ישיבת ועד 19 :באוגוסט 2013
מקום :בית הקפה בקומה השלישית ,קניון עזריאלי ,תל אביב
נוכחים :עומר פרידלנד ,פז עינת ,מיכאל גרושקו ,יבגני בורד )עופר קומאי נעדר(
רשם :עומר פרידלנד
 .1מצב חשבון
היתרה בחשבון האיגוד ,לאחר תמחור ההוצאות הקשורות בהוצאת חוברת וריאנטים מספר ,61
היא  11,465 -ש"ח
 .2אליפות הארץ  , 2013הרכב הנבחרת ,וסכום התמיכה בחברי הנבחרת ובנציג.
הוסכם שסכום התמיכה ב 3-חברי הנבחרת ובנציג ישראל לקונגרס יהיה  ₪ 2,000לאיש.
עומר פרידלנד נמנע מהצבעה עקב היותו חבר נבחרת.
חברי הנבחרת יהיו :עופר קומאי ועומר פרידלנד ,כאשר החבר השלישי יבחר מתוך מוטי
צ'ובניק ,מרק ארנבורג ורם סופר כאשר סדר העדיפות לפי הרשום.
 .3ספונסור :המכתב למשרד החינוך )פירון( ולמשרד התרבות והספורט )לבנת(
פז הציג מכתב שנוסח ביחד עם עופר קומאי ונשלח לשר החינוך במטרה לנסות לקבל מימון
להוצאת הנבחרת .המכתב ישלח גם לשרת התרבות והספורט.
התקיים דיון כללי על אפשרויות נוספות לקבלת מימון וגם להפצת הקומפוזיציה בארץ .הוחלט
לפנות לעיתון "ישראל היום" במטרה לכתוב שם מדור בעיות שחמט בהתנדבות.
 .4הקונגרס בבאטומי
כרגע רשומים בקונגרס  6פרובלמאים ישראלים  +מלווים .צפויים להיות נוכחים  3חברי ועד כך
שבמידה ונציגנו בקונגרס ידרש לקבל החלטת בהם יהיה דרוש דיון בועד נוכל לקיים זאת
במקום.
 .5וריאנטים :עדכון ותוכנית לחוברת 61
החוברת מתוכננת לדצמבר השנה .צפויים דוחות של מטי-עזר לשנת  2011וסיומים לשנים
 .2011-12כמו כן יתפרסם דוח היובל של האחים אלוני ותוכרז גם התחרות הפתוחה השנייה.
 .6מצב  –IRTשופטים ל 2014-וחיבור שנים במחלקות שונות
נקבע שיסגני בןרד ישפוט את מחלקת דו-מסעיות לשנת  .2014עדיין צריך למצוא שופטים
לתלת מסעיות ,מטי עזר ואגדתיות לשנת .2014
 .7אתר האינטרנט :העלאת חומרים כולל ארכיון ומחירון.
יש צורך בהעלאה של ארכיון האיגוד לאינטרנט ,דבר שיאפשר לחברים לשאול ספרים
מהספריה .כמו כן יש צורך להעלות את מחירון האיגוד.
ייעשה נסיון לשפר את אתר האינטרנט של האיגוד באמצעות ההתארגנות ההתנדבותית הנקראת
"לעשות את זה טוב" המסייעת לעמותות במיתוג ,מיצוב ,הקמה או שיפוץ אתרי אינטרנט וכו'.
האירוע מתקיים פעם בשנה וננסה להיעזר במתנדבים בהלאה של רמת האתר.
 .8דו-קרבות :רב-קרב הים התיכון
 .9כרגע אין כל התקדמות בנושא התחרות הזאת .ייעשה נסיון לקדם אותה בקונגרס הבין לאומי.
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עופר לא נכח ולכן לא היה עדכון של מצב התחרות .נקווה שיינתנו תוצאות בקונגרס בבאטומי.
חתומים:
פז עינת
עומר פרידלנד
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