
• תקציב לפעילויות )בעיקר הבין לאומיות( של האיגוד שלנו
• מקום קבוע לעריכת כנסים ופגישות
כחלק בלתי נפרד מהקשרים עם איגוד השחמט בכוונתנו להציע עריכה של הרצאות ,מפגשים
ותחרויות מיוחדות .כל אלה מיועדים להעשיר את שחקני השחמט ולעודד חשיבה יצירתית
החשובה ביותר בצד התחרותי כמו גם האמנותי של השחמט.
 .8תחרות תמאטית פתוחה של ישראל בחיבור בעיות שחמט
הרעיון לתחרות כזאת הועלה כבר לפני שנתיים ובכוונתנו לממש אותו בתחילת שנת .2012
הכוונה להמשיך אחר-כך בכל שנה או שנתיים.
אנו מעוניינים שזו תהייה תחרות הדגל של האיגוד ומדינת ישראל ובהתאם לכך נקבע את
המחלקות ,הנושאים ,מנהלי התחרות ,שופטים ופרסים.
 .9דו-קרב עם מדינה אחרת
בכוונתנו להיערך לדו-קרב כזה ,כמיטב המסורת של הדו-קרבות בעבר ,בשנת  .2012פרטים
ימסרו בהמשך.
 .10הרחבת פעילות בתחום פתרון בעיות שחמט
אנו בוחנים בחודשים האחרונים את האפשרות לקיים תחרויות נוספות מעבר לתחרויות
הרגילות ,תחרויות שיהיו מגוונות מבחינת תוכנם .פרטים ימסרו בהמשך.
 .11העמקת הקשר בין החברים
פרטים ראו בפרוטוקול המצורף )ימי הולדת(.
 .12אסיפה שנתית 2012
הכוונה לקיים את האסיפה השנתית ביום חול ,כנראה בחול המועד פסח .המגמה היא לאפשר
לכמה שיותר חברים להשתתף במפגש ולהערך לאירוע חגיגי כיאה לאירוע מסוג זה.
פרטים ימסרו בהמשך.
 .13פרסום בכלי התקשורת
בכוונתנו להביא לידיעת הקהל הרחב פרטים אודות הפעילות וההישגים של האיגוד וחבריו .זה
יעשה הן באמצעות העיתונות הכתובה והן באמצעות אתרי האינטרנט השונים.
בברכה
שאול שמיר ,מזכיר הוועד
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