ישיבת הנהלה 6 :במאי 2012
מקום :בית הקפה במרכז הנופש והספורט ברח' פיינשטיין ,רמת אביב
נוכחים :יוסי רטר ,אהרון הירשנזון ,עומר פרידלנד ,פז עינת )מיכאל גרושקו לא נכח(
החברים ברכו את עומר פרידלנד על הצטרפותו לוועד.
 .1בחירת מזכיר הוועד
פז עינת נבחר כמזכיר הוועד פה אחד.
 .2מנכ"ל האיגוד
הועלתה הצעה למנות מנהל כללי לאיגוד שתפקידו יהיה ביצועי – למלא אחר החלטות הוועד ולבצע משימות שונות
שיוטלו עליו .המנכ"ל יוזמן להשתתף בישיבות הוועד אך לא תהייה לו זכות הצבעה .משרה זו תהייה התנדבותית
באופן מלא ובעל התפקיד לא יקבל כל שכר על עבודתו .המינוי יהיה לתקופת הפעילות של הוועד הנוכחי ,כלומר
עד לאסיפה הכללית בשנת  2014בה יתקיימו שוב בחירות לוועד.
שאול שמיר הוצע לשמש בתפקיד המנכ"ל .לאחר שהובהרו הפרטים המפורטים למעלה ההצעה התקבלה פה אחד.
 .3אליפות הארץ בפתרון בעיות שחמט
התאריך שנקבע מול הנהלת מרכז השחמט ברחוב טאגור ברמת אביב הוא ה  24ביולי  .2012נתקבלה פנייה מחבר
דתי לגבי כך שהתאריך נופל בשבוע האבל שלפני  9באב ובקשה לשנות את מועד התחרות .הוחלט לבדוק את
העניין ,לבדוק תאריכים אפשריים נוספים כמו גם מקום חליפי )מועדון ירו-שחמט בירושלים(.
 .4נציג ישראל בקונגרס הבין-לאומי לקומפוזיציה שחמטית בקובה ,יפן ,ב  15עד  22בספטמבר .2012
הוועד בחר פה אחד בפז עינת לייצג את האיגוד בקונגרס .לגבי נציג ישראל בקונגרס בשנים הבאות הועלתה הצעה
לפנות לחברים נוספים באיגוד על מנת שישמשו כנציגי האיגוד בקונגרס בשנת  .2013תהייה פניה מסודרת למספר
חברים בעניין זה בתחילת השנה הבאה.
 .5אתר האינטרנט של האיגוד
האתר פעיל ויש בו לא מעט תוכן אולם חסר אחראי שידאג באופן מסודר לאתר .כרגע לא נמצא מישהו שיוכל
למלא תפקיד זה והוועד ינסה לחפש מועמד מתאים.
אהרון התנדב לערוך את בעיית החודש באתר
 .6שופטים לתחרות המתמדת
מונה שופט למחלקת האגדתיות )פטקוב( ותהייה פניה לפרבקוב לשפוט את הסיומים של  2011ו  2012ביחד.
חסרים שופטים למחלקות האחרות ונפנה למספר מועמדים.
 .7ספונסר לאיגוד
על מנת לשלוח את נבחרת הפותרים לאליפות העולם )כמו גם לאליפות אירופה( ואת נציג האיגוד לקונגרס ,יש
צורך במימון נוסף מאחר שהתקציב השוטף אינו מספיק לממן את עלויות הנסיעה .תהייה פניה למספר גורמים
חתומים:
פז עינת
אהרון הירשנזון

