פרוטוקול אסיפה כללית – 28.3.2013
נוכחים :פז עינת ,שאול שמיר ,עומר פרידלנד ,עופר קומאי ,אורי אבנר ,מרק ארנבורג ,הלל אלוני ,יואל אלוני,
דוד שטרן ,מנחם ויצטום ,עמנואל נבון ,מרדכי שורק ,חיים טמס ,אריה קוצר ,יוחנן אפק ,רוני רהב ,מיכאל גרושקו,
יבגני בורד ,רפי רופין ,לב גליאנצשפיגל ,סמיון שיפרין.
סדר היום
 .1רפי רופין נבחר ליו"ר הכנס ויואל אלוני )כותב שורות אלו( למזכיר הכנס.
 .2שני חברי ועד ,אהרון הירשנזון ויוסי רטר ,הודיעו שאינם יכולים להמשיך בתפקידם מסיבות אישיות .יבגני בורד
ועופר קומאי הסכימו לכהן בועד .על פי התקנון הועד יכול לבחור מחליף לחבר ועד שהודיע שאינו יכול להמשיך
בתפקידו .על המינוי החדש יש לקבל אישור על ידי האסיפה הכללית .האסיפה אישרה ברוב קולות את המינוי של
שניהם.
 .3דוח על הקונגרס בקובה ,יפן .פז עינת מוסר דוח קצר על הקונגרס הבין לאומי בקובה ,יפן .את ישראל יצגו
בתחרות הפתרונים עופר קומאי ופז עינת .הנציג בקונגרס היה פז עינת .נמתחה ביקורת על ההחלטה שכל בעיה
באליפות העולם ליחידים הקרובה )לשנים  2010עד  (2012אשר תקבל  8נקודות ומעלה תכנס אוטומאטית
לאלבום פידא .הביקורת נעוצה בשתי סיבות עיקריות :א( תהליך השיפוט בשתי התחרויות שונה; ב( יהיו בעיות
אשר יזכו להזדמנות כפולה להכנס לאלבום לעומת בעיות של יותר ממחבר אחד או של מחברים שאינם משתתפים
באליפות העולם ליחידים אשר ישפטו רק באלבום פיד"א.
הוכרז אלבום פיד"א לשנים  2010עד  .2012בכל מחלקה ניתן לשלוח עד  30בעיות )או פי שלוש ממספר הבעיות
שנכנסו למחלקה מסויימת אם למחבר היו יותר מ 10-בעיות במחלקה זו באלבום הקודם( .הובהר שתהליך הגשת
הבעיות שונה הפעם ויהיה רק בקבצי  PDFפרט למחלקת מט עזר ב 2-אשר ניתן יהיה לשלוח בעיות גם דרך בסיס
הנתונים אנקונה ).(http://www.ankona.ch
 .4תוצאות תחרות קדם כנס .השופט ,יבגני בורד מסר את תוצאות התחרות .השתתפו כ 70-בעיות מתוכן  50ב-
 2מסעים וכ 20-ב 3-מסעים.
בתחרות לבעיות בשלושה מסעים זכו בפרסים :פרס  – 1שאול שמיר  ,פרס  – 2אריה גרינבלט ,פרס  – 3מנחם
ויצטום.
בתחרות לבעיות בשני מסעים זכה בשלושת הפרסים מנחם ויצטום.
 .5וריאנטים .חילופים בעריכת מדור הסיומים ,עופר קומאי מחליף את הלל אלוני .נאמרו דברי הערכה לפועלו רב
השנים של הלל אשר ערך את מדור הסיומים במשך שנים רבות .עופר גם יעזור בענייני עריכה שונים בחוברת.
מיכאל גרושקו לקח על עצמו את ניהול התחרות המתמדת וכבר נקבו שופטים לכל המחלקות לשנים  2012ו-
.2013
 .6חוברת לזכרו של עמרי אדמוני .חוברת זו יצאה לאור החודש וחולקה לחברים .החוברת כוללת את דוח תחרות
החיבור לזכרו של עמרי ,מבחר מבעיותיו של עמרי ,בעיות שהיו חביבות על עמרי ונשמרו על ידו ובעיות הקשורות
לדוח.
 .7ספרון למתחילים .בקרוב יצא לאור ספרון למתחילים המבוסס על סדרת המאמרים למתחילים של ז'אן היימן
בוריאנטים .עופר קומאי ופז עינת הוסיפו פרקים על תחומים שהמאמרים של ז'אן לא עסקו בהם .הושמעה ביקורת
של אורי אבנר על כך שהוא רצה להוצא ספרון זה לפני שנים ושהוצאת הספרון מהווה פגיעה בו .עופר השיב
שהיתה הסכמה מלאה של ז'אן להוצאה של הספרון במתכונת בה הוא יוצא עכשיו ושתרומתו של אורי בעבר היתה
בשיפור הלשוני בלבד ותרומה זו תוזכר בספרון .כמו כן היתה פניה לאורי ורצון לשתפו אך ,בין היתר ,אורי לא היה
מוכן לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.
 .8אליפות הארץ בפתרון בעיות .רבע הגמר הסתיים כאשר כ 170-פורים מתוך למעלה מ 200-פתרו נכון את
הבעיה .שלב חצי הגמר יצא לדרך .יש סיכוי שאת בשלב הגמר נערוך בירושלים בשיתוף עם מועדון ירושחמט
בניהולו של אלון כהן-רביבו.

 .9תחרות חיבור פתוחה .המועד האחרון הוארך עד סוף מאי  .2013לפי מנהל התחרות ,עומר פרידלנד ,יש כרגע
 5דו-מסעיות ו 18-מטי עזר.
 .10דוח כספי .הנתונים הוצגו על המסך :נתונים ל 2013-ונתונים חלקיים ל .2013-נמסר דיווח על מגעים עם
גופים פיננסיים שונים לגבי תמיכה באיגוד.
 .11תחרויות בכנס.
תחרות חיבור מט עזר ב 2-בשיפוט של פז עינת .נתקבלו  10בעיות ברמה טובה.
פרס  – 1מנחם ויצטום ,פרס  – 2עופר קומאי ,פרס  – 3מרק ארנבורג.
תחרות חיבור מט ב 2-בשיפוט מנחם ויצטום .נתקבלו  2בעיות כאשר אחת מהן לא תמאטית
בפרס זכה פז עינת.
תחרות פתרונים בניהולו של עופר קומאי .ניצח עומר פרידלנד לפני לב גליאנצשפיגל וחיים טמס.
 .12בחירת נציג ישראל לקונגרס הבין לאומי .רפי רופין העלה הצעה שבחירת הנציג לקונגרס תעשה על ידי
האסיפה הכללית .בין ההצעות השונות שהועלו נתקבלה ברוב קולות ההחלטה הבאה :האסיפה הכללית תבחר את
הנציג של ישראל לקונגרס הבין לאומי .אם הנציג הנבחר יודיע שאינו יכול להגיע לקונגרס ולייצג את ישראל הועד
יבחר מחליף שייצג את ישראל בקונגרס.
הצעות לנציג :הוצעו אורי אבנר ,רפי רופין ויוחנן אפק .אורי ורפי סרבו להצעה .יוחנן אפק נבחר ברוב קולות להיות
הנציג של ישראל בקונגרס של  WFCCשיערך בספטמבר בעיר באטומי בגאורגיה.
רשם :יואל אלוני
יו"ר האסיפה :רפי רופין.

