אסיפת חברים מיוחדת 28 ,בדצמבר  - 2011פרוטוקול

30.12.2012

האסיפה התקיימה ביום רביעי ה 28-בדצמבר  2011במלון מטרופוליטן ,תל-אביב.
נכחו באסיפה  27חברים :אורי אבנר ,הלל אלוני ,יואל אלוני ,מרק ארנבורג ,יבגני בורד ,מיכאל גרושקו,
אריה גרינבלט ,ישראל האן ,ז'אן היימן ,אהרון הירשנזון ,מנחם ויצטום ,חיים טמס ,עמנואל נבון ,פז עינת,
עומר פרידלנד ,מרדכי צ'ובניק ,ישראל צור ,עופר קומאי ,גדי קוסטף ,אריה קוצר ,אנדריי קרוכמלניק,
אבינועם קריגר ,רפי רופין ,יוסי רטר ,דוד שטרן ,סמיון שיפרין ,שאול שמיר.
מסרו יפויי כוח ) 5חברים( :גדליהו וייס ,יהודה הוך ,ליאוניד מקרונץ ,אמציה אבני ,דמיטרי בייביקוב.
תחרויות
בשלב הראשון ,כמיטב המסורת ,נערכו תחרויות חיבור ופתרון בעיות.
 .1תחרות חיבור מהירה למטי עזר לזכרו של שלמה זיידר שהשנה מלאו  20שנה לפטירתו.
התחרות הייתה למטי עזר ב 2-מסעים שדרשה לפחות שתי פאזות שבהן כלי שחור יוצא מסוללה מעורבת
שיש בה כלי שחור אחד וכלי לבן אחד ,ומאפשר הפעלת מט על ידי הכלי הלבן היוצא מהסוללה .הסוללה
חייבת להיות ישירה ואסור לתת מט על ידי שח כפול .ניהל ושפט פז עינת.
לשופט ניתנו  10בעיות ללא שמות המחברים ושלושת הזוכים במקומות הראשונים הם:
פרס ראשון – יבגני בורד
פרס שני – מנחם ויצטום
פרס שלישי – יבגני בורד
 .2תחרות לפתרון בעיות .התחרות התקיימה בשני סיבובים ונוהלה ונשפטה על ידי עופר קומאי.
מקום ראשון – מרדכי צ'ובניק עם  42נקודות
מקום שני – עומר פרידלנד עם  35.5נקודות
מקום שלישי – יוסי רטר עם  30.5נקודות
בשתי התחרויות הפרס )או המקום( הראשון זכה בגביע ושני המקומות הבאים קבלו מדליות.
בחירת יושב ראש ומזכיר לאסיפה
לקראת החלק השני של האסיפה נערכה הצבעה לבחירת יושב ראש האסיפה הספציפית )תפקידו לנהל את
סדר היום ולחתום על הפרוטוקול( .ומזכיר שירשום את הפרוטוקול.
נבחרו :יו"ר – שאול שמיר ,מזכיר – יואל אלוני.
מפקד חברים.
הוצג מפקד החברים שנערך ובעקבותיו יש לאיגוד  65חברים.
ישנם  8חברי איגוד בעבר אשר לא שלמו דמי חבר לשנת  2011וגם הביעו את רצונם לא להיות ,בשלב
הזה ,חברים באיגוד .להלן השמות :מנשה בר ,מיכאל דגן ,שלמה רז ,רם סופר ,ז'אק רוטנברג ,מישה
שפירא ,מוטי שחם ,תיאודור טאובר.
עלתה להצבעה הצעת הוועד להוציאם מהאיגוד .ההצעה נתקבלה על ידי כל החברים פרט לשניים שנמנעו.
בחירת מחליף ליושב ראש ועדת הביקורת ישראל האן.
אריה גרינבלט אושר כחבר בוועדת הביקורת בנוסף לשני החברים הקיימים :לב גליאנצשפיגל וליאוניד
ליובשבסקי .שלושת חברי ועדת הביקורת יחליטו מי מביניהם יכהן כיושב ראש וידווחו על כך לחברים
דרך הוועד.

צירוף נוער לפעילות האיגוד
הועלתה הצעה לצרף נוער ,שאינו רשאי על פי התקנון להיות חבר באיגוד ,לפעילות האיגוד .הם ישלמו
סכום שנתי נמוך יחסית ותמורת זה יהיו זכאים לקבל את חוברות וריאנטים ולהשתתף בפעילויות ואירועי
האיגוד.
הם לא יוגדרו כחברים מין המניין ולא תהייה להם זכות הצבעה .מעמד זה ינתן להם עד לגיל בו יוכלו
להיות חברים רגילים על פי תקנון האיגוד.
ההצעה הועלתה להצבעה כאשר היה רוב של  18חברים להצעה לתשלום שנתי של  ₪ 50לעומת 7
שהצביעו בעד תשלום של  ₪ 75לשנה.
הנושא יופעל לאחר שייבדק משפטית.
העלאת דמי חבר ב₪ 40-
המלצה זו של הוועד תעלה להצבעה באסיפה שתתקיים בפסח  .2012הוועד יציג את מצב הקופה כולל
הוצאות והכנסות צפויות לשנת  2012ובהתאם לכך תתקבל החלטה.
הערה :הועלה הנושא של סיוע כספי מכספי האיגוד במימון עלות הנסיעות של נבחרת הפותרים לחו"ל.
נושא זה יעלה באסיפה בפסח עם הצגת הנתונים הכספיים.
סגירת חשבון בין אורי אבנר והאיגוד
הנושא יסגר בין הגזבר ,דוד שטרן ,לאורי אבנר וזאת עד לסוף ינואר .2012
הצטרפות לאיגוד השחמט כמועדון
נערכה פגישה עם יושב ראש איגוד השחמט ,משה שלו ,אך הנושא לא הבשיל לידי טיוטת הסכם הבנות.
עדיין לא קבלנו מאיגוד השחמט מה הם מוכנים לתת לנו )בעיקר תקציב( ומה הם רוצים מאיתנו .כשמסמך
כזה יתקבל מאיגוד השחמט הנושא יובא לידיעת החברים עם המלצת הוועד.
שינוי תקנון האיגוד
על מנת לשנות את תקנון האיגוד יש צורך שיצביעו מעל  50%מכלל חברי האיגוד בעד השינוי .מכיוון
שבאיגוד יש  65חברים רשומים ,יש צורת בהצבעה של לפחות  33חברים .באסיפה היו  27חברים 5 +
ייפויי כוח ,כלומר  32חברים פוטנציאליים להצבעה .עקב זאת ,לא ניתן היה להצביע ולקבל החלטה.
עופר קומאי הציג את הנושא ,בעיקר את שינוי שיטת ההצבעה.
ייפויי כוח – ניתן על פי התקנון של רשם העמותות כאשר תקנון האיגוד אינו סותר זאת.
הצבעה ב – EMAIL-שיטה זאת נראית בעייתית ולא נראה שרשם העמותות יאפשר להצביע בשיטה
זאת.
נושא השינויים בתקנון האיגוד יעלה שוב להצבעה באסיפה שתתקיים בפסח  2012כשנושא ההצבעה
בעזרת ייפויי כוח יעשה בצורה מסודרת ומבעוד מועד.
לסיום האסיפה הציג הקפטן לאליפות העולם בחיבור בעיות ,עופר קומאי ,תמונת מצב של הבעיות
שחוברו עד עכשיו וכן מספר בעיות.
שאול שמיר

