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 רכז שופטים, צקה רז, יורי פודובני, שחר כרמלי, גיל אלבר –נוכחים: מיכאל טילקין 

 

הוועדה בירכה את שחר כרמלי עם קבלת הסמכה כשופט בינלאומי. צוין כי זהו השופט  .1

 המנכ"ל. בהצלחה לשחר! שנים. צוינו מאמצים של מיכאל, יורי, פבל 8הבינלאומי הראשון אחרי 

 סיכום העונה:  .2

ליגת על גברים: לא היה אף משחק ללא שופט, בד"כ השיפוט היה ברמה טובה למעט  -

 מקרים בודדים. 

שובצו שופטים למשחקי פלייאוף בכל הליגות, בגביע. במקרים מיוחדים שובצו  שופטים גם  -

 למשחקי ליגות הנמוכות.

-ראוי וקיבלנו שבחים. רוב השופטים הכניסו את התוצאות בשיפוט באליפות ישראל היה  -

LIVE 

 שפטנו בהצלחה משחקים בינלאומיים. -

, יש באז בקהילת השחקנים, נפסלו המחבטים, ע לראשונה התחלנו לבצע ביקורות פת -

 מקווים להמשיך.

העברנו קורס שופטים והשתלמות לשופטים לקראת אליפות ישראל, היה חשוב מאוד  -

שופטים חדשים הוסמכו במסגרת קורס  11יר השתלמות, ראינו תוצאות חיוביות באליפות. להעב

 שופטים.

 סודר נושא "אישור שופטים" מול משרד הספורט, כל השופטים הוותיקים אושרו. -

שופטים "כתומים" אשר קיבלו העדפה  9קיימנו מבחן הסמכה ל"שופט כתום", כעת יש  -

 מסויימת בשיבוץ למשחקים.

מוריד  LIVE-, יש ויכוח האם שימוש בLIVE-במשחקי ליגה רק שופטים מעטים השתמשו ב -

 מאיכות השיפוט.

 הצעות לשנה הבאה: .3

 LIVE-לספק טבלטים לשופטים/קבוצות ליגת העל על מנת לאפשר שימוש ב א.

 לפני העונה ולפני אליפות ישראל. לחייב אגודות –מחזורים של קורס שופטים  2להעביר  ב.

 מועמדים לקורס )בתקווה שיישלח לפחות אחד(.  2לשלוח 

לקיים מבחן הסמכה  2019להאריך את תקופת הסמכה לשופט כתום לעוד שנה ובקיץ  ג.

 לשופטים כתומים קיימים.

מבחן הסמכה לשופט כתום לשופטים שהגיעו לוותק של שנתיים  2018לקיים בספטמבר  ד.

מתקשים בעברים לאפשר הקראת השאלת בלבד על ידי ולאלה שלא עברו מבחן בפעם הקודמת. ל

 המאבחן.



יש להכין טבלת קריטריונים להערכה של השופטים )צקה( ובכל תחרות שיש מספר גדול של  ה.

השופטים לערוך הערכה על ידי שופטים בינלאומיים. זה אומר להזמין לכל תחרות שופט בינלאומי 

 שלא יתעסק בשיפוט אלא בהערכות.

את ה"חונכות" שראינו תוצאות טובות באליפות ישראל. להזמין שופט "כתום"  להרחיב ו.

 לתחרות שיהיה "חונך" לשופטים חדשים.

 להכין תגים לשופטים ז.

גומיות: להכין הנחיות למאמנים/שחקנים לגבי הגומיות, לפרסם אותן לקראת העונה )גיל  ח.

 במשחקי ליגה. אלבר(. לקנוס את האגודות על שימוש בגומיות לא חוקיות

 לצרף את שחר כרמלי ל"סגל המרצים" בקורסים ט.

 בדיקות בחודש 3לקבוע  –בדיקות פתא  י.

להקים "פינת שופט" בפייסבוק ובאתר של האיגוד )שחר כרמלי(: פעם בחודש להוציא  יא.

 טור/פוסט על הסוגיות מעניינות בשיפוט, חידושים, מקרים מיוחדים.

נוהל למקרים כאשר קבוצות מליגות הנמוכות מבקשות שופט למשחק בקשה מאיגוד לקבוע  יב.

 האגודות המבקשות ישלמו עבור השיפוט )דרך האיגוד כמובן(. –

תלבושת חדשה: אנו פונים לאיגוד לבדוק עם הספונסרים כמו בשגל לספק חולצות תכלת עם  יג.

 תף ברכישת החולצות. לכל שופט( עם לוגו של האיגוד. השופטים מוכנים להשת 2שרוול קצר )

 ₪. 40-אם לא יימצא ספונסר, נקנה חולצות אחידות לשופטים. עלות חולצה רגילה כ

 


