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הרכב הועד
לאהרן הירשנזון בעיות בריאות ובינתיים יוסי מחליף אותו.

שינויים בחלוקת תפקידים בעריכת וריאנטים
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פז ידבר עם הלל אלוני בקשר להעברת תפקיד עריכת מדור הסיומים לעפר קומאי
מיכאל יעביר לעפר את הבעיות האגדתיות המקוריות ועפר יכין אותם לדפוס
דוד שטרן ימשיך לשלוח את החוברות בתוך ישראל
שאול שמיר ,אם יסכים ,ישלח את החוברות לחו"ל
מיכאל יהיה אחראי על התחרות המתמדת ,כולל מציאת שופטים ושמירת קשר איתם.
פז יעביר למיכאל רשימה של כל התחרויות במהלך השנים האחרונות הכוללת את כל
השופטים שנבחרו ,הדוחות שנתקבלו ,הדוחות החסרים והשופטים החסרים לשנים  2012ו-
. .2013
פז יהיה אחראי על הכנת הקבצים של הבעיות עם הפתרונים שיועברו לשופטים.
בדיקת מקוריות של הבעיות מהדוחות של השופטים תעשה ,במידת הצורך ,על ידי פז שיעזר
גם בעפר.

תחרות פתרונים בינלאומית
סוכם שהתחרות תהיה במלון מטרופוליטן .פז בדק יחד עם דוד שטרן חלופה בפתח תקווה והיא
פחות טובה .סוכם שמחיר ההשתתפות יהיה  90ש"ח לחברים ,לנוער ולגמלאים ו  120ש"ח למי
שאינו חבר.
כמו כן סוכם ששלושת הראשונים בתחרות הראשית והמישנית יעלו אוטומטית לגמר אליפות הארץ.

אליפות הארץ לפתרון בעיות
פז יבחר את בעיית הסטרטר והיא תפורסם בחוברת הקבועה .פתרונים יישלחו עד סוף פברואר .פז
ידאג לשלוח אימיילים לחברי האיגוד ופותרים .הבעיה תישלח גם לאתר  ichessולעורכי העיתונים
שרנצל ,אפק וצחור .עמר ומיכאל ישלחו מועדונים נוספים.

תחרות החיבור הפתוחה
עומר דיווח שבינתיים יש  8מטי עזר משני מחברים ודו מסעית אחת בלבד .כנראה שתהיינה בעיות
נוספות ממחברים שעדיין לא שלחו .נשקול להאריך את התחרות.

תחרות לזכרו של אלכס אטינגר
הוחלט לקיים תחרות לחיבור בעיות אגדתיות לזכרו של אלכס אטינגר .ההכרזה תהיה בחוברת
הקרובה.

הקונגרס הבינלאומי בגיאורגיה 2013
סוכם שהמדיניות הרצויה היא להחליף את נציגינו בקונגרס מידי פעם .הוחלט להציע לאורי אבנר
לייצג אותנו השנה .אם לא יסכים נציע את התפקיד לרפי רופין ,ואם רפי לא יסכים נדון בנושא שוב.

ספונסר
הוכן מסמך שנועד למשלוח לספונסר פוטנציאלי לאיגוד .פז דיווח שהיו גישושים של שאול שלא הניבו
פרי .לב גליאנצשפיגל גישש מול בנק הפועלים והוא ממתין לתשובה .יש עוד ניסיון מול הבנק
הבינלאומי ושם הנושא עולה כתרומה .עמר ינסה גם מול חברת קוקה קולה .הוסכם שיהיה ניסיון
ליצור קשר עם חברות נוספות.
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שמענו בצער שאביו של יעקב מינץ נפטר .מודעת אבל תפורסם בעיתון הקרוב.
מיכאל העלה רעיון לשים דוחות מהעבר באתר.
יוסי רטר ישפוט תלת מסעיות 2012-13
הוחלט שניהול התחרות הבינלאומית הבאה בחיבור בעיות ,אם תהיה במהלך כהונת הועד,
יוצע לאורי אבנר.
מחירון של ספרים ישנים וחוברות יעלה לאתר
פז יעביר לעפר את כל החוברות עד שנת  2000לסריקה .עפר יסרוק אותם ויעלה אותם
לאתר.
עמר יביא חוברות "שחמט" ישנות לעפר כדי לסרוק מדורי בעיות וסיומים.
האיגוד רכש מיוחנן ספרי בעיות שחמט .פז יכין רשימה של הספרים ,כולל ספרים שנתקבלו
בשנים קודמות ,ויאפשר לחברים לשאול אותם.
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