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 האיגוד הישראלי לשחמט
 שיפוטהחוקה והועדת 

 וישיבת ההמשך  2020באוגוסט  31עדה מיום הוופרוטוקול ישיבת 
 ZOOMבאמצעות  ושנערכ 2020בספטמבר  17מיום 

 

ד"ר שלמה  ,אלמוג בורשטיין )יו"ר( :חברי הוועדהכל  –בישיבה הראשונה : השתתפו
כל חברי הוועדה  –בישיבת ההמשך  יזר.י, מלכיאל פרץ, רם סופר ואמי קקנדלשיין

)למעט שלמה, בשל ישיבת זום דחופה במקום עבודתו באקדמיה( וכן אסי פילוסוף, 
 הסמנכ"ל המקצועי של האיגוד.  

 
 אישור דרגות שיפוט חדשות .1

 
בשנה האחרונה הוענקו דרגות השיפוט החדשות באמצעות הדוא"ל. הבקשות שהגיעו 
לסמנכ"ל אסי פילוסוף, ולאחר שנבדקו ואושרו על ידו הועברו לחברי הוועדה לאישור סופי. 

)שטרם  יעקב סוקולינסקי)שאושרה( ושל  עידו כספיןשל  –האחרונות  הבקשותשתי סביב 
בוועדה. בסופו של דבר אושרה דיון יסודי שהצריכו רוניות, אושרה( התעוררו מספר סוגיות עק

מחדש הענקת דרגת שופט מוסמך לעידו כספין ואושרה הענקת אותה דרגה ליעקב 
סוקולינסקי. אולם הוועדה מצאה לנכון להכניס מספר תיקונים, תוספות והבהרות לכללי קידום 

 ומינוי שופטים כדי למנוע ספקות בהמשך הדרך.
 

 .גיא גלאט, נימי כספי וראובן רוסקיסהמשך אושרה דרגת שופט מוסמך לה"ה: בישיבת ה
 

 קונים, תוספות והבהרות לכללי קידום ומינוי שופטים ית .2
 

)אחרי  2020באוקטובר  11רצ"ב המסמך עם כל השינויים המוצעים, שייכנסו לתוקפם ביום 
דרגה  קבלשיכל שופט יפורסם שמו של בדומה לנהוג בפיד"ה,  ,תאריך זהמהחל  החגים(.

 לו השגות לגבי הענקת הדרגה החדשה לשופט המסוים, היוכל מי שיבאתר האיגוד.  חדשה
יו"ר ועדת ל ערעור עם נימוקיםלהגיש   ,בלבד דוא"לב, הפרסום ממועדיום  14תוך  ,ליוכ
 –( liga@chessfed.org.il) לסמנכ"ל המקצועיו ( almogbu@walla.com) שיפוטהחוקה וה

ל ידי השניים באופן דיסקרטי )לרבות יידועו וקבלת תגובתו בדק עיי הערעור. לשניהם בלבד
לא אם  שיפוט.החוקה וההחלטת ועדת לויובא עם תוצאות הבדיקה לדיון נוסף ו (שופטשל ה

יתברר כי מדובר אם  יום מהפרסום באתר. 14כנס לתוקף לאחר ירגה תהד –יהיו ערעורים 
להיות חשוף לתלונה לוועדת  המערערעלול  אינה מבוססת,שבהאשמה חסרת שחר או 

  שנפגע. השופט לתביעה אזרחית מצדהמשמעת של האיגוד ואף 
 

 דיווח מהקורסים המקוונים לשופטים .3
 

 שחמטאים! 37קורס מקוון בסיסי לשופטים בהשתתפות בחודש אפריל התקיים 
 שחמטאים! 25בחודש אוגוסט התקיים קורס מקוון מתקדם לשופטים בהשתתפות 

המרצה הראשי בשני הקורסים היה יו"ר הוועדה, החתום מטה. בקורס המתקדם הרצו גם 
ע את רצונו חברי הוועדה ד"ר שלמה קנדלשיין )בהתנדבות( ור"א רם סופר. יו"ר הוועדה הבי

ר הוועדה בתום שלוש השנים האחרונות )ועוד שנים רבות בקדנציות לסיים את תפקידו כיו"
קודמות( שבהן שימש בתפקיד, כדי להימנע מניגוד העניינים לכאורה הנובע מהעובדה שהוא 

 יו"ר הוועדה ומארגן עבורה קורסים בעת ובעונה אחת.
 

 שאר הנושאים נדחו לישיבה הבאה.  
  

   אלמוג בורשטיין ם:רש       
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