
 

 

 

 

 2020, לאוגוסט 18

  2020האסיפה הכללית 

התקיימה האסיפה הכללית של "האיגוד הישראלי לשחמט".  18.8.2020בתאריך , 17:00ביום שלישי, בשעה 
האוסרות התכנסויות מעל  ,משרד הבריאות האסיפה התקיימה בסביבת זום לאור מגפת הקורונה ולפי הוראות

 איש. 20

 .9מובאים להלן עיקרי הדברים בהתאם לסדר היום שהוצגו, בכפוף לתקנון האיגוד, סעיף       

 סדר היום:

 בחירת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה. .1

 ליו"ר האסיפה.מתנגדים( ללא נמנעים,  2בעד ,  44) נבחר ברוב קולותאלכס רזניקוב, מר  ,חבר הנהלה

 למזכיר האסיפה. פה אחדנבחר אסי פילוסוף, סמנכ"ל מקצועי של איגוד השחמט, 

 1. מצורף נספח ע"י נציג ממשרד רו"ח - 31/12/2019הצגת דו"ח כספי ליום  .2

 .2019מר יניב מסורי, ממשרד רו"ח רבה קפילוטו ושות', הציג בפני האסיפה, את הדו"ח הכספי לשנת 

 2מצורף נספח  ועדת ביקורת.דו"ח יו"ר  .3

 ",2019יו"ר ועדת ביקורת, עו"ד בנימין טמיר, הציג בפני האסיפה את "ביקורת הפעילות בשנת 

 ממצאי  הוועדה:

 ספרי החשבונות נוהלו באופן תקין. •

 ₪. 6,132,298 -מחזור הפעילות וההכנסות מסתכם בכ •

 ₪ 5,989,162 -בכמחזור הוצאות בפועל כולל הוצאות מימון נטו מסתכם  •

 ₪ 143,136 -עודף ההכנסות על הוצאות עומד על כ •

 ישיבות ההנהלה התקיימו כסדרן. •

 נערכו פרוטוקולים מלאים שתיעדו את ישיבות ההנהלה. •

 לא נמצאו חריגות בפעילויות השונות של האיגוד. •

 .2019הועדה ממליצה לאשר את הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת  •

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ללא מתנגדים( נמנעים,  2בעד,  44) אישרה ברוב קולותהאסיפה  - (2019אישור דו"ח כספי מבוקר )מאזן  .4
 את הדו"ח.

 את המשך פעילותו של משרד רו"ח קפילוטו בתפקיד רו"ח של האיגוד. ,פה אחד האסיפה מאשרת

 אישור הדו"ח המילולי. .5

 .ללא מתנגדים(נמנעים,  2בעד,  44) קולות בוואושר ברהדו"ח המילולי הוצג בפני האסיפה 

 .1600)מועדונים( במקום  58*בתיקון מס' חברים ל 

 דו"ח פעילות מטעם הנהלת האיגוד הישראלי לשחמט. .6

 יו"ר האיגוד, ד"ר צביקה ברקאי, הציג בפני האסיפה את פעילות האיגוד בשנה האחרונה.

אם במסגרת הליגות ואם במסגרת האליפויות  ,הקורונה, במיוחד בתקופת איגוד השחמט מבצע פעילות ענפה
 .פרונטלית ואון ליין -השונות

קיימים חילוקי דעות בין חברי ההנהלה המייצגים את כל המועדונים בארץ, חלקם נעים בין ״קיצוניות אך עדין, 
קיצונים להמשיך את כל הפעילות כרגיל במגבלות ה"תו הסגול" המאושרות לספורטאים, לבין ״ה -לימין״

משמאל״ התומכים בדחיית המשחקים לתקופה כזו ואחרת. אי אפשר לרצות את כולם וצריך לקבל את החלטות 
 הכי נכונות לאיגוד השחמט.

נכונים בין הלך הרוח הכללי, המעוניין בהמשך המשחקים, לקבוצה הם יאיזונה "ר האיגוד מנסה למצוא אתיו
בנסיבות העניין ,מעדיפים שלא לשחק ולא נכון להתעלם אחרת, לא קטנה )בעיקר שחקנים מבוגרים( ש

 .קוליהם הענייניים ואפילו הצודקיםמשי

להחליפו באחר ללא כל סנקציה  –לצורך כך נקבעו שורת הקלות והיתרים המאפשרים למי שאיננו רוצה לשחק 
 כלשהי.

לשר את פעילות האיגוד  הציגבפגישה  ,מר חילי טרופר ,הספורטהתרבות עם שר יו"ר האיגוד נפגש החודש 
 כאמצעי לפיתוח וחינוך נוער. (תו של השחמט )מעבר להיותו ספורטומבנהו, תוך דגש על משמעו

יו"ר האיגוד ציין את שיתוף הפעולה עם המשרד לאורך כל השנים האחרונות והביע תיקווה שהקשר אך יגדל 
 ויתחזק.

 הפרויקטאך ככול הנראה  ,סופי ןדירקטוריולאישור  מתיניםמ שיתוף פעולה עם מפעל הפיס,המשך וחיזוק        

    יותר לעולם  משמעות הדבר היא פרנסה למדריכי שחמט בארץ וחשיפה גדולה יאושר ואף יגדל.,  שחמט לכל ילד       

 יהיה הרבה יותר מאסיבי.הפרויקט מיתוג של מפעל הפיס  70לרגל חגיגות הלשמחתנו,  השחמט בארץ.        

  (.)שיוצג בהמשך יו"ר האיגוד מודה לכל מי שלקח חלק בשינוי התקנון        

יועץ משפטי, חברי הנהלה וסמנכ"ל מקצועי של האיגוד  , מנכ"ל האיגוד,התכנסה ועדה )בהתנדבות( הכללה       
 שהשקיעו שעות רבות    

 למציאת מכנה משותף המקובל על כולם והתגברו על חילוקי דעות לא פשוטים.        



 

 

 

 לא הוגשו דוחות מטעם ראשי ועדות. – דוחות יו"ר ועדות .7

 מתנגדים( ללאנמנעים,  4בעד,  42. )ברוב קולות ואושרשינויים בתקנון האיגוד  -הצעות לשינויים בתקנון .8

חייב להופיע, נבחרת ישראל חבר "כל שחקן  11.4בסעיף באדום הוסכם להוסיף את מילים המודגשות  -*הערה
לפי הזמנת האיגוד, לכל מפגש, אימון או משחק של סגל נבחרת כנ"ל. שחקן לא יהיה רשאי להיעדר ללא סיבה 

 סבירה. ההזמנה תישלח לשחקן באמצעות אגודתו.

 

 .נושאים לדיון ודברי חברים .9

, חבר הנהלה, מברך על ההישג בפרויקט שחמט לכל ילד מפעל הפיס יחד עם זאת מותח ביקורת עדי להבמר  -
 על התנהלות ראשי ועדות ועל אי מוכנות של יו"ר לעלות נושאים כבקשתו לסדר היום.

 -פירוט

 .18.11.19ביקורת על התנהלות ועדת מכרזים ,במכרז שפרסם איגוד השחמט בתאריך 

התנהלות יו"ר ועדת הנוער, על כך שאיים להזמין לשימועים ואיים בקיצוץ מלגות שנותן איגוד ביקורת על 
 השחמט לשחקנים שהעריך שהתנהגותם לא הייתה תקינה.

 ביקורת על כך שלא דווח להנהלת האיגוד על התפטרותה של ועדת נשים.

מהסיבה ביקורת  תרים בוועדלדברים של עדי להב ומציע לו להציג את הדב ס, מתייחעמירם קפלןמר  -
 תקנון.בבי התקנון עמירם מברך על שינוי לגהאסיפה הכללית לא המקום המתאים לכך. ש

נכתב ממניעים סעיף ההזמנה, לא אתי על הסעיף הוסיפו מסבירה על התפטרותה:  ,אפרוימסקי מרסלמר      -
של איגוד השחמט הסעיף לא היה עובר, , "אם הייתי פונה לוועדת אתיקה/בית הדין ולא מקצועיים םפוליטיי

 באהבה" - אבל בחרתי שלא כי אם זאת מדיניות האיגוד

 הוצג לחברי הנהלה שלא שיחקתי בנבחרת מבחירה שלי, חשוב לי להגיד בפני כולם שלא כך הדבר.עוד מוסיפה כי 

על העלאת נושאים מטעם ד האיגולגבי אי מוכנותו של היו"ר להב , חוזר על דבריו של עדי אלי אוריצקימר     -
לסנקציות של ועדת נוער בנושא התייצבות בגמר אליפות הארץ,  סלהתייח ומבקשחברי הנהלה לסדר היום. 

 במיוחד שמדובר על מדורגים ראשונים.

ם חשובים ומבקש להביא להצבעה שתהיה אפשרות להעלות נושאילהב חוזר על דבריו של עדי , משה שלו  מר    -
 .באסיפה הכלליתבסדר היום 

אי אפשר לחרוג מסדר היום. לכן, בקשתו של משה קובע כי באסיפה הכללית , העו"ד יורם צברי  יועץ משפטי
ומוסיף שיש בתקנון החדש אפשרות להעלות נושאים לסדר יום של ישיבת הנהלה עם הרוב  שלו להצבעה נדחתה.

 המתאים.

אחוז בגלל  50המועדונים? ההכנסות של המועדונים ירדו ב איך האיגוד מתייחס למיסי שואל , רמי טלמר  -
 נגיף הקורונה ומחובתו של איגוד השחמט לדאוג לעדכון מיסים.

 
לגבי הליגות ומוסיף מועדונים. התקנון ומחזק את רמי טל לגבי מיסי , מברך על שינויים בניר מנדלבוייםמר  -

 צריך לעצור עליות וירידות בליגות. –
 

 



 

 

 

 

 

 
 –יו"ר איגוד השחמט ד"ר צביקה ברקאי לסיום 

 
מודה על השבחים. ההישגים הם תוצאה משולבת של עבודה יעילה של משרדי האיגוד, ההנהלה וקבוצה 

 פעילים הפועלים בהתנדבות! גדולה של
הוועדות הפועלות באיגוד עושות ברובן עבודה טובה מאוד כולל ועדת הנשים. ישנם אנשים המציגים 

 ם כאלו ואחרים. חלקה עניינית וחלקה נגועה באינטרסים אישיים ופוליטיים.בנושאי ביקורת
נושאים המועלים בצורה עניינית ומסודרת תמיד מקבלים מענה מסודר. בתקנון  -יו"ר האיגוד מבהיר

סוכם, שרוב מתאים יכול להעלות נושא לסדר יום של ישיבת הנהלה. בכל מקרה, ביקורת (  החדש אף
רצויה והינה חלק מחופש הביטוי בכל ארגון. אם זאת, זכות הביטוי איננה זכות  ת) תמידחיובית או שלילי

התבטאויות פוגעניות מבזות ואישיות, המועלות לפעמים בקבוצות ווצאפ  השיסוי ולא ניתן להסכים עם
 שום כלום. -ובונה למיניהן ושאין ביניהן לבין ביקורת עניינית

 
 יושב ראש האיגוד מסכם: ״סך הכל איגוד השחמט רץ היטב קדימה בכוחות משותפים. 

 האיגוד למקומות הנכונים ולהישגים יפים. הנהלת האיגוד מובילה את
 
 

 תודה רבה לכל מי שארגן את האספה. האספה נעולה
 
 
 
 

 *הפרוטוקול נכתב ע"י מירי דן, מנהלת תפעול איגוד השחמט.

 

 

 

 

 
 


