האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל
ישיבת ועד –  5באפריל 2011
מקום :קניון עזריאלי ,תל-אביב
נוכחים :כל חברי הוועד :מיכאל גרושקו ,אהרון הירשנזון ,פז עינת ,יוסי רטר ,שאול שמיר
רשם את הפרוטוקול :פז עינת.
בתחילת הישיבה הוצע שפז עינת ירשום את פרוטוקול הישיבה – הוסכם פה אחד.
רושם הפרוטוקולים יהיה אחראי להפצתם לכלל חברי העמותה ,הפצה שתתבצע לאחר שכל חברי הוועד
אישרו את טיוטת הפרוטוקולים .על הפרוטוקולים יהיו חתומים כותב הפרוטוקולים והמזכיר.
מזכיר הוועד
• תפקידו של מזכיר הוועד הוצע והובהר על ידי שאול שמיר:
• המזכיר הוא חבר שווה לכל שאר חברי הוועד .המזכיר אינו יכול להחליט לבד שום החלטה – רק
לוועד )על ידי החלטת רוב( יש את הסמכות לקבל החלטות.
• המזכיר יתאם וינהל את ישיבות הוועד.
• המזכיר מהווה את "הכתובת" של הוועד לפניות ופעילויות של החברים וגורמים בארץ ובחו"ל.
• כל מסמך של הוועד או מי מחבריו יבוצע בתיאום עם המזכיר.
•

פז הציע ששאול שמיר יהיה מזכיר הוועד .ההצעה התקבלה פה אחד.

משלב זה הישיבה נוהלה על ידי שאול שמיר
מורשי חתימה
• הוסכם פה אחד ששאול שמיר ופז עינת יהיו מורשי חתימה על פרוטוקולים ועל המחאות מול חשבון
הבנק של האיגוד .מורשה חתימה שלישי על המחאות בלבד יהיה הגזבר דוד שטרן וזה ,לבקשתו ,עד
סכומים של  ₪ 2,000להמחאה.
• הוסכם ששני מורשי חתימה קודמים :אורי אבנר ואהרון הירשנזון לא יהיו מורשי חתימה לאחר
החלפת החתימות כחוק.
ועד האיגוד
• הוועד ,באמצעות המזכיר ,הוא הכתובת היחידה של האיגוד .הסמכות היחידה שהיא מעל הוועד היא
"האסיפה השנתית".
• בסמכות הוועד להאציל סמכויות ותפקידים לחברים באיגוד כגון :קפטן לאליפות העולם התשיעית
בחיבור בעיות ,ועדות מקצועיות לאליפות זו ,מארגן לאליפות הארץ בפתרון בעיות וכדומה.
• כל פעילות חברי הוועד תעשה בהתנדבות )בהתאם להמלצה של ועדת הביקורת(.
• הוועד ישמח לקבל הצעות והמלצות מחברי האיגוד.
עניינים פיננסיים
• המצב הפיננסי הוצג על ידי פז על פי עדכון שנתקבל מהגזבר דוד שטרן .היתרה המשוקללת היא
 ₪ 16,070ויש לציין שהיא כוללת סכום של  ₪ 3,000הנמצא אצל אורי אבנר כקופה קטנה
בתקופה בה הוא היה יושב ראש ואחר-כך נשיא באיגוד.
• הכנסות נוספות צפויות מדמי ההשתתפות בחצי גמר אליפות הארץ ) ₪ 75דמי השתתפות רגילים,
 ₪ 50לנוער( ומדמי ההשתתפות בגמר אליפות הארץ .הוסכם על כל חברי הוועד שדמי ההשתתפות
הרגילים בגמר אליפות הארץ השנה יהיו  ₪ 110כאשר הסכום לחברי עמותה ,גמלאים ונוער יהיה
.₪ 70
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הוצאות עתידיות:
 oחוברות וריאנטים יעלו יותר מאחר והכוונה להגדיל את החוברת .עד כה ההוצאה לחוברת הייתה
כ) ₪ 2,000-הדפסה  +משלוח( .סכום זה יכול להגיע עד .₪ 3,000
 oהוצע לתמוך בנבחרת הפותרים )במידה ולא תהייה תמיכה מגוף אחר( בסכום של עד ₪ 1,000
לחבר נבחרת בהתאם למגבלות התקציב.
 oבמידה שאורי אבנר יהיה הנציג של האיגוד בכנס הבין-לאומי באיטליה הוצאות הנסיעה והלינה
יוחזרו לו עד לסכום של כ) ₪ 4,400-הסכום צמוד לדולר ולכן יכול להשתנות(.

חוברות ואריאנטים
• כל הפעילויות הרשומות בסעיף זה יעשו בהתנדבות.
• הוסכם פה אחד שפז עינת ושאול שמיר יהיו העורכים של חוברת וריאנטים.
• הילל אלוני ימשיך לערוך את מדור הסיומים המקוריים.
• מיכאל גרושקו יערוך את מדור הבעיות האגדתיות.
• עורך מדור הבעיות המקוריות ,למעט הסיומים והאגדתיות ,עדיין לא סוכם.
• עמנואל נבון יהיה אחראי על מדור ישראלים מצטיינים.
• יוסי רטר יהיה אחראי לכל נושא השיפוט של התחרות המתמדת כולל :בחירת שופטים ,משלוח
הבעיות לשופטים ומעקב אחרי השלמת תהליך השיפוט ופרסום הדוחות .יש לטפל בדחיפות בשיפוט
המתמדת של .2009
• החוברת הקרובה שתצא )מס'  (53תשלח לכל מי ששילם )או ישלם( דמי חבר לשנת  2011אך גם
לכל מי ששילם דמי חבר לשנת  2010ולא חידש ב  , 2011תוך בקשה לחידוש חברות.
נציג האיגוד בקונגרס הבין לאומי ב  JESIאיטליה באוגוסט 2011
• באסיפה השנתית הוחלט שלוועד שנבחר אין סמכות לשנות את ההבנות לגבי ייצוג ישראל בקונגרס
הקרוב באיטליה ,אולם האסיפה סייגה החלטה זו בכך שאורי אבנר יקבל את חוקיות האסיפה
והחלטותיה ויעביר את כל החומר שברשותו הקשור לואריאנטים לידי הועד החדש.
• הוועד החדש יפנה לאורי אבנר כדי לקבל את החלטתו בנושא.
• במידה שאורי אבנר לא יעמוד בכל התנאים הרשומים לעיל הוסכם פה אחד שפז עינת יהיה הנציג
הרשמי של האיגוד בקונגרס הבין-לאומי )  ( WCCCשיתקיים ב  ,JESIאיטליה ,השנה.
אליפות העולם התשיעית בחיבור בעיות WCCT9
הוחלט על ידי הוועד שהקפטן יהיה עופר קומאי.
הקפטן ידווח לוועד ,לפחות אחת לחודשיים ,על ההתקדמות בנושא.
הוחלט על ידי הוועד שבכל מחלקה תהייה וועדה מקצועית.
הקפטן יהיה שותף ,בהתאם להחלטתו ,בכל הוועדות האלה.
המחברים מתבקשים להעביר בעיות מקוריות בהקדם האפשרי אל הקפטן אשר יעבירם למחלקות
המתאימות.
תפקיד כל ועדה הוא לעקוב אחרי התקדמות החיבור במחלקה שבאחריותה ,לעודד ולכוון מחברים בתחום,
ולבסוף לבחור ,ביחד עם הקפטן ,את שלושת הבעיות שישלחו לאליפות .יתכנו מיקרים בהם הקפטן יבקש
חוות דעת של חברים נוספים שאינם בוועדה אך מומחים בתחום.
ועדות למחלקות האליפות.
לכל מחלקה הוצעו מספר שמות ,לגבי חברים שאינם חברי ועד יש לקבל את הסכמתם .אם לא יסכימו
יהיה צורך לבחור חברים אחרים.
• מט ב 2-מסעים :יוסי רטר ופז עינת
• מט ב 3-מסעים :יבגני בורד ואריה גרינבלט
• רב מסעיות :ליאוניד מקרונץ ואריה גרינבלט
• סיומים :הילל אלוני וגדי קוסטף .נבקש עזרה גם מיוחנן אפק.
• מט עזר :ז'אן היימן ושאול שמיר.
• מט לדעת :יוסי רטר ויבגני בורד )יעזור בוועדה גם ליאוניד מקרונץ(.
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אגדתיות :ז'אק רוטנברג ורפי רופין )יעזור בוועדה גם מיכאל גרושקו(.

התחרות תמאטית הפתוחה של ישראל בחיבור בעיות
• הוחלט להתחיל במסורת של תחרות תמאטית פתוחה של ישראל בחיבור בעיות.
• הוחלט שבתחרות הראשונה יהיו שתי מחלקות :מט ב 2-מסעים ומט עזר ב 2-מסעים )תישקל הוספה
של מחלקת מיניאטורות אגדתיות(.
• הוחלט להתחיל את התחרות בינואר .2012
• פז עינת ושאול שמיר יטפלו בנושא )קביעת נושאים ,מנהלים ,שופטים ,קביעת פרסים וכו'( ויציגו
את החומר לאישור הועד )בסביבות ספטמבר/אוקטובר .( 2011
דו-קרבות
הוחלט שיוסי רטר יטפל בנושא ארגון דו-קרב בחיבור בעיות עם מדינה שתבחר ותסכים .הנושא יטופל
בכנס הבין לאומי באיטליה אך בכל מקרה הדו-קרב לא יתחיל בחפיפה לאליפות העולם
אתר אינטרנט לאיגוד
הוסכם פה אחד שפז עינת ,גדי קוסטף ועופר קומאי יהיו אחראים על נושא זה.
פז הציע שעד שיוקם אתר אינטרנט ייעודי ,האתר שלו יוסב לשימוש שוטף של האיגוד .הוסכם פה אחד.
הובהר שכל דף אינטרנט משמעותי ישלח ,לפני שיועלה לאינטרנט ,להערות ,הצעות ,הגהה ואישור מזכיר
הוועד.
ועדת ביקורת
• הוועדה שנבחרה בשנה שעברה ממשיכה בעבודתה.
• יושב ראש הוועדה :ישראל האן.
• חברים :לב גליאנצשפיגל וליאוניד ליובשבסקי.
אליפות הארץ בפתרון בעיות שחמט – שלב הגמר
• אם אורי אבנר ירצה לארגן את האליפות ,בהתנדבות ותוך כדי שיתוף פעולה עם הוועד ,יש הסכמה
לכך שהוא יארגן זאת.
• במקרה שאורי לא יארגן את התחרות הוסכם שפז עינת יארגן את האליפות.
• יש הצעה לערוך את האליפות בירושלים במועדון ירושחמט בשיתוף עם אלון כהן-רביבו .היתרון
הוא בכך שהוא מציע אולם גדול ומספיק מערכות שחמט לכל המשתתפים .החיסרון הוא במרחק
מהמרכז ובאפשרות שיגיעו פחות משתתפים .יש לבדוק אפשרויות נוספות במרכז ולקבל החלטה על
מקום האליפות.
• דמי ההשתתפות בגמר אליפות הארץ :הוחלט שדמי ההשתתפות הרגילים יהיו ₪ 110
• דמי ההשתתפות לחברי עמותה ,גמלאים ונוער יהיו ₪ 70
• הועלתה אפשרות לארגן אירוע קצר של  Shot Gunלאחר תום הסיבוב השני על מנת לאפשר
למנהלי התחרות לסיים את בדיקת הפתרונים ולקיים את טקס מתן הפרסים באותו יום.
• יחולקו גביעים ומדליות )ואולי גם תעודות( למצטיינים.
• הוצע שהזוכים בשלושת המקומות הראשונים בתחרות הפתרונים הנערכת באסיפה השנתית יהיו
זכאים להיכנס ישירות לגמר אליפות הארץ.
• פז הזכיר שהזוכים בשני המקומות הראשונים בגמר זכאים להשתתף בנבחרת לאליפות העולם כאשר
החבר השלישי בנבחרת יקבע על ידי הוועד .הוסכם פה אחד שחברי נבחרת הפותרים חייבים להיות
חברי עמותה.
דמי חבר באיגוד
כל חבר איגוד חייב בתשלום דמי חבר.
מלאכת איסוף הכספים תעשה על ידי הגזבר ,דוד שטרן ,כאשר חברי הוועד יעזרו לו בנושא.
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