
                                      

 

  

 

 1202מרץ -ינואר – פיד"הלשופטי מתקדם  מקוון  סמינר
 

 יקרים,  םושחמטאיות שחמטאי
 

על פתיחת סמינר מקוון מתקדם של פיד"ה לשופטי שחמט,   ( שופטים  1: )המיועד לאנו מכריזים בזה 
בינלאומיים המעוניינים  ( שופטי פיד"ה ושופטים  2פיד"ה ו)   שופטקדם לדרגת  לאומיים המעוניינים להת

בעולם   ושיפוט  חוקה  כענייני  לבקרים  חדשות  החלים  ובהתפתחויות  בשינויים  ולהשתלם  להתעדכן 
תחרויות בינלאומיות,  )  האיגוד לא ימנה לתחרויות רשמיות שלו  2021באפריל    1החל בתאריך    השחמט. 

ונות לא השתתפו באף יום  שופטים שבארבע השנים האחר (  אליפויות הארץ השונות, משחקי הליגה וכו'
והשיפוט. החוקה  ועדת  מטעם  בינלאומיות    עיון/השתלמות/סמינר/קורס  בתחרויות  הראשי  השופט 

לפחות. במסגרת הקורס    80חייב גם לעבור את המבחן שבסיום ההשתלמות בציון של  יובאליפויות הארץ  
שעות. המשתתפים    24בהיקף כולל של    ZOOMישה מפגשים אינטרנטיים באמצעות תוכנת  ש יתקיימו  

קשור לתכניו.  שיקבלו במקביל חומר כתוב בדוא"ל וכן יוכלו להתכתב ולהתייעץ עם מנהל הקורס בכל מה  
,  פיד"ה במסגרת המפגש האחרון יתקיים מבחן מסכם, המהווה את אחד התנאים לקבלת דרגת שופט  

 .   בינלאומיבהתאם לכללי דירוג השופטים של האיגוד ה 

 ההשתתפות בקורס הם: תנאי 

o לפחות. לאומי שחמט שופט , 

o  את תוכנת ן התקיZOOM  ועל המחשב של . 

o את דמי ההשתתפות כמפורט להלן.  םשילנרשם ו 
 

 : הקורסתכנית  
 

 חלק א'  –על חוקת השחמט  ודיון רצאהה ; פתיחהדברי  – 13:00-09:00, ינואר ב  22י, יש יום ש
 ' בחלק  –הרצאה ודיון על חוקת השחמט  – 13:00-09:00, בפברואר   5י, יש יום ש

 שוברי שוויון / זיווגים  /ניהול תחרויות  – 13:00-09:00  ,בפברואר   19ישי, שיום 
 זיווגים )המשך( / מד כושר / דירוג   – 13:00-09:00 במרץ,  5ישי, שיום 

 משחק הוגן / שעונים / דרגות שופטים / חזרה  – 13:00-09:00במרץ,   12יום שישי, 
    משוב ודיוןסיכום,   ,מבחן  – 13:00-09:00, במרץ  19יום שישי, 

 
 4979447-054השופט הבינלאומי אלמוג בורשטיין, טל' :  והבוחן המרצהמנהל הקורס,  

להשתתף   המצורף,  מתבקשים    בקורסהמעוניינים  ההרשמה  טופס  בדוא"לללמלא את  - ל  שלוח אותו 

almogbu@walla.com  דמי  ( עבור  2021לשנת    בלבד לבעלי כרטיס שחמטאי תקף  ₪  020)  ₪  004  ולשלם

בנקאית  ,השתתפותה בורשטיין,    בהעברה  סניף    בבנק  41770'  מס  חשבוןלאלמוג    או ,  026דיסקונט, 

 . 1202  ינוארב 18לא יאוחר מיום  ,  4979447-054  לטלפון  ayBoxPאו    PAYאו   bit  אפליקציית באמצעות

   ., אשר שילמו את דמי ההשתתפותלפחות ,משתתפים  10מותנה בהרשמה של    הקורסקיום 

 
 

 בברכת הצלחה, 
 

 אלמוג בורשטיין      גיל בורוחובסקי ד"ר צביקה ברקאי                                       
 שיפוט יו"ר ועדת החוקה וה                מנכ"ל האיגוד                                                 יו"ר האיגוד          
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 2021מרץ -ינואר – פיד"ה  לשופטי מתקדםההמקוון טופס הרשמה לקורס 

 
   2021בינואר   18עד  almogbu@walla.com לדוא"ל  ח)נא למלא ולשלו

 
 שלום,  

 
מרץ - ינואר  ים , שיתקיים בחודש פיד"הלשופטי  המקוון המתקדםלקורס  נא לרשום אותי 

2021 . 
 

 _________ ________________________________________________ שמי  
 

 _____ ____ _____________מספר ת"ז   _______תאריך הלידה שלי ___________
 

 _________ דרגת שיפוט   ____________דרגה שחמטית    מד הכושר שלי ________
 

 __________________________________ ______כתובת הדוא"ל שלי _______
 

 ________________________________ ______ מספר הטלפון הנייד שלי ______
 

 ________________________________ ______בישוב __________   )ת(מתגורר

 
 ___________________________________ ______במועדון ________   )ה(חבר

 
 כן / לא **. -- 1202התקף לשנת  אני בעל כרטיס שחמטאי

 
 .**כן / לא   --  מותקנת על המחשב שלי   ZOOMתוכנת 

 
בהעברה בנקאית לאלמוג בורשטיין,  **  ₪  020  /₪   004סך על   דמי השתתפות  העברתי

  PayBoxאו  PAYאו  bit, או ע"י אפליקציית  026בבנק דיסקונט, סניף    41770חשבון מס' 

 ק את המיותר( בתאריך ___________. ומחנא ל** )  054-4979447לטלפון  

 

 ______________________________________ ________________ הערות

 

 ___  חתימה ___________________________ _תאריך ________________ 

mailto:almogbu@walla.com

