פרוטוקול ישיבת ועידה מספר 100
ענף קפיצות

29.09.2021
תאריך:
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,אבשלום הלחמי ,נעמה אגמון ליכט
משתתפים:
משתתפים שאינם חברי ועדה :אלי הרשקוביץ
נושאים לדיון:
נושאים לדיון שעלו ע"י אלי הרשקוביץ נציג ועדת השופטים
 .1עדכון ספר החוקים
 .2מחסור בשופטים
 .3סטיוארדים בתחרויות
 .4נוהל עבודת שופטים
 .5קידום מקצועי של שופטים
 .6אלימות כלפי צוות השיפוט
 .7תעריפי עבודה
דיון והחלטות:
 .1ספר החוקים מתעדכן מדי שנה בעזרתה של השופטת לשעבר אן הורנשטיין .ספר החוקים לעונת 2020-2021
נמצא באתר ההתאחדות.
 .2שופטי הקפיצות בישראל מחולקים לשתי רמות :שופט בכיר (יכול לשמש כשופט ראשי בתחרות) ושופט
זוטר .בשנים האחרונות מספר רב של שופטים בכירים עזב את הפעילות בענף ונכון להיום קיימים רק שתי
שופטות בכירות .לפני שלוש שנים הועדה קיימה קורס להסמכת שופטים נוספים וזאת על מנת לעבות את
מערך השופטים ולייצר את דור העתיד .בנוסף ובשל מחסור בשופטים בכירים הועדה מעוניינת להסמיך
כשופטים בכירים את השופטים שסיימו קורס בשנת  2014ושופטים פעילים (אבשלום הלחמי ,קרן שמר ואלי
הרשקוביץ שהודיע שאינו מעוניין התקדם לשופט בכיר) על פי נוהל עבודת שופטים.
 .3הועדה רואה חשיבות רבה בהמצאות של סטיוארדים בתחרויות הקפיצות .נוכחות של סטיוארדים בתחרויות
מעמיסה עוד על ההוצאות בתחרויות .המטרה של הועדה היא שלפחות בכל תחרויות השיא יהיו סטיוארדים
וככל שמתאפשר לשלב יותר סטיוארדים בתחרויות שאינן מוגדרות תחרויות שיא.
 .4לפני שלוש שנים נכתב נוהל עבודת שופטים .הועדה מתחייבת לעבוד על פי הנוהל ומצפה גם ושופטי הקפיצות
להתנהל על פי אותו נוהל .ככל שהתקבלו החלטות שלא ע"פ הנוהל הן יידונו שוב.
 .5הועדה מעוניינת לסייע לבעלי התפקידים :שופטים וסטיוארדים להתפתח מקצועית .במהלך העונה יגיעו בעלי
תפקידים מחו"ל ונקיים קליניקות מקצועיות .בנוסף הועדה מעודדת שופטים/סטיוארדים לצאת לקורסים
מתקדמים של ה  FEIומוכנה לתמוך בחלק מהעלויות .הנושא עלה גם בפגישה המשותפת שערכו נציגי ועדת
הקפיצות יחד עם השופטים בסמינר השופטים.
 .6בתאריך  11.09התקיים סמינר של שופטי הקפיצות .חברי הועדה גל חלמיש וגלעד בן מנשה ביקשו להגיע
ולקיים שיחה משותפת עם השופטים .הנושא העיקרי שעלה הוא עליה במקרי אלימות (בעיקר מילולית) כלפי
בעלי תפקידים בתחרויות .חברי ועדת הקפיצות יתנו גיבוי מלא לבעלי התפקידים בכל מקרה של אלימות.

בנוסף הוחלט לקיים ישיבה משותפת עם מאמני הקפיצות על מנת לדון בנושא האלימות ובצורך בחינוך
לספורט נקי מאלימות ובכוונה לטפל דרך בית הדין בכל מקרה של אלימות שידווח.
 .7לאחר דיון בנושא ובדיקה אל מול תשלומים מקובלים בעולם הוחלט שאין מקום לעדכן את שכר השופטים.
רשמה :קרן שמר

