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  8.2011.3 מיום שיפוט אגף יכום החלטותס

  להלן סיכום החלטות:

  

  הכרות .1

  נהלהמאחר וזו החלטת הה. ענפיות שיפוט בוועדות צורך יש כי להדגיש מבקשים האגף חברי

  .יכולתו כמיטב תפקידו את לעשות בנושא, חברי האגף ינסו 

הצוותים הענפיים, נציגי כל ענף יעלו את הסוגיות  עם חזק וקשר בהתנהלות צורך יש כי הוחלט

רק לאחר המלצה של הצוותים  ,הרלוונטיות ההמלצות את מהם בפני הצוותים ויקבלו

  המקצועיים החלטות יתקבלו בוועדה.

  שיפוט, כתיבת תקנון )5.16( וערעורים) 5.8( שיפוט אגף נוהל .2

  לאחר שליחת החומר הרלבנטי לעיון חברי האגף: ידונו בישיבה הבאההנהלים הנ"ל 

 ₪ 300(מ ₪ 1000הועדה מבקשת להעלות את סכום הקנס ל  –לגבי קנס לאגודה ללא שופט  -

באכיפה, החל משנת שנה דחייה של כאשר ענף המכשירים בנים יקבל שקיים היום), 

  , עקב מחסור חמור בשופטים. 2018-2019הפעילות 

  .שיתקיים אחת לשנהלשפוט בתחרות ללא לעבור קורס שופטים  יוכלשופט לא  -

  .פה אחד והתקבל ההחלטות

 

  :האגףומטרות  םיעדי  . 3

  שניתן בכל הענפים. ככלשיפוט הוגן ואובייקטיבי  -

  בניית מנגנון בקרת שיפוט.-

  מקצועית של כלל השופטים בארץ.השבחה  -

  פיתוח דור חדש של שופטים בכל הענפים.-

  בניית תקנון שיפוט. -

  הגדרת נהלים ברורים, סמכויות, תחומי אחריות ומנגנון ענישה.-

  .היעדים והמטרות אושרו פה אחד

  

  בושינסקי ד"ועו לאלו ד"עו ח"דו בהמלצות דיון  .4

  ימים. 60שיפוט ידונו בעיקריו ויעבירו המלצות תוך הנהלת האיגוד ביקשה כי חברי אגף 

שופטי הברווה  מספרבזמן כתיבת הדוח כי  התקיים דיון לגבי עיקרי הדו"ח. חברי האגף ציינו

שההמלצות שנכתבו כך  ,שולחן השיפוט הרכב וגודלשונה מהמציאות הקיימת היום כמו כן גם, 

  למצב הקיים. ותרלוונטי ןאינ בזמנו
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קשה אינו אפשרי ליישום.  –ושיפוט  אימוןהפרדת  -ההמלצה העיקרית אליה מתייחס הדוח 

 בגלל מרכיבאמן גם מלשופט גם  מקבילבבתור שופט בלבד. יש צורך להיות  בארץ מאוד לעבוד

כך גם מאמן שיש לו ידע  .אותו איש מקצועההתעדכנות והידע של השכר וגם לטובת המשך 

  אי לכך במצב כיום המלצה זאת אינה ישימה.שלו גדל. בשיפוט הערך המקצועי 

  ההחלטה התקבלה פה אחד

, בנים מכשירים, בנות מכשירים( ענף לכל 2018 לשנת לאומיים שיפוט קורסי אחראי מינוי .5

  :לקורסים מנחים בעקרונות ודיון), אקרובטיקה, אמנותית

  לקורס ₪ 50 – למשתתף עלות  .א

 משתנה ענף לענף, ומרמה לרמה. – הקורס אורך  .ב

חובה לקיים מבחן בסיום הקורס, שופט שלא יעבור מבחן לא יוכל לשפוט  –מבחן    ג. 

  בתחרויות לאומיות של האיגוד.

  יעשו עם אחראי כל  קורס:  הקורס לקיום צרכים גדרתד.   ה

   אמנותיתאפרת מועלם ואורנה שי,  –אילן גזית, מכשירים בנות  –מכשירים בנים 

צעירות ולא אלו שעברו ונבחנו בקורס בינלאומי \קורס מיועד לשופטות חדשות(

  לאון וינצקי. –רגינה דוידוב ואלה סמופלוב, אקרובטיקה  –וקבלו ברווה) 

ימי הכנה + יום נוכחות + יום בדיקת  3בעבור כל קורס ישולמו התעריפים הבאים: 

  ף שיפוט בינ"ל ימי שיפוט מלאים בתערי 5סה"כ  –מבחנים 

ימי הכנה לכל  3במידה שמתקיימים מספר קורסים באותו מועד, יינתנו סה"כ *

  (החומרים מקורס לקורס באותה שנה כמעט ולא משתנים). הקורסים

  ה. לוחות זמנים:

)  ובנות (מספר 24.2.2018( מכשירים בנים –בענפים הבאים נקבעו תאריכים קורסים 

  פורסם לאגודות) -מחולק לרמות  2018מועדים בינואר פברואר 

אקרובטיקה והתעלמות  – 2018בענפים הבאים יקבעו קורסים במהלך שנת הפעילות 

  אמנותית.

בעבור תרגום חוקה לכל ענף. נציגי הענפים   ₪ 10,000אושר תקציב של  –ו.    תרגום חוקה 

הם שאחראים לדאוג לתרגום. התרגום יפורסם באתר האיגוד לא יאוחר מיום 

31.3.2018.  

  .ת התקבלו פה אחדוכל ההחלט    

  :בארץ לתחרויות שופטים שיבוץ  .6

  שופטים בארץ.ר המלצות לנוהל שיבוץ יאפרת מועלם תעב – בנות מכשירים  6.1

  אילן גזית יעביר המלצות לנוהל שיבוץ שופטים בארץ. – בנים מכשירים  6.2

   – אמנותית  6.3

 נכנסת החדשה שהחוקה זה עקב הקודמת החוקה לפי האיגוד בגביע לשפוט היא ההחלטה

  . רשמית צורהב 2018לתוקף רק בפברואר 
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  אברם. באחריות חן – לאגודות המשתתפות  בנושא רשמית הודעה תצא

 על והמלצה משותפת חשיבה לטובת ואלה לרגינה (שנסגרת היום) ההרשמה נתוני ישלחו

ההמלצה . מיםיהקי קריטריונים. ניתן להתבסס על עיקרי השיבוץקריטריונים (לא שמיים) ל

  תכלול גם המלצה בנוגע למנהלים המקצועיים של התחרות ולשופטים ראשיים.

  לתחרות. הסופי השיבוץובה יאושר  נוספת ישיבה תתקיים הבא שבועב

 ההרשמה במעמד שופט של שם בו יוכלו האגודות להכניס מקום למערכת הרישום להוסיף יש*

מטעם  שופטת שם לבקש לאגודות מייל לשלוח יש נכון לתחרות זו,לתחרות, כשדה חובה. 

  .   האגודה

  .2018הפעילות הקריטריונים שיקבעו, יהיו תקפים לכל התחרויות בארץ בשנת 

   ההחלטות התקבלו פה אחד

התקיים דיון ארוך בנושא. הוחלט שלא להביא שופט מחו"ל מאחר שמדובר  – אקרובטיקה 6.4

בפגיעה בשופטים הישראליים וגם אין רצון לחשוף את התרגילים של הצוותים עם היריבים 

  מחו"ל. צינה תביא לישיבה הבאה המלצה לקריטריונים לשיבוץ צוות שיפוט.

הוחלט פה אחד שלאון וינצקי וחגית דיסקין יהיו השופטים הראשיים בתחרות גביע 

  האיגוד (קריטריון לאליפות העולם). 

  

 :ל"בחו לתחרויות שופטים שיבוץ 7

  

  בנות  מכשירים  7.1

  :מקובלת על כל הצדדיםוהובאה לוועדה המלצה שגובשה 

  שם השופטת  תאריך  שם התחרות 

  תמי אייזנברג  15-19.3.2018  .גביע העולם בבקו1

  אורנה שי  15-19.3.2018  .תחרות קבוצתית שטוטגארט2

  אפרת מועלם  21-29.5.2018  .גביע העולם בקרואטיה3

  אל-אפרת בר  31-3.6.2018  .גביע העולם בסלובניה4

.תחרות מוקדמות לאולימפיאדת הנוער 5
  העולמית בבקו

  דנית פרי פז  19-24.6.2018

  סניור–אפרת מועלם   2-5.8.2018  .אליפות אירופה6

  ג'וניור –דנית פרי פז 

  תמי אייזנברג  18-24.9.2018  .גביע העולם הונגריה7

  אורנה שי  27.9-1.10.2018  .גביע העולם צרפת8
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  השיבוץ אושר פה אחד.

הצעה לשיבוץ תישלח  – בנים מכשירים  7.2

ע"י אילן גזית, לאחר בירור עם השופטים 

  הרלבנטיים.

  ידון בישיבה הבאה. – אמנותית  6.3

  ידון בישיבה הבאה. – אקרובטיקה  6.4

  אורנה שי   5.10-3.11.2018  .אליפות העולם בקאטר

אם תצא קבוצה +אפרת 
  אל-בר

-אפרת מועלם /אפרת בר  22-25.11.2018  . גביע העולם קוטבוס 
אל אם היא לא נוסעת 

  לאליפות העולם


