
 

                
 

 7201 יוליב 17-19– בכפר הירוקלשופטי שחמט  לסמינר פיד"ההזמנה 
 

ביולי  17-19בתאריכים  בכפר הירוקשחמט שיתקיים  לשופטי בסמינר פיד"ההנכם מוזמנים להשתתף 
 השחמט של פיד"ה בחוקתמבחן  (719.-)ב יתקיים הסמינרבמסגרת . 0:016 – 0009:בין השעות  ,2016

 ,באקדמיה לשחמט, בית בנימיןיום העיון יתקיים  .המהווה את אחד התנאים לקידום לדרגת שופט פיד"ה
 הלן:למפורט כבכפר הירוק, 

 
ובמיוחד בחוקת  לרענן ולהעשיר את ידיעותיהם של המשתתפים בנושאי חוקה ושיפוט, מטרת יום העיון:

 בחוקת השחמטן בחן במבחילאפשר למעוניינים להכן ו, 2017 ביולי 1-השחמט החדשה שנכנסה לתוקפה ב
  של פיד"ה.  שופטיםהרוג יבהתאם לכללי ד" פיד"הקבלת דרגת "שופט צורך ל
 

 אוכלוסיית היעד:
 

  מחייב  פיד"ה תקנון קידום השופטים של" )פיד"המעוניינים בקידום ל"שופט לאומיים השופטים
 .(בסמינר כזהמועמד להשתתף  את ה

 הםשלהעשרת הידע בענון ויברנים המעונייהרמות כל שופטים, מנהלי תחרויות ושחמטאים ב 
 בחוקת השחמט ובכל הנושאים האחרים הקשורים בשיפוט ובניהול תחרויות.

 
 תוכנית הסמינר

 נושא ההרצאה שעות תאריך
 הצגת מטרות הסמינרו פתיחההרשמה,  09:15-09:00 ביולי 17, 'ביום 

 10:45-09:15 
11:30-11:00 

 הפעלת שעונים אלקטרוניים, )סופר( דרוג ומד כושר
 כיבוד קלו פסקהה

 13:00-11:30 
14:00-13:00 

 )קנדלשיין( ארגון וניהול תחרויות שחמט
 רוחת צהרייםא

 שוויון י, שוברשווייצרית וכו' ליגה, –שיטות תחרויות  16:00-14:00 
 10:45-09:00 ביולי 18ג', יום 

11:15-10:45 
 (5-1)סעיפים  חוקת השחמט

 פסקה וכיבוד קלה
 13:00-11:15 

14:00-13:00 
 (8-6חוקת השחמט)סעיפים 

 רוחת צהרייםא
 15:15-14:00 

16:00-15:15 
 (12-9חוקת השחמט )סעיפים 

 )גלפר( תיקה ומלחמה ברמאויות בתחרויות שחמטא
 10:45-09:00 ביולי 19', דיום 

11:15-10:45 
 מהיר,בזק וכו'י נספח – חוקת השחמט

 וכיבוד קלהפסקה 
 13:00-11:15 

14:00-13:00 
 רועי שיפוט בתחרויות שחמטיניתוח א

 ארוחת צהריים
 15:30-14:00 

16:00-15:30 
 מבחן בחוקת השחמט של הפיד"ה

 חלוקת משובים –סיכום הסמינר 
 

 4979447-054מרצה מוסמך מטעם פיד"ה, טל'  –: השופט הבינלאומי אלמוג בורשטיין ראשי מרצה
 אמן רם סופר-פיד"ה רבשופט ד"ר שלמה קנדלשיין וישראל גלפר ו ל"ים נוספים: השופטים הבירצמ

 -למלא את הטופס המצורף ולשלחו במייל להמעוניינים להשתתף ביום העיון מתבקשים   הרשמות:
  almogbu@walla.com בבנק דיסקונט, סניף  41770לחשבון מס'  דמי השתתפות ₪ 003 וכן להעביר

 0013:, בשעה 2017ביולי  61, ראשוןיום לא יאוחר מ )חצרות יפו( ע"ש אלמוג בורשטיין, וזאת 026
 

 לתשומת לב:

  לפחותמשתתפים  01של  ,בהרשמה, עם תשלום דמי ההשתתפות מותנה הסמינרקיום. 
  ענון הידע, או רק להיבחן ילצורך העשרה ור ,ללא מבחן ,)או בחלקו( בסמינרניתן גם להשתתף

 "שופט פיד"ה"דרגת ללצורך קידום אבל  ,לדרגת שופט מוסמך או שופט לאומילצורך קידום 
  והן במבחן. בסמינרהן חובה להשתתף 

 125 –הם  דמי ההשתתפות ביום אחד של הסמינר ₪ . 

  75 –דמי ההשתתפות במבחן בלבד ₪. 
 

  
 בברכה ובהצלחה,                                                                 

 
  אלמוג בורשטייןגיל בורוחובסקי                                                                      

 מנהל האקדמיה לשחמט בכפר הירוק                                מנכ"ל האיגוד הישראלי לשחמט              

mailto:almogbu@walla.com


 

 

               
 

 
  בכפר הירוקטופס הרשמה לסמינר פיד"ה לשופטי שחמט 

 
 7201ביולי  17-19

 
 7201ביולי  61 –המועד האחרון להרשמה 

 
 אני, החתום)מה( מטה, מבקש)ת( להירשם לסמינר הנ"ל.

 
 שם ומשפחה: __________________________________________

 
 ______________________________________________כתובת: 

 
 דואר אלקטרוני: ________________________________________

 
 טלפון נייד:  ___________________________________________

 
 דרגת שיפוט )אם יש(: ___________________________________

 
 ___________________כושר: _____________-דרגה שחמטית / מד

 
 חבר מועדון: ___________________________________________

 
הערות: 

 _____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 
 דמי השתתפות מחשבוני  ₪ _____בתאריך _______________ העברתי  

 
  41770בבנק _____________  סניף _____________ לחשבון מס' 

 
 )חצרות יפו(. 026בבנק דיסקונט, סניף 

 
 

 תאריך: __________________________ 
 
 

 _חתימה: _________________________


