אל :חברי האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל

 8בדצמבר2011 ,

חברים יקרים
מצורף בזה הפרוטוקול של ישיבת ועד האיגוד מיום ה 4-בדצמבר 2011
בהזדמנות זו נבקשכם לעשות כל מאמץ על מנת להשתתף באסיפה הכללית המיוחדת שתיערך ב28-
בדצמבר 2011
במסגרת האסיפה תערכנה גם תחרויות בחיבור ובפתרון בעיות ויחולקו גביעים ומדליות למצטיינים.
באסיפה גם יחולק ספר הקומפוזיציה לחברים ששלמו עבורו מראש וניתן יהיה גם לרכוש אותו
)המעוניינים לרכוש את הספר – נא להודיע מראש לעופר קומאי ,כולל מספר העותקים המבוקש(.
חג אורים שמח
ולהתראות ב 28-בדצמבר
שאול שמיר ,מזכיר הוועד

ישיבת הנהלה 4 :בדצמבר2011 ,
מקום :ביתו של פז עינת
נוכחים :שאול שמיר ,יוסי רטר ,אהרון הירשנזון ,פז עינת
כתב את הפרוטוקול :פז עינת
 .1אסיפה כללית מיוחדת
תתקיים ב 28-בדצמבר  .2011חברי האיגוד קבלו הודעה מקדימה .הודעה שנייה עם פירוט הנושאים תצא
בימים הקרובים.
.2עדכון בנושא הקשר עם איגוד השחמט
הובאו לידיעת החברים המגעים שהיו עם משה שלו ,יושב ראש איגוד השחמט .המגעים לא הבשילו עדיין
לידי מסמך הבנות שניתן להביא להחלטת האסיפה בכללית .בכל מקרה ,דו"ח ינתן לחברים באסיפה
הקרובה.
 .3עדכון בנושא מפקד חברים
שאול עדכן לגבי התהליך שנעשה בנושא ותוצאותיו :לאיגוד יש כיום  65חברים ששלמו דמי חבר .שמונה
חברי עבר באיגוד לא שילמו דמי חבר והביעו את רצונם לא להיות ,בשלב זה ,חברים באיגוד.
הוועד ימליץ בפני האסיפה שתתקיים בדצמבר להוציאם מהאיגוד .פירוט יצא בנפרד )ראה סעיף .(1
 .4העלאת דמי חבר ב₪ 40-
המלצה זאת של הוועד תובא לאישור האסיפה שתתקיים בדצמבר .העלאת דמי החבר תאפשר לשדרג
נושאים המטופלים היום וכן להוסיף אירועים )חוברות וריאנטים ,יותר תחרויות ,פרסים למצטיינים
וכדומה(.
 .5החלפת יושב ראש ועדת הביקורת
ישראל האן ביקש להחליפו מסיבות אישיות .מחליף מתאים ייבחר באסיפה שתתקיים בדצמבר.
 .6הנצחת מחברים שנפטרו
ההנצחה תתקיים כל  10שנים משנת הפטירה .היא תהייה בצורה של "תחרות חיבור לזכר" וזאת באחת
המסגרות של תחרויות החיבור שאנו עורכים )תחרות תמאטית פתוחה ,תחרות חיבור מהירה וכדומה(.
ירכז את הנושא יואל אלוני שגם יכין רשימה מתאימה.
 .7ערכים בויקיפדיה
הועלתה הצעה להכנסת  2ערכים:
א( האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל .ערך זה יכלול את כל ההיסטוריה של הקומפוזיציה השחמטית
בישראל מתקופת פלסטינה
ב( מחברי בעיות שחמט ישראלים .המגמה היא לכלול את כל מחברי הבעיות בעבר ובהווה ,כאשר לכל
מחבר ירשמו מספר שורות על פועלו בתחום החיבור ,כולל בעיה נבחרת.
זוהי משימה לא קטנה כשהכוונה היא לסיימה עד סוף  2013לכל המאוחר )רצוי קודם( .יוקם צוות מיוחד
בן  2חברים שיטפל בנושא.
 .8תחרות סימולטנית בין-לאומית –  29בינואר 2012
ינהלו את התחרות שאול שמיר ,אהרון הירשנזון ועמנואל נבון .דמי ההשתתפות יהיו  ₪ 100למשתתף.
פרטים על מיקום התחרות וכו' יפורסמו בקרוב )כולל בחוברת וריאנטים(.

 .9אליפות הארץ בפתרון בעיות שחמט 2012
את האליפות ינהל פז עינת .בעזרתו של דוד שטרן .יש לבחור בעיות בהתאם ללקחים שהופקו מאליפויות
קודמות.
לוח זמנים:
רבע גמר – הבעיה תפורסם עד סוף דצמבר ) 2012בחוברת וריאנטים ,עיתונות ,מועדוני שחמט וכדומה(
והמועד האחרון למשלוח הפתרון יהיה סוף פברואר .2012
חצי גמר –  6הבעיות תשלחנה לזכאים בסביבות החודשים מרץ – אפריל  .2012דמי ההשתתפות בשלב
זה –  .₪ 50משלוח הפתרונים עד סוף מאי .2012
גמר – התחרות תיערך ביולי  – 2012פרטים יפורסמו מאוחר יותר.
 .10אסיפה שנתית 2012
אחריות לנושא :עומר פרידלנד )יעזרו לו פז עינת ושאול שמיר(
האסיפה תתקיים בחול המועד פסח .פרטים לגבי מקום ,תאריך וכדומה ימסרו מאוחר יותר.
תחרויות החיבור יוקדשו להנצחת מחברים שנפטרו )ראו סעיף  (6כגון ישעיהו בלאושטיין ) 40שנה(,
ודוד ורטהיים ) 20שנה(.
 .11חוברת וריאנטים 55
החוברת בהכנה ותופץ כמתוכנן עד סוף החודש
 .12אירוע לזכר שלמה זיידר
תחרות החיבור במסגרת האסיפה בדצמבר תוקדש לזכר שלמה זיידר.
 .13אירוע חגיגי – ציון ימי הולדת
הוחלט שיערך כל עשור לחברים מגיל  60ומעלה .האירוע יתקיים במסגרת הפגישה החודשית.
אחראי :אהרון הירשנזון )הכנת רשימה ולוחות זמנים(
 .14מעמד מיוחד :בני נוער
כידוע ,לפי התקנון וגם על פי החוק ,קטינים אינם רשאים להיות חברים באיגוד .הועלתה הצעה לצרף בני
נוער לאיגוד להם יינתן מעמד מיוחד .הם לא יהיו חברים מן המניין באיגוד ולא תהייה להם זכות הצבעה,
אך הם יקבלו חוברות וריאנטים ופרסומים אחרים להם יהיו זכאים חברי האיגוד ,והם יהיו רשאים
להשתתף בפעילויות השונות של האיגוד.
בני נוער אלה ישלמו סכום שנתי מופחת לאיגוד )כ 50-עד  (₪ 100עד היותם בגירים שאז ניתן לצרפם
כחברים .ההצעה תיבחן משפטית ותועלה להחלטה באסיפה בדצמבר.
 .15חברות כבוד באיגוד
הועלתה הצעה להעניק מעמד כזה למחברים הוותיקים יחזקאל הילל וגדעון הוסרל .מחברים אלה יישארו
חברי האיגוד לכל ימי חייהם ללא תלות בתשלום דמי חבר .אי תשלום רק יגרע מיכולתם להצביע.
 .16כסף של האיגוד הנמצא בידי אורי אבנר
למרות מכתב שנשלח לאורי לא התקבלה ממנו התייחסות והנושא עדיין פתוח .חייבים להסדיר את הנושא
מבחינת הדוחות הכספיים .שאול שמיר יוציא פנייה נוספת לאורי להסדרת הנושא .במידה שהנושא לא
יוסדר הוא יעלה להחלטת החברים במסגרת האסיפה בדצמבר.
חתומים
פז עינת
שאול שמיר

