
                                     

 

  

 2020אפריל  –מוסמכים לשופטי שחמט קורס אינטרנטי  
 

 שחמטאים ושחמטאיות יקרים,
החלטנו  , שלא בטובתם ושלא מרצונם. לפיכך,רבים מאתנו מסוגרים בימים אלה בבתיהם

" לאלה מבינכם קורס מרחוק"להפוך את הלימון ללימונדה" ולקיים בחודש אפריל הקרוב "
 יתקיימו חמישה מפגשים הקורסבמסגרת  .שופטי שחמט מוסמכים המעוניינים להיות

המשתתפים יקבלו במקביל חומר כתוב בדוא"ל וכן  .ZOOMאינטרנטיים באמצעות תוכנת 
, מעבר לעשר יוכלו להתכתב ולהתייעץ עם מנהל הקורס בכל מה שקשור לקורס ולתכניו

יתקיים מבחן בחוקת השחמט של במסגרת המפגש הרביעי  השעות "הרשמיות" של הקורס.
התנאים  אחדהמבחן הוא פיד"ה מטעם ועדת החוקה והשיפוט של האיגוד הישראלי לשחמט. 

על פי החלטת  , בהתאם לכללי דירוג השופטים של האיגוד.לקבלת דרגת "שופט מוסמך"
רק שופטים בעלי דרגת שיפוט  יכולים לשפוט בתחרויות המוכרות על ידי האיגוד ,האיגוד

  )מוסמך, לאומי, פיד"ה או בינלאומי(.
 

 תנאי ההשתתפות בקורס הם:
 

o  ואילך 2005ילידי . 
o  ומעלה 1400בעלי מד כושר. 
o  התקינו את תוכנתZOOM .על המחשב שלהם 
o .שילמו את דמי ההשתתפות כמפורט להלן 

 
 :הקורסתכנית 

 חלק א' –על חוקת השחמט  ודיון רצאהוה פתיחהדברי  – 13:00-11:00באפריל,  13י, ניום ש
 חלק ב' –הרצאה ודיון על חוקת השחמט  – 13:00-11:00באפריל,  16י, חמישיום 

 'גחלק  –על חוקת השחמט ודיון הרצאה  - 13:00-11:00באפריל,  20י, ניום ש
 בחוקת השחמטמבחן  – 13:00-11:00באפריל,  23יום חמישי, 
 מפגש סיכום, כולל משוב ודיון על המבחן – 13:00-11:00באפריל,  30יום חמישי, 

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

שלוח אותו ללמלא את טופס ההרשמה המצורף, המעוניינים להשתתף ביום העיון מתבקשים 

בלבד לבעלי כרטיס שחמטאי תקף(  ₪ 50) ₪ 001 ולשלם  almogbu@walla.com  -בדוא"ל ל

דיסקונט,  בבנק 41770' מס חשבוןלאלמוג בורשטיין,  בהעברה בנקאית ,השתתפותהדמי עבור 

, לא 054-4979447 לטלפון PayBoxאו  PAYאו  bit אפליקציית באמצעות או, 026סניף 

 .14:00, בשעה 2020באפריל  10יאוחר מיום 

תואר שופט מוסמך. על מנת לקבל את התואר יש *שימו לב, השתתפות בקורס אינה מבטיחה 

 לעמד בכללי הדירוג לשופטים. פרטים בקישור הבא:

https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=59 

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

 
 

 הצלחה,ת בברכ
 

 אלמוג בורשטיין                                          גיל בורוחובסקי
 שיפוטהחוקה והיו"ר ועדת                                                             מנכ"ל האיגוד                

mailto:almogbu@walla.com
https://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=59


                                     

 

  

 

 2020אפריל  –ם לשופטיטופס הרשמה לקורס האינטרנטי 
 

 (14:00באפריל בשעה  10עד  almogbu@walla.com לדוא"ל  ח)נא למלא ולשלו

 
 שלום, 

 
, שיתקיים בחודש אפריל לקורס האינטרנטי לשופטי שחמט מוסמכיםנא לרשום אותי 

2020. 
 

 שמי ___________________________________________________
 

 תאריך הלידה שלי __________________________________________
 

 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 

 
 פרט: ________נא לאם כן,  .  ** כן / לאת שחמט יושופט בתחרו )ת(יש לי ניסיון כעוזר

 
__________________________________________________________ 

 
בהעברה בנקאית לאלמוג בורשטיין, **  ₪ 50/  ₪ 001סך על  דמי השתתפות העברתי

או  PAYאו  bit, או ע"י אפליקציית 026בבנק דיסקונט, סניף  41770חשבון מס' 

PayBox  ק את המיותר( בתאריך ___________.ומחנא ל** ) 054-4979447לטלפון 

 ______________________________________________________ הערות

 

 ___  חתימה ____________________________________________תאריך 

mailto:almogbu@walla.com

