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 האיגוד הישראלי לשחמט
 שיפוטהחוקה והועדת 

   2022  אפרילל 18עדה מיום הוופרוטוקול ישיבת 
 אונלייןשהתקיימה 
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 אישור דרגות שיפוט חדשות  .1
 

 בקשה להענקת דרגת שופט לאומי  –דן דרורי 
 

, מנהל מועדון אטיוד רמת גן, להענקת דרגת  דן דרוריהועדה דנה בבקשתו של מר 
 שופט לאומי.  

 
( המועמד  2017למרות השיהוי בהגשת הבקשה )בחינת השיפוט התקיימה בדצמבר  

עומד בקריטריונים משום שהתחרויות המזכות התקיימו כולן בטווח של שנתיים מיום  
 בחינה.  ה
 

שנים   4-טכנית התחרות "המזכה" השניה )תחרות קצב מהיר( התקיימה מעט יותר מ
כשבקשה   2018לפני מועד הבקשה. התחרות בקצב מהיר התקיימה בפברואר 

(, ואולם כעולה מפרופיל השחקן של המועמד  5)בניגוד לתקנה    2022הוגשה באפריל  
ת מהן תחרויות מזכות אחרות  באתר האיגוד, המועמד שפט וניהל עשרות תחרויו

 העומדות בקריטריון כך שהתנאי מתמלא והמועמד עומד בכל התנאים. 
 

 
 
 

 דיון בבקשות לדרגות שיפוט  .2
 

 מוסמך בקשה להענקת דרגת שופט   –  ואפי חיר
 

של   בבקשתו  דנה  חיר הועדה   . מוסמךשופט  דרגת  להענקת    ואפי 
 

  פה אחד החליטה הועדה    -למרות שלא כל הקריטריונים מולאו במלואם    -לאחר דיון  
להעניק למועמד את הדרגה המבוקשת )סמכות המוקנית לה לפי    לקבל את הבקשה  

 לכללי הדירוג( מהנימוקים הבאים:  9ס' 
 

". המועמד הינו מארגן ושופט  פקיעיןהועדה התרשמה מהמועמד שהינו מנהל מועדון "
 פעיל אשר ארגן ושפט בארועי שחמט רבים. 
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הקריטריונים   בכל  כמעט  עומד  בס'  ה  למעטהמועמד  הנקוב  נסיון  והוא    8קריטריון 

 תחרויות.  4בלפחות   כשחקן
 

שיפוט למועמד וזאת  הלמרות האמור לעיל החליטה הועדה פה אחד על הענקת דרגת  
 מן הנימוקים הבאים: 

 
לניסיו דרישה  אלא  טהור  "שיפוטי"  קריטריון  איננו  למעשה  החסר,  הקריטריון  ן  א. 

המועמד   של  כשירותו  זאת  בכל  הינו  הדגש  ואולם  הגיונית  דרישה  כשחקן.  פרקטי 
וכשם שאין פגם בשופט כדורגל שלא היה בעברו שחקן, החוסר של   כשופט שחמט, 

 איננו קריטי אם ניצב לבדו.  –חוסר ניסיון פרקטי כשחקן 
 

לש אין  הדרוזי.  במגזר  השחמט  ענף  את  לקדם  התכלית  הינו  נוסף  שיקול  כוח  ב. 
למועדון   דחיפה  תהווה  השיפוט  דרגת  הסתם  ומן  המועדון  מנהל  הינו  שהמועמד 

על  ולמגזר   מהותית  להתפשר  ומבלי  לדרגת  האינטגריטי  הנדרשים  הקריטריונים 
כשחקן  המבוקשתהשיפוט   הנדרש  הקריטריון  אחר  למלא  למועמד  ממליצה  הועדה   .

 פרקטי במיוחד אם יחפוץ בעתיד להתקדם בדרגות השיפוט. 
 

מיוחד  הנהלה  באישור  צורך  אין  מוסמך  לשופט  הינה  שהבקשה  מכיוון  במקרה    ג. 
סעיף   ומופעל  התנאים  בכל  עומד  איננו  שופט    9שהמועמד  לדרגת  לבקשה  )בניגוד 

 לאומי(. 
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