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 . וטל חיימוביץ'  איגור ליפשיץ   , )יו"ר( אלון שולמן :חברי הוועדה: השתתפו 
 

 
 כללי

 והחליטה לגבי כולן. מאז הישיבה הקודמת הועדה ריכזה את הבקשות שנתקבלו 
להתייחס למועד הגשת  משבר הקורונה החליטה הועדה שלא  עקב  בין השאר  ן כי  יצויי

 הבקשה אלא רק לבחון האם התחרויות התקיימו בטווח של שנתיים ממועד הבחינה. 
 

הינו   לאומי  שופט  לקבלת  הקריטריונים  "מיוחדת"  תחרויו  4אחד  אחת  מתוכם  ת 
את הגורמים ההופכים   המיוחדת  לגבי התחרות  לציין  על המועמד  בתקנות.  כמפורט 

 אותה למיוחדת. 
 

את כל המידע הרלבנטי במיוחד    המבקשים מתבקשים להקפיד במילוי הטפסים, ליתן 
שמופיע   כפי  מדוייק  שם  התחרות,  פרטי  מלוא  את  לציין  יש  ששפטו.  תחרויות  לגבי 
באתר האיגוד, תאריך מלא תחילה וסיום, קצב התחרות )מלא או מהיר ומה היה קצב  

 המשחק בדיוק( ומקום התחרות.  
 

ברור וקריא. בקשות שלא  מלא  המבקשים מתבקשים להגיש את טופס הבקשה באופן  
 לא יידונו ! יידחו או כלל  –ימולאו בהן כל התנאים 

 
 מספר רציף והוא המספר שלאחר שם המבקש.  יקבל כעת מבקשכל 

 
 קיבלו מספרים: עד כה והבקשות שטופלו   10
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 אישור דרגות שיפוט חדשות 
 

 
 

, להענקת דרגת  ממועדון כפר סבא , נימי כספיהועדה דנה בבקשתו של מר 

 שופט לאומי.  

 

 : תחרויות  4ל המועמד לשפוט בלפחות ע

 התנאי מתקיים  –שתיים בקצב מלא 

 התנאי מתקיים  –אחת בקצב מהיר או בזק 

 : 3-מוגדרת כתחרות "מיוחדת" שהיא אחת מ והרביעית 

 

 גמר/חצי גמר אליפות הארץ לבוגרים.  

 גמר אליפות הארץ לנוער. 

 .2000שחקנים מד כושר מעל  10תחרות קצב רגיל בה לפחות 

מרשים  מבקשל ושתי    רקורד  רגיל  קצב  תחרויות  שתי  כאמור  צירף  הוא  בהחלט. 
מהיר קצב  הוא   תחרויות  מיוחדת  אך  כתחרות  המוגדרת  תחרות  אף  צירף  )קצב    לא 

      טריונים.כנדרש בקרי , רגיל( 
 

והתאמתם   הפרטים  כל  מילוי  על  בבקשותיהם  להקפיד  מתבקשים  המבקשים 
 לקריטריונים. 

 

 
 

 
 

ממועדון אטיוד רמת גן, שהוגשה ביום    בוכבינדר  -שיק  מקס הועדה דנה בבקשתו של  
 , לקבלת דרגת שופט מוסמך.   21.04.2022

 
 תחרויות כששתיים מהן בקצב מהיר ואחת בקצב רגיל.  3-המועמד שפט ב

מ למעלה  של  בציון  עבר  ביום    60-המועמד  שהתקיימה  השיפוט  בחינת  את 
01.12.2017 

 
 שנים.   4-תחרות תקף ל התקנות קובעות שציון הבחינה תקף לשנתיים ו"ציון" כל

 . 2019, מאי  2018, מאי 2017התחרויות התקיימו ב:דצמבר  3
שנים לאחר התחרות האחרונה, התחרויות בתוקף    3-למרות שהבקשה הוגשה רק כ 

 ולכן המועמד עומד בתנאים של הבחינה והתחרויות הנדרשות. בזמן התקיימותן 
 

 הממליץ הינו שופט פיד"ה כנדרש. 
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,  23.07.2021ממועדון רחובות, שהוגשה ביום    יבגני פרחובהועדה דנה בבקשתו של  
 לקבלת דרגת שופט מוסמך.   

 
 חסרים פרטים לגבי התחרויות. תאריכים וקצבי זמן. בין השאר, 

 
 .המבקש מוזמן להגיש בקשה מתוקנת

 

 
 

 
 

של   בבקשתו  דנה  זלטיןהועדה  ביום    אלכסנדר  שהוגשה  רחובות,  ממועדון 
 , לקבלת דרגת שופט מוסמך.   09.07.2021

 
טופס הבקשה אינו קריא וחסרים פרטים לגבי התחרויות. חסרים תאריכים  בין השאר,  
 וקצבי זמן. 

 
 .המבקש מוזמן להגיש בקשה מתוקנת

 

 
 

 
 

,  09.07.2021ממועדון רחובות, שהוגשה ביום    אדר גלייזר הועדה דנה בבקשתו של  
 לקבלת דרגת שופט מוסמך.   

 
השאר,   איטופס  בין  בתחרות  הבקשה  התחרויות.  לגבי  פרטים  וחסרים  קריא  נו 

 השלישית לא מצויינת השנה ולא מצויין מה היה קצב המסעים. 
 

 .ה מתוקנתהמבקש מוזמן להגיש בקש
 

 
 

 
 

 ממועדון באר שבע, לקבלת דרגת שופט לאומי.    יבגני קרסיק הועדה דנה בבקשתו של 
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ואולם המבקש טען שזו טעות   2020כעולה מטופס הבקשה הבחינה התקיימה במרץ 
 בין החודשים ינואר ומרץ   2021בשנת קולמוס וכי הקורס והבחינה התקיימו 

סמינר מקוון   -לבקשת התיקון צורפה הודעת מייל שנשלחה לשאול ויינשטיין וכותרתה 

 .הדו"ח שנשלח לפיד"ה - 2021מרץ -ינואר -מתקדם לשופטים 

 
 תוקף הציון הוא לשנתיים. 

  ממועד  התחרויות המצורפות הופכות להיות בטווח הזמן הנדרש 4בעקבות התיקון 
   .הבחינה

 
 ומעלה כנדרש.  70של המבקש עבר את הבחינה בציון 

 
 תחרויות ביניהן חצי גמר אליפות הארץ כתחרות "מיוחדת".  4לבקשה צורפו 

  50צורפה תחרות אחת קצב מהיר, תחרות אחת קצב רגיל ותחרות אחת קצב ביניים )
שניות למסע( ואולם מכיוון שלפי חוקי פיד"ה התחרות נחשבת קצב רגיל    10דקות +  

מסעים קצב הזמן לכל שחקן הוא מעל שעה( אז נקבל את הקצב    60)לפי החישוב של  
 נדרש. תחרויות בקצב רגיל כ 2כקצב רגיל ואז למבקש 

 
 הממליץ הינו שופט בינלאומי. 

 
 הבקשה חסרה תאריך אך לא תיפסל בגין זאת. 

 
 

 
 
 

 
 

של   בבקשתו  דנה  שיק הועדה  גן  טים  רמת  אטיוד  ביום  ממועדון  שהוגשה   ,
 .   לקבלת דרגת שופט מוסמך  ,31.01.2023

 תחרויות כששתיים מהן בקצב מלא ואחת בקצב מהיר.  3-המועמד שפט ב
עבר   מהמועמד  למעלה  של  ביום    60-בציון  שהתקיימה  השיפוט  בחינת  את 

01.12.2017 
 

 שנים.   4-התקנות קובעות שציון הבחינה תקף לשנתיים ו"ציון" כל תחרות תקף ל
 . 2019, אוגוסט 2019, מאי 2017ימו ב:יולי התחרויות התקי 3

כעת  רק  הוגשה  שהבקשה  עומד    ,למרות  המועמד  ולכן  בתוקף  והתחרויות  הבחינה 
 בתנאים של הבחינה והתחרויות הנדרשות. 

 
 פט פיד"ה כנדרש. ו הממליץ הינו ש
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בבקשת דנה  וטשטיין של    ההועדה  ביום    ליאור  שהוגשה  גן,  רמת  אטיוד  ממועדון 
 , לקבלת דרגת שופט מוסמך.   31.01.2023

 
 תחרויות כששתיים מהן בקצב מלא ואחת בקצב מהיר.   3-המועמדת שפטה ב

מ למעלה  של  בציון  עברה  ביום    60-המועמדת  שהתקיימה  השיפוט  בחינת  את 
01.12.2017 

 
 שנים.   4-כל תחרות תקף ל  התקנות קובעות שציון הבחינה תקף לשנתיים ו"ציון"

 . 2019, אוקטובר 2019, אוגוסט 2017התחרויות התקיימו ב:דצמבר  3
למרות שהבקשה הוגשה רק כעת הבחינה והתחרויות בתוקף ולכן המועמדת עומדת  

 בתנאים של הבחינה והתחרויות הנדרשות. 
 

 הממליץ הינו שופט לאומי כנדרש. 
 

 
 

 
 

דנה בבקשתו של   גינכיל הועדה  גן ממועדו  שי  גן,  ממועדון אטיוד רמת  ן אטיוד רמת 
 , לקבלת דרגת שופט מוסמך.   31.01.2023שהוגשה ביום 

 
 תחרויות כששתיים מהן בקצב מלא ואחת בקצב מהיר.  3-המועמד שפט ב

מ למעלה  של  בציון  עבר  ביום    60-המועמד  שהתקיימה  השיפוט  בחינת  את 
01.12.2017 

 
 שנים.   4-התקנות קובעות שציון הבחינה תקף לשנתיים ו"ציון" כל תחרות תקף ל

 . 2019ויוני  2017, יולי 2016התחרויות התקיימו ב:אוגוסט  3
עומד   המועמד  ולכן  בתוקף  והתחרויות  הבחינה  כעת,  רק  הוגשה  שהבקשה  למרות 

 בתנאים של הבחינה והתחרויות הנדרשות. 
 

 דרש. הממליץ הינו שופט פיד"ה כנ
 

 
 
 
 
 
 
 

 אלון שולמן עו"ד  רשם:         
 יו"ר הועדה           


