ישיבת הנהלה  2 -באוקטובר 2011
מקום :רמת אביב
נוכחים :מיכאל גרושקו ,שאול שמיר ,יוסי רטר ,אהרון הירשנזון ,פז עינת
כתב פרוטוקול :פז עינת
 .1פגישה עם משה שלו יו"ר איגוד השחמט .הוזכרה הפגישה שיועדה ל  3באוקטובר ,והתקיימה ב 6
באוקטובר .המסמכים שהוגשו כהכנה לפגישה פורטו כולל מסמכים שיוגשו למשה במהלך הישיבה הכוללים
את הצרכים שלנו :תקציב לשנת  2012ושימוש במתקני האיגוד.
הערה :בינתיים הפגישה התקיימה – ראה בדף הנלווה.
 .2מפקד חברים .על מנת לקבל תשובה ברורה ומדוייקת לגבי השאלה" :מי כיום חבר האיגוד" הוחלט לבצע
תהליך בהתאם לתקנון העמותה )סעיף  3ב,ג( ולפנות לכל החברים שלא שלמו דמי חבר לשנת  ,2011בדרישה
לשלם את דמי החבר עד סוף אוקטובר .2011
הערה :מכתב בהתאם נשלח לחברים שלא שלמו ,במצורף לחוברת וריאנטים  .54הובהר במכתב שאי תשלום
עלול לגרום להוצאת החבר מהאיגוד.
 .3אסיפה שנתית  .2012המפגש השנתי מיועד להיערך בחול המועד פסח – תאריכים רצויים  9או 10
באפריל  .2012פרטים ימסרו בהמשך.
 .4תחרות פתרונים  25באוקטובר :יצא מסמך בנושא .האירוע מאורגן על ידי עופר קומאי ויערך בבית
השחמט ברמת אביב .האירוע יכלול תחרות פתרונים רגילה )אך במתכונת מעט שונה( ואחר-כך תחרות "מופע
פותרים" ויהיו פרסים כספיים.
 .5תחרות סימולטנית בין-לאומית  29בינואר  .2012שאול שמיר ואהרון הירשנזון יהיו אחראים על
התחרות .פרטים נוספים כולל מקום ,דמי השתתפות וכדומה יקבעו מאוחר יותר.
 .6תחרות חיבור תמאטית פתוחה של ישראל .הוחלט על קיום תחרות מדי תקופה )אחת לשנה – שנתיים(.
שם המוצע לתחרות .Israel Open Theme Tourney :התחרות הראשונה תהייה בשתי מחלקות :מט ב2-
ומט עזר ב 2-ותוכרז בתחילת  – 2012פרטים ימסרו בהמשך .התחרויות יהיו מוקדשות למחברים ישראליים
)לזכר מחבר שנפטר או לכבוד יום הולדת משמעותי של אחד מהמחברים( .הוחלט להקדיש את תחרות מט
העזר לרגל יום ההולדת ה 80-של ז'אן היימן החל ב  2012ואת התחרות למט ב 2-לזכרו של יפים רוכליס.
 .7שמירת מסמכים .פז עינת נקבע כאחראי לשמירת המסמכים על המחשב ודוד שטרן יהיה אחראי על
מסמכים בניירת.
 .8מפגשים חודשיים .אהרון הירשנזון נקבע כאחראי על המפגשים .תיבדק האפשרות לקבוע מקום חליפי
למפגשים וכמו כן יבחן שוב היום בשבוע של המפגש )יום ראשון אינו נוח לכמה חברים(.
 .9שופטים לתחרות מתמדת – וריאנטים .חסר שופט לרב-מסעיות לשנת ) 2011היתה פניה לרפי רופין(
לגבי שיפוט של השנים הקודמות שעדיין אין להם דוח :היתה פניה לכל השופטים להשלמת הדוחות.
 .10תאריכי לידה של חברי האיגוד .הנושא באחריותו של אהרון הירשנזון .תבוצע פניה פרטנית לחברים.
 .11פניה לאורי בעניין הכסף והחומר של האיגוד שברשותו .נשלח אימייל על ידי שאול שמיר אך לא
נתקבלה תשובה .יוחלט איך להמשיך לטפל בנושא.

 .12אירוע לזכרו של שלמה זיידר .הועלתה אפשרות לתחרות חיבור תמאטית .הנושא ידון בישיבה הבאה.
 .13אליפות העולם בחיבור בעיות .הקפטן עופר קומאי יזומן לישיבה הבאה על מנת לקבל תמונת מצב.

חתומים
פז עינת
שאול שמיר

