
                                     

 

  

 2020 אוגוסט –לשופטי שחמט מתקדם  מקווןקורס  
 

 יקרים, םושחמטאיות שחמטאי
 

החלטנו לקיים קורס , יםחמטאש 37, בו השתתפו לשופטי שחמטהראשון הצלחת הקורס המקוון לאור 

( שופטים לאומיים 2, )המעוניינים להתקדם לדרגת שופט לאומי מוסמכים שופטים( 1: )נוסף המיועד ל

( שופטי פיד"ה ושופטים בינלאומיים המעוניינים 3המעוניינים להתכונן לסמינר של שופטי פיד"ה ו)

להתעדכן ולהשתלם בשינויים ובהתפתחויות החלים חדשות לבקרים כענייני חוקה ושיפוט בעולם 

בהיקף כולל  ZOOMאינטרנטיים באמצעות תוכנת  שה מפגשיםחמיתקיימו י במסגרת הקורסהשחמט.  

וכן יוכלו להתכתב ולהתייעץ עם מנהל  המשתתפים יקבלו במקביל חומר כתוב בדוא"ל שעות. 24של 

התנאים  אחדמסכם, המהווה את יתקיים מבחן  אחרוןבמסגרת המפגש ה .קשור לתכניוההקורס בכל מה 

  . כאן<  --לכללי דירוג השופטים של האיגוד המופיעים  בהתאם, לאומישופט לקבלת דרגת 

 תנאי ההשתתפות בקורס הם:

o  או קודם לכן. 2003נולדו בשנת 
o  מדורגים )מוסמכים, לאומיים, פיד"ה ובינלאומיים(שופטים 
o  ומעלה. 1500בעלי מד כושר 

o  התקינו את תוכנתZOOM .על המחשב שלהם 

o .שילמו את דמי ההשתתפות כמפורט להלן 
 התנאים.כל  גם מי שלא עונה על , לפי שיקול דעתה,הנהלת הקורס מוסמכת לקבל לקורס

 
 :הקורסתכנית 

 
 חלק א' –על חוקת השחמט  ודיון רצאהה; פתיחהדברי  – 14:00-10:00, באוגוסט 7י, ישיום ש
 'בחלק  –הרצאה ודיון על חוקת השחמט  – 14:00-10:00, באוגוסט14י, ישיום ש

 בשיטה השווייצריתבשיטת ליגה וניהול תחרויות  – 14:00-10:00  ,באוגוסט 21ישי, שיום 
 כללי מד הכושר ודירוג שחמטאים ושופטים  – 14:00-10:00, באוגוסט 28ישי, שיום 
   משוב ודיוןסיכום,  ,מבחן – 13:00-10:00, בספטמבר 4ישי, שיום 

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

שלוח אותו ללמלא את טופס ההרשמה המצורף, מתבקשים  בקורסהמעוניינים להשתתף 

דמי בלבד לבעלי כרטיס שחמטאי תקף( עבור  ₪ 020) ₪ 030 ולשלם  almogbu@walla.com בדוא"ל

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

, 2020ביולי  42לא יאוחר מיום , 4979447-054 לטלפון ayBoxPאו  PAYאו  bit אפליקציית באמצעות

 .19:00בשעה 

  ., אשר שילמו את דמי ההשתתפותלפחות ,משתתפים 15מותנה בהרשמה של   הקורסקיום 

 
 

 בברכת הצלחה,
 

 אלמוג בורשטיין     גיל בורוחובסקיד"ר צביקה ברקאי                                       
 שיפוטיו"ר ועדת החוקה וה                מנכ"ל האיגוד                                                 יו"ר האיגוד          

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=59
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=59
mailto:almogbu@walla.com
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 2020 אוגוסט –ם לשופטי מתקדםההמקוון טופס הרשמה לקורס 
 

 (0019:בשעה  ביולי 42עד  almogbu@walla.com לדוא"ל  ח)נא למלא ולשלו

 
 שלום, 

 
 .2020 אוגוסט שיתקיים בחודש, לשופטי שחמט המקוון המתקדםלקורס נא לרשום אותי 

 
 _______________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  -- 2020שחמטאי התקף לשנת אני בעל כרטיס 

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

 
בהעברה בנקאית לאלמוג בורשטיין, **  ₪ 020 /₪  030סך 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
mailto:almogbu@walla.com

