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צומחים עם משחק המלכים
עמקים-תבור מטפח תרבות של שחמט זה שבע שנים .אנו בית-הספר היחיד בעמק המקיים חוגי שחמט בשלוש
השכבות של חטיבת הביניים באופן קבוע ורציף ,במהלך יום הלימודים .את התחום מוביל רון אופיר ,רכז המתמטיקה
של חטיבת הביניים ושחמטאי ותיק.
יומיים של שחמט
משחק השחמט הסימולטני המסורתי שלנו צמח
השנה והתפרס על יומיים של פעילות.
ביום הראשון התקיים טורניר שחמט בין נבחרות
השכבות :ח' ,ט' ,י' ו-י"א .מכל שכבה התחרו 5
תלמידים .נבחרת י' ,שניצחה בטורניר ,זכתה בגביע
קבוצתי ובמדליות אישיות.
את הפרסים תרמה אורית סוקר ,המנהלת הפדגוגית
של ביה"ס ,לזכרו של אביה ,יורם בן-זאב ,שחמטאי
ותיק שנפטר השנה.

למעלה מימין :תלמידי שכבת ח' .משמאל :תלמידי שכבת ז'.

סימולטני ,זה ה -אתגר
בסבב נוסף ביום השני התקיים המשחק הסימולטני
המסורתי .כשלושים תלמידים חולקו לשתי קבוצות.
האחת התמודדה מול נעם סוקר (בעלה של אורית,
פרופסור לפיזיקה בטכניון ושחקן מצטיין) ,והשניה
מול רון אופיר .המשחקים היו מרתקים ומתוחים
ובסופם סיימו שני תלמידים (עידו אלטיט ולירון ארז)
בתיקו עם נעם ואביה של צוף זית גבר על רון.

עורכת :רזיה מרחב

השחמט הסימולטני:
למעלה  -רון אופיר ונעם
סוקר מול תלמידים .
משמאל  -נעם סוקר עם עידו
אלטיט ולירון ארז.

למעלה משמאל :נבחרת י' עם רון אופיר
ואורית סוקר בטקס חלוקת מדליות.
למעלה מימין  :צוף זית מיא' מול גח
חגולי מח' .משמאל :מתמודדים נוספים
בטורניר  -רותם מזרחי י' ואיתי ברנר ,ז'.

תלמידים ומורים מול לוח המשבצות
היום השני של אירוע השחמט נפתח במשחק בין
נבחרת התלמידים הזוכה ,נבחרת י' ,לבין נבחרת
המורים .בנבחרת המורים שיחקו גדעון חזן ,יורי
פראשצ'יצקי ,יובל גזית ורון אופיר ,ששיחק בו-זמנית
נגד שני תלמידים שונים .המורים נצחו בכל הלוחות.
מורים נגד תלמידים
המתח בשיאו.

מייצגים את ביה"ס בכבוד גם באליפות
האגף לחינוך התיישבותי
כמדי שנה נסעה נבחרת ביה"ס לאליפות האגף לחינוך
התישבותי ,שהתקיימה בכפר הירוק .נבחרתנו
הורכבה מתלמידי ט'  ,י' וי"א.
כל תלמיד שיחק חמישה משחקים מול יריבים מבתי
ספר אחרים .הנוסעים לתחרות סיכמו את היום כחויה
מעולה ומקווים לנסוע גם בשנה הבאה.
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