ישיבת ועד 20 :באוגוסט 2012
מקום :בית הקפה בקומה השלישית ,קניון עזריאלי ,תל אביב
נוכחים :עומר פרידלנד ,פז עינת ,מיכאל גרושקו
 .1הרכב הוועד
יוסי רטר התפטר מהוועד מסיבות אישיות .יש לבחור במחליף והוועד יפנה למספר חברים על מנת לברר אפשרות
שיחליפו את יוסי רטר .הוועד מודה ליוסי רטר על תרומתו הגדלה לאיגוד שנעשתה לאורך שנים רבות.
 .2עניינים פיננסיים
הוועד עודכן לגבי ההכנסות וההוצאות השנה כפי שהועברו על ידי גזבר האיגוד דוד שטרן .ישנה יתרה המאפשרת
תמיכה חלקית בנבחרת הפותרים.
בעניין תשלום דמי חבר באיגוד ,עד עתה שלמו  54חברים לשנת  .2012תהייה פניה לחברים ששלמו בשנים
קודמות ועדיים לא שלמו את דמי החבר השנה.
 .3מורשי חתימה
נקבעו מורשי החתימה לאיגוד והם יהיו :פז עינת ,עומר פרידלנד ודוד שטרן .דוד שטרן ,לבקשתו ,יהיה מורשה
חתימה על המחאות עד לסכומים של  2,000 ₪להמחאה .עד לכניסת מורשי החתימה לתוקף על ידי העברת
פרוטוקול חתום ומאושר על ידי עורך דין לבנק ,והסדרת העניין בבנק ,ההחלטה מישיבת ההנהלה מיום ה5-
באפריל  2011תישאר בתוקף.
 .4עדכון בעניין חיפוש ספונסר לאיגוד.
נעשתה פניה לאיש קשר בבנק הפועלים )קשר שנוצר דרך לב גליאנצשפיגל( .נשלח אליו חומר מפורט על האיגוד
כולל רשימת הישגים בפתרון וחיבור בעיות .פניה נוספת היתה על ידי שאול שמיר לאיש עסקים .עד כה אין
תשובות מגורמים אלה .תעשה פניה מסודרת לגורמים נוספים.
 .5הקונגרס הבין לאומי בקובה ,יפן.
פז עדכן את הוועד בעניין ההכנות לקונגרס .נשיא ה  WFCCשלח לנציגי המדינות חומר בעניינים הפיננסיים,
הנושאים השונים שעומדים על הפרק וידונו בקונגרס ,ועוד .כרגע רשומים  135משתתפים מכל העולם ,כאשר
רשומים  7משתתפים מישראל .מיפן ,המדינה המארחת ,רשומים  (!) 35משתתפים.
 .6אליפות הארץ בפתרון בעיות2012 ,
האליפות התקיימה ב 24-ביולי השנה .עופר קומאי ורם סופר צברו את מלוא  60הנקודות .עופר הוכתר כאלוף
הארץ בזכות זמן פתרון מהיר ב 8-דקות .במקום השלישי סיים מרדכי צ'ובניק עם  55נקודות .התוצאות דווחו
בעיתונים המרכזיים וגם באתר האינטרנט של איגוד השחמט על ידי רם סופר.
להשתתפות בנבחרת מוזמנים שלושת הראשונים .מאחר שאין מימון חיצוני לנסיעת הנבחרת ,והאיגוד יכול
להשתתף במימון חלקי בלבד ,כרגע רק עופר קומאי אישר את השתתפותו בנבחרת .במצב הנוכחי הוחלט שהנבחרת
תורכב בקונגרס עצמו מהמשתתפים הישראליים שיהיו בקונגרס.
 .7הערכות לאליפות הארץ בפתרון בעיות לשנת 2013
הועלו ההצעות הבאות:
א .מתן פרס בהגרלה בין הפותרים החדשים שפתרו נכונה בשלב רבע הגמר ובשלב חצי בגמר.
ב .הוצע לאסוף חומרים שהתפרסמו במהלך השנים המסבירים בפרוטרוט נושאים בקומפוזיציה .הפרקטי ביותר
בשלב הראשון הוא להוציא חוברת המבוססת על כתבותיו של ז'אן היימן מחוברות וריאנטים.
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 .8התחרות המתמדת לשנת 2012
עדיין חסרים שופטים בכמה מחלקות .תעשה פניה למספר מועמדים ,תוך כדי תיאום ,על ידי מיכאל ופז.
 .9התחרות התמאטית הפתוחה של ישראל
התקבלה עד עכשיו בעיה אחת בלבד בשתי המחלקות .התחרות לא פורסמה באתר הפופולארי של Jan Golha
למרות מספר פניות .פז יעביר את החומר למיכאל גרושקו על מנת שינסה גם הוא ליצור קשר עם מנהל האתר
שיפרסם את התחרות.
 .10אליפות העולם בחיבור בעיות .9 WCCT
אנחנו כרגע בשלב בדיקת קודמים לבעיות מכל המדינות .נעשתה בדיקה יסודית במחלקת דו-מסעיות וגם באגדתיות
נעשתה בדיקה טובה .הממצאים הועברו לקפטן .תעשה בדיקה דומה גם במחלקות האחרות .הממצאים אמורים
להישלח במהלך חודש ספטמבר.
חתומים:
פז עינת
עומר פרידלנד
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