אסיפה כללית שנתית 9 ,באפריל2012 ,

5.5.2012

פרוטוקול האסיפה
האסיפה תקיימה ביום שני ,חול המועד פסח ,ה 9-באפריל  2012במלון מטרופוליטן ,תל אביב.
נכחו באסיפה  26חברים :אריה גרינבלט ,לב גליאנצשפיגל ,מרדכי צ'ובניק ,יבגני בורד ,אנדרי
קרוכמלניק ,פז עינת ,שאול שמיר ,יוסי רטר ,מיכאל גרושקו ,אהרון הירשנזון ,דוד שטרן ,חיים טמס,
ישראל צור ,יואל אלוני ,ז'אן היימן ,עמנואל נבון ,יצחק קלזון ,מנחם ויצטום ,הלל אלוני ,עומר פרידלנד,
ישראל האן ,עופר קומאי ,רפי רופין ,אורי אבנר ,מרק ארנבורג ,אריה קוצר.
הערה :יצחק קלזון הינו חבר חדש ,.נכח זמן קצר בכנס ולא השתתף בהצבעות.
ייפויי כוח 12 :חברים מסרו ייפויי כוח שנמסרו לידי ועדת הביקורת.
תחרויות
בחלק הראשון של האסיפה נערכו ,כמיטב המסורת ,תחרויות חיבור ופתרון בעיות.
 .1תחרות חיבור מהירה למט ב 2-מסעים לזכרו של דוד וורטהיים במלאות  20שנה לפטירתו.
שפט – עופר קומאי.
לשופט נמסרו  4בעיות ללא שמות המחברים והזוכים הם:
מקום ראשון :אריה גרינבלט ויבגני בורד
מקום שני :פז עינת
מקום שלישי :עמנואל נבון ואהרון הירשנזון
השופט ציין את הרמה הגבוהה של הבעיות.
 .2תחרות חיבור מהירה למט-עזר ב 2-מסעים לזכרו של ישעיהו בלאושטיין ,במלאות  40שנה לפטירתו.
שפט – יבגני בורד.
לשופט נמסרו  8בעיות ללא שמות המחברים והזוכים הם:
מקום ראשון :רפי רופין
מקום שני :מרק ארנבורג
מקום שלישי :מנחם ויצטום
 .3תחרות בפתרון בעיות – נוהלה ונשפטה על ידי פז עינת.
הזוכים היו:
מקום ראשון :עומר פרידלנד
מקום שני :לב גליאנצשפיגל
מקום שלישי :מרדכי צ'ובניק
 .4תחרות חיבור "קדם כינוס" למט-עזר ב 2.5-מסעים
ניהל את התחרות עומר פרידלנד ושפט פז עינת.
השופט קיבל  33בעיות ללא שמות המחברים .סה"כ השתתפו  14מחברים .הוקראו הבעיות שזכו בפרסים
פרס ראשון :עמנואל נבון
פרס שני :יבגני בורד
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פרס שלישי :יבגני בורד
פרס רביעי :מנחם ויצטום
פרס חמישי :עמנואל נבון
פרס שישי :מנחם ויצטום
בכל התחרויות המקום הראשון זכה בגביע ושני המקומות הבאים קבלו מדליות.
בחירת יושב ראש ומזכיר לאסיפה
לקראת החלק השני של האסיפה נערכה הצבעה לבחירת יושב הראש לאסיפה הספציפית ומזכיר שירשום
את הפרוטוקול.
לתפקיד יושב הראש היו שני מועמדים :פז עינת ורפי רופין .פז קיבל  13קולות לעומת  7קולות לרפי
ונבחר כיושב ראש האסיפה.
לתפקיד המזכיר נבחר שאול שמיר ברוב קולות.
חברים חדשים שהצטרפו לאיגוד
הוקראו שמות חברים שהצטרפו בשנה האחרונה לאיגוד וביניהם :מרדכי שורק ,יוחנן אפק ,יצחק קלזון,
יואב בן-צבי וגיא סגל.
פעילות הוועד והאיגוד בשנה החולפת
פז סקר את הפעילויות השונות בשנה האחרונה וביניהן תחרויות לפתרון בעיות ,הקונגרס השנתי
באיטליה ,חוברות וריאנטים ,אתר האינטרנט של האיגוד ,מיסוד "מי חבר באיגוד" ,ישיבות ועד מסודרות,
הוצאת פרוטוקולים ,מיסוד ציון ימי הולדת וימי זיכרון ,מפגשים חודשיים לכבודם של מחברים עם ימי
הולדת משמעותיים )יוחנן אפק ומנחם ויצטום –  ,60ז'אן היימן –  ,(80מיסוד תחרויות תמאטיות בין-
לאומיות לחיבור בעיות )ראה חוברת וריאנטים  ,(56תהליך אליפות העולם לחיבור בעיות )מינוי קפטן
וועדות( ,ספר הקומפוזיציה ועוד.
.1
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תחרות חיבור לזכר עומרי אדמוני.
שאול מסר דו"ח מצב .עדיין ניתן לשלוח בעיות לתחרות והמחברים המתאימים מתבקשים לנסות
את כוחם.
ספר "אמנות הקומפוזיציה השחמטית בישראל"
פז מסר דו"ח מצב .מכיוון שישנן הערות לא מעטות מומלץ לפז עינת ולעופר קומאי לערוך דיון
בהשתתפות מספר מחברים כגון הלל אלוני ורפי רופין על מנת שהמהדורה השנייה תצא עם
תיקון טעויות .עורכי הספר מתבקשים לשלוח רשימת תיקונים לאלה שקנו את המהדורה
הראשונה.
אתר האינטרנט
בשלב זה אין עורך רשמי לאתר .מומלץ לוועד החדש לקיים דיון בנושא לקביעת עורך מתאים,
ועורכי משנה לנושאים כמו "בעיית החודש".
דו"ח ועדת הביקורת ודו"ח כספי
הנושא הוצג על ידי אריה גרינבלט .התעוררה שאלה לגבי מהות הסכום הגדול יחסית תחת
הכותרת "עריכת תחרויות" .הוועד ישלח לכל חברי האיגוד פירוט של סעיף זה כמו גם סעיפים
אחרים.
נושאים שהועלו על ידי החברים
• בתחרויות קדם הכינוס השנתי מומלץ לגוון את המחלקות כגון מט ב 3-מסעים
• בקשה לפרסם את כל הבעיות הישראליות המופיעות בדו"ח של הקונגרס העולמי .פז העיר
שרוב הבעיות מפורסמות.
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•
•
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באליפות הארץ לפתרון בעיות מומלץ לעשות שתי סקאלות מבחינת דרגת הקושי של
הבעיות.
הומלץ להזמין את עמי קייזר לתחרות.
הצעה של מנחם ויצטום שהקפטן לאליפות העולם בחיבור בעיות ,כאשר הוא מעורב כמחבר
במחלקה מסויימת ,ישהה את עצמו מבחירת הבעיות במחלקה זאת.
נציג ישראל בקונגרס העולמי :באסיפה הכללית הבאה תעלה להצבעה השאלה "האם בחירת
הנציג היא בסמכות הוועד או בסמכות האסיפה הכללית" .בשלב זה הבחירה היא בסמכות
הוועד.

 .6הצבעות ותוצאותיהן )כולל קולות חברים שהצביעו באמצעות מיופה כוח(
הערות:
• טופסי ההצבעות ,כולל פירוט ,נמצאים בידי ועדת הביקורת.
• לנושאים הדורשים שינוי תקנון נדרשו לפחות  50%מכלל חברי האיגוד המאשרים את
השינוי ,כלומר 34 ,קולות ומעלה.
• מרבית הנושאים להצבעה בעניין שינוי התקנון הוצגו ופורטו על ידי חברי ועדת התקנון
)בעיקר על ידי עופר קומאי(
-6א' :שינוי התקנון כך שיאפשר לאדם להתקבל כחבר אם הוא בן  17לפחות
 37חברים הצביעו בעד .ההצעה התקבלה
-6ב' :שינוי התקנון כך שיאפשר לאדם להתקבל כחבר גם אם הוא רק אזרח ישראל
 35חברים הצביעו בעד – ההצעה התקבלה
-6ג' :שינוי התקנון כך שיאפשר לאדם להתקבל כחבר אם הוא פותר מדי פעם
 34חברים הצביעו בעד – ההצעה התקבלה
-6ד' :שינוי התקנון כך שיאפשר לאסיפה לקבוע נוהל הצבעה באינטרנט ,באימייל או בדואר
 32חברים הצביעו בעד – ההצעה לא התקבלה
-6ה' :שינוי התקנון כך שכל הזמנה ,דרישה ,או הודעה אחרת לחבר ,יכולה להיעשות גם
באמצעות דואר אלקטרוני
 36חברים הצביעו בעד – ההצעה התקבלה
-6ו' :כמות החברים שמיופה כוח יכול לייצג
 26חברים היו בעד ההצעה שמיופה הכוח יכול לייצג שני חברים לכל היותר – ההצעה
התקבלה )אין כאן שינוי תקנון ולכן רוב באסיפה מספיק(
-6ז' :משך כהונת הוועד
 27חברים היו בעד שנתיים – ההצעה התקבלה )אין כאן שינוי תקנון ולכן רוב באסיפה
מספיק(
-6ח' :סיוע מכספי העמותה להשתתפות נציג ישראל וחברי נבחרת הפותרים בקונגרס העולמי
במידה שהתקציב יאפשר זאת
 14חברים הצביעו בעד ההצעה שהחלוקה תהייה שווה בין חברי הנבחרת והנציג
לקונגרס .הצעה זאת התקבלה.

3

ועד האיגוד
נבחרו החברים הבאים :מיכאל גרושקו ,אהרון הירשנזון ,פז עינת ,עומר פרידלנד ,יוסי רטר.
ועדת הביקורת
נבחרו החברים הבאים :אריה גרינבלט ,לב גליאנצשפיגל ,ליאוניד ליובשבסקי
חתומים:

יושב ראש :פז עינת
מזכיר :שאול שמיר
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