
 

 

 אושר פה אחד. - אישור פרוטוקול קודםהצבעה ל

 לאחר ישיבת הנהלה. להקדים את מועד הפצת הפרוטוקול ישנה בקשה 

ומציין כי חברי ההנהלה אשר לא המשיכו  רך את הנהלת האיגוד החדשהביו"ר איגוד השחמט ד"ר צביקה ברקאי מ

 לשנה הנוכחית יקבלו הזמנה לישיבה הבאה על מנת לקבל תעודת הוקרה.

 - עדכוני יו"ר

 :יו"ר האיגוד מעדכן את חברי הנהלה

כך שבאסיפת הבחירות שנערכה ביוני, במהלך  לי מכתב דרישה משפטי בעקבותעדי להב שלח "חבר הנהלה  

 מותות, אמרתי לו שהוא עבריין חוק.הוויכוח שעסק בחוק הע

 אבקש להבהיר:

האמירה נאמרה במהלך דברי )שהופרעו בקריאות מכמה נוכחים( ושעסקו בטענתי לאי קיום חוק העמותות  .1

 ו/או הוראות רשם העמותות בעמותת השחמט ראשון לציון.

 ולא שוב דבר מעבר לכך.המילה עבריין איננה מתאימה. נטענה רק בהקשר לקיום חוק ונוהלי רשם העמותות  .2

 אני מצר אם מישהו הבין, או רצה להבין, אחרת". .3

 –קריטריונים למענקים לספורט ב םשינויעל יצא בהצהרה כללית  משרד התרבות והספורטיו"ר האיגוד מעדכן כי 

מגורמים חזקים ובנוסף התמיכה יותר גדולה תמיכה יקבלו ומועדונים בפריפריות חלשים גורמים השינוי יוצר מצב ש

 .םבהתאם להישגישלהם תינתן 

שלה? ומי אם כן מה הקריטריונים בנושא התמיכות? ומשה שלו מבקש מיו"ר ומנכ"ל האיגוד לבדוק האם קמה ועדה 

 ?הבוועד

 .את הנושא ויעדכן את חברי ההנהלהיבדוק יו"ר האיגוד 

 

 7/2021פרוטוקול ישיבת הנהלת האיגוד הישראלי לשחמט מס' 

  27:תאריך הדיון ישיבת הנהלה חודשית: נושא הדיון

 2021, יליו

, ולמןאלון שעו"ד עדי להב, משה שלו, ד"ר צביקה ברקאי, יו"ר  :חברי הנהלהמשתתפים: 

, דן דרורי, ניר שטיין אירנה , אלכס רזניקוב,אילנה דוד,אלכס פולג,  דן קליסקי,נחום מאוטנר, 

 ואלון כהן  רשף, ניר מדלבאום

 , מירי דן סמנכ"ל תפעולסמנכ"ל ליגה – שאול וינשטיין, מנכ"ל -גיל בורוחובסקי: עובדי האיגוד

בית : מקום הדיון

 ת"א השחמט

 

 מירי דן: נכתב ע"י

 .טל לויטן חסרים:

 יועץ משפטי –יורם צבריעו"ד    :מוזמנים



 

  –עדכוני מנכ"ל 

 95מתוך רשויות  8 רק עוד , נותרומצויןבאופן גביה של הפרויקט מתבצעת ה – מפעל הפיס"שחמט לכל ילד" 

 שטרם הסדירו תשלום.

 , אנו מצפים לפגישה בקרוב.לשנה הבאההפרויקט הגדלת תקציב בקשה ליו"ר מפעל הפיס למכתב  יצא

 .בנושאעם השר אלקין פגישה גם  נקבעה ,ממשרדי ממשלהתמיכה לאופציה הנבדקת  -המדינה גביע

קיבלנו הצעת מחיר מהמלון לתאריכים ,  2022למאי  8-17 תאריךהנראה לככול  דחהיי – אליפות העולם לנכים

 .טובים ביותרואנו פועלים להשיג את התנאים ה החדשים

 -סדר יום

 איגוד.השל  "מטרות על"הופץ והוגש לחברי הנהלה מצגת עם  – יעדי האיגוד ונהלים עיקריים 

 ".יו"ר האיגוד מחדד "תמיכה תיתנן לכל מי שרוצה לקדם את השחמט -

כל מי שחושב שצריך לקדם/לשפר נושא כזה או אחר יכול לפנות למשרדי האיגוד ולהגיש את ההצעה באופן  -

 מה שרלוונטי יעבור לסדר היום בישיבות הנהלה.ו יו"ר האיגוד יעבור על ההצעותולא במייל תפוצתי, מסודר 

תופעה בינלאומית! אין שום סיבה שחברים המתנדבים באיגוד השחמט יקבלו ברשתות  – שיימינג ברשתות -

 .התקייםעל כך ולא לאפשר לתופעה הזאת ל לקחת אחריותתגובות פוגעניות, אני מצפה ממנהלי מועדונים 

 איגוד.השונות בועדות ההופץ והוגש לחברי הנהלה מסמך עם מטרות של  – יעדים לוועדות

 ., את ההמלצות של הועדות חברי הנהלה יכולים לקבל או לאלהנהלהמייעץ ההם גורם  –האיגוד  תעדושוו לצייןחשוב 

  -בחירת בעלי תפקידים וחברי ועדות

 בה הוא חבר? תיש זכות הצבעה בוועדו משה שלו מבקש לבדוק האם למנכ"ל

 להחלטת ההנהלה.נתון איו שום מניעה. יועץ משפטי: 

 קורה ברוב האיגודים ויעדכן בישיבה הבאה.יו"ר האיגוד: יבדוק מה 

 הצבעות:

 .אושר ברוב קולות נגד 1בעד  13 – אילנה דוד -מ"מ יו"ר האיגוד

 .אושר ברוב קולות נגד 2בעד  12 –ומורשה חתימה דן קליסקי -סגן יו"ר

 .אושר ברוב קולות נגד 3בעד  11 – אילנה דוד -קפטן גברים

 .אושר ברוב קולות נגד 1בעד  13 – מנדלבאוםניר  -ומורשה חתימה  גזבר האיגוד

 .אושר ברוב קולות נמנע 1נגד  1בעד  12 – אלון שולמן -ECUנציג 

ר האיגוד מבהיר שזאת ההצעה שגובשה מראש ואם היא לא תתקבל אזי "יו *עדי להב מבקש להציע מועמד נוסף.*

 לישיבה הבאה תונח הצעה אחרת.

 .אושר ברוב קולות נמנע 2בעד  12 – משה שלו -נציג פיד"ה



 

 

 ועדות האיגוד:

 .אושר פה אחד  - מנהלת הליגה

 יו"ר יואל תמנליס

 עמירם קפלן

 גיל בורוחובסקי

 עידן לביא

 יבגני קרסיק

 .אושר פה אחד -( תחרויות ודירוג)ועדה משולבת 

 יו"ר טל חיימוביץ

 נתן בירנבוים

 ליאור גל

 עידן לביא

 מאיר פז

 שאול וינשטיין

 .אושר ברוב קולות נגד 2בעד  12 – ועדת משמעת

 יו"ר עו"ד מלכיאל דן

 צבי אוטנברג

 טל חיימוביץ

 סיוון חדד

 בקר אלי

 דוד גדסי

 אוסמה עבוד

 עו"ד אייל אורן

 

 



 

 

 .אושר פה אחד - מחוננים

הועדה. יו'ר האיגוד מבהיר שזאת ההצעה שגובשה מראש ואם היא לא  ליור*עדי להב מבקש להציע מועמד נוסף 

 תתקבל אזי לישיבה הבאה תונח הצעה אחרת.

 יו"ר מיכאל קילינבורג

 רכז גולוד ויטלי

 אילנה דויד

 ישראל גלפר

 עידו בן ארצי

 גיל בורוחובסקי

 ניר רשף

 שמעון זיו

 דן קליסקי

 

 .אושר פה אחד - ועדת נכים

 יו"ר שון לויטן

 אנדרי גורבנוב

 אריק קלינר

 דוד אליישיב

 גרינפלד יהודה

 אלכסנדרה אלכסנדרובה

 

 .אושר פה אחד - ועדת חוקה ושיפוט

 יו"ר אלון שולמן

 אמי קיזר

 יגור לפשיץ

 



 

 

 

 .אושר פה אחד - ועדה מקצועית

 יו"ר לאון לדרמן

 אביב בר

 עידו אורן

 ניצן שטיינברג

 מיכאל רויז

 נתן בירמבויים

 יבגני קרסיק

 

 אושר פה אחד - ועדת מיעוטים

 יו"ר חאלד יונס

 אוסמה עבוד

 בני ברגיל

 אלון כהן 

 אסף סופר

לד אלוקח חלק יחד עם ח בו הוא , למגזר הערבי, על קורסמוקיר תודה לאלון כהן מנצל הזדמנות זאת ומנכ"ל האיגוד *

 חבר הנהלה.בשל היותו בהתנדבות יעביר אלון את הקורס . יונס

 אושר פה אחד - ועדת נשים

 יו"ר אולגה וולקוב

 יוליה גיטין

 אירנה שטיין

 אילנה דוד

 מאיר פז

 שאול וינשטיין

 



 

 

 

 אושר פה אחד - ועדת אתיקה

 יו"ר אריק אלדר

 נחום מאונטר

 דוד אליישיב

 אלון שולמן

 אלכס פולג

 אושר ברוב קולות נגד 1בעד  13 ועדת פר פליי

 יו"ר לישראל גלפר

 ארצי-עידו בן

 בורוחובסקיגיל 

 יבגני פוסטני

 אלון שולמן

 אסי פילוסוף

 אושר פה אחד - ועדת נוער

 יו"ר ניר קלר

 עידן לביא

 אבי ברום

 עידו בן ארצי

 יבגני קרסיק

 אוהד גולדברג

 עודד רוס

 טל ברונשטיין

 מתן פולג

 



 

 

 ברוב קולותאושר נמנע  1נגד  1 בעד 12 ועדת כספים

 יו"ר עופר כהן

 עמוס קורן

 רענן פלאי

 אלכס פולג

 

 נגד אושר ברוב קולות 2 בעד 12 ועדת מכרזים

 יו"ר אלכס ראזניקוב

 גיל בורוחובסקי

 עידו אורן

 אנטולי גרינפלד

 אביב בר

 רמי בקיש

 יבגני פרחוב

 מאיר פז

 

 אושר פה אחד ועדת סניורים

 יו"ר נתן בירבויים

 לאון לדרמן

 יואל תמנליס

 נועם מרגלית

 משה דרמר

 

 

 



 

 

 אושר פה אחד חברי מזכירות

 ד"ר צביקה ברקאי

 אילנה דוד

 דני קליסקי

 משה שלו

 ניר מנדלבויים

 אלכס רזניקוב

 עדי להב

 

 .אושר פה אחד – מכרזים קפטן נשים ומאמן גבריםשני הוצאת  -להצבעה 

 

  – גרף פעילות שנתי

 :ליגות

 .הפקת לקחים תצריך לעשות פגיש – הליגה הלאומית הסתיימה

 .מסתיימות בשבוע הראשון של אוגוסטהליגות לבוגרים 

 הליגות המחוזיות לנוער מסתימות בסוף יולי, משחקי מבחן אחרונים יתקיימו באוגוסט.

 .באוקטובר 21-23הליגה העילית לנשים תתקיים 

 , ובתחילת אוקטובר יהיה ניתן לפתוח את הליגות לנוער כרגיל. 2021זה יסיים את עונת הליגות 

 .התאריכים של הליגה הלאומיתכדי לקבוע את  קיים דיון קפטנים של הליגהיתבסיום הליגות הארציות, 

 :תחרויות בוגרים אישיות

 התקיימו השנה : הפעילות שטרםתחרויות שיש לשים על גרף 

 .כחלק מדרישות הטוטו–( פתוחה\נשים)אליפות ישראל הפתוחה  -

 אש"ח מידי שנה, איגוד השחמט נוהג להתייעץ איתו על מיקום התחרות. 200מפעל הפיס תומך ב  

 צע רק אחד מהשניים.ב העומס הקיים נב. סביר שעקאליפות ישראל בבזקו/או  אליפות ישראל בשח מהיר -

 



 

 להגדיר את הסבב של אליפות ישראל לבוגרים לשנתיים –משימה ראשונה של ועדת תחרויות חדשה 

 הקרובות.

 .ון בחודש נובמברגמר אליפות ישראל לוותיקים בקרית עקר

 תחרויות נוער :

 היא התחרות היחידה שלא התקיימה. 20הסתיימו. אליפות ישראל עד גיל  2021התחרויות האישיות של 

 סבב חדש יחל בסוף השנה ויתקיימו מוקדמות נוער בחנוכה .

 18ו  8,10,12,14גיל  –התחרויות הקבוצתיות נקבעו כולן 

 אסרו חג סוכות. 10במהלך חודש אוגוסט וגיל  18ו  14גיל  התקיימו, 8ו  12התחרויות עד גיל 

 .תחילת ספטמבר –נבחרת ישראל תשתתף באולימפיאדה אונליין בסוף אוגוסט 

 

ף במשחקי ליגה לשחקן אחד בכל קבוצה להשתת כללי הליגה המאפשר רקבמסמך שינוי –המלצות מנהלת הליגה 

 .של מועדון אחרלנוער 

ולגבש המלצה חדשה. הנושא לא עלה לדון בנושא שנית בנושא הוחלט לבקש ממנהלת הליגה מעמיק לאחר דיון 

  להצבעה.

  –אישור תקציב לאולימפיאדת אונליין 

 Chess.comהתחרות תתקיים באתר  2021בספטמבר  13 -לאוגוסט לבין ה 15 -אולימפיאדת אונליין תתקיים בין ה

תלוי  – Bאו בדרג  Cהופעותיה בדרג  ובנויה בחלוקה לבתים וחמישה שלבים שונים . נבחרת ישראל תתחיל את

 בהרשמה סופית של נבחרות. השחקנים משחקים מבתיהם

 :(בעד 13נמנע  1)ברוב קולות התקבל אונליין תמיכה בשחקנים לאולימפיאדה ה

 מענק עליה₪  500לסבב + ₪  2500יקבל  2500שחקן בעל מד כושר פיד"ה מהיר מעל 

 מענק עליה₪  500לסבב + ₪  1250יקבל  2300-2500שחקן בעל מד כושר פיד"ה מהיר 

 מענק עליה₪  500לסבב + ₪  650יקבל  2100-2300שחקן בעל מד כושר פיד"ה מהיר 

 מענק עליה₪  500לסבב + ₪  300יקבל  2100שחקן בעל מד כושר פיד"ה מהיר פחות מ 

 מענק עליה₪  500לסבב + ₪  1000לא יפחת מ  (לא נערות)בכל מקרה שכר של נשים 

 

 

 

 



 

 

 .אושר פה אחד – בהוצאת משלחת לאולימפיאדת העיוורים ביוון₪  5000סיוע כספי על סך   -להצבעה 

 

  -מעבר פדרציות

 .של פיד"ה הופץ והוגש לחברי הנהלה מסמך עם משמעויות מעבר פדרציה

  https://handbook.fide.com/chapter/B042020:בכללים הנ"ל גם באתר פיד"ה.ניתן לעיין 

 :הפדרצימ שחרורלעקרונות מס'  הנהלת האיגוד מחליטה

 קבל מלגות/תמיכות מאיגוד השחמט.ילא  השחקן .1

 זר מוגדר בכללי הליגה.השחקן יחשב בישראל כשחקן כזר, כפי ששחקן  .2

 העברה תעשה לפי כללי פיד"ה. .3

 עם יו"ר האיגוד הלפגישיוזמן שחקן המבקש מכתב שחרור מפדרציה  ,מדיניותכ פה אחד הנהלת האיגוד מחליטה

 .בענייןחלטה הולצורך קבלת  משמעויות, הותלהבהרת הנסיב
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