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להוריםמשחק השחמט חוקי מדריך 
,הורים יקרים

בחוויתאותכםאספנו לכבודכם מדריך קצר המכיל בתוכו את יסודות מסעי הכלים וחוקי השחמט על מנת לשתף גם 

באמצעות משחק  21-לפיתוח כישורי חיים הדרושים לילדים במאה ה–" שחמטק"החינוכית ובתוכניתנוהשחמט 

.  השחמט

ובתוכנית למדו עד כה צוברת הצלחה אדירה בגני ילדים ובתי ספר בכל רחבי הארץ " שחמטק"תוכנית , מאז ועד היום

.בעשרות רשויות מקומיות ומועצותילדים 100,000-כ

לתכנן ולבצע  , התלמידים לומדים לנתח. ומשלבת היבטים של חשיבה יצירתית וביקורתיתעל ערכיםהשיטה מבוססת

,  לפתור בעיות רבות שלבים וקבלת החלטות, לחשוב קדימה, לומדים להתרכז. מהלכים על לוח השחמט ובחיים

.מיומנויות המשמעותיות בכל תחומי החיים

העצמה וחיזוק אישיות  , משחק הוגן, כיבוד היריב, עבודת צוות, התמודדות עם הצלחה וכישלון, התנהגות ספורטיבית

.הילדים

אפליקציית  -סיפורים מרתקים ואמצעי טכנולוגי מתקדם, אמצעים חזותיים, השיטה משלבת משחקי תנועה

.ללימוד ופתרון תרגילי שחמט מרמת מתחיל ועד רמת מתקדם" שחמטק"

במקום ראשון בתחרות  זכתה2013בשנת . בניהולם של לובה ובוריס אלתרמן2011תוכנית שחמטק נוסדה בשנת 

לפרטים נוספים על יוצרי התוכנית לחצו. הפעוליםובנק  YNET, בחסות ידיעות אחרונותהעסקים המצטיינים

בקרו אותנו

.  החוברת הינה לשימוש פרטי בלבד. כל הזכויות שמורות לחברת שחמט אלתרמן

או אחר כל חלק שהוא מהחומר  , מכאני, אופטי, להפיץ או לחלק בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, להעתיק, לסרוק, להציג, לתרגם, לצלם, אין לשכפל

.שבחוברת זו ללא רשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות

ט"תשע–2019שנת 

כנסו לאפליקציה
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תרגיל
הקף את הכלים שלא עומדים במקומם

עמדת המוצא

שחקו ?מי הראשון לסדר את עמדת מוצא

עם ילדיכם מי מסדר ראשון את עמדת  

.המוצא לצבע צבאו שבחר

משחק ריכוז

סידור הכלים בתחילת המשחק

שחמט היא ארץ נהדרת

ויש בה מלך ומלכה

ואם תחליט לצאת לדרך

תרכוש גם כיף וגם חוכמה

נטלמן ונתן למלכה תמיד ליהיות 'המלך היה ג

ולכן המלכה השחורה  . בצבע שמלתה

עומדת במשבצת שחורה והמלכה הלבנה על  

.המשבצת הלבנה

?הידעתדקלום בחרוזים

מלך

רגלי

מלכה רץ פרש צריח
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תרגיל
הרץ אל הכלים אותם יכול לאכול  \מתח קו מהצריח 

בכל תור יש חובת אכילה, בדרך

מהלכי הרץ והצריח

הצריח נע 

בשורות  

בכל  , ובטורים

תור לכיוון  

אחד

בריצה אל הקרב פרץ  

באלכסון מהר הוא רץ  

אוהב הוא האלכסונים הארוכים

אז פנו לו דרך הרגלים

,  הצריח הינו הכלי הכי ישר

והרץ הכלי הכי מהיר  

.בממלכת השחמט

?הידעת

צריח נע רק ישר

פנו לו דרך אם אפשר

בשורות ובטורים

ובכל הכיוונים

אוכל כליו של היריב

דקלום בחרוזים
הרץ נע 

,באלסונים

בכל תור לכיוון 

אחד
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תרגיל מהלכי המלכה והפרש
הפרש השחור אל הכלים אותם  \מתח קו מהמלכה 

בכל תור יש חובת אכילה, יכול לאכול בדרך

המלכה נעה 

בטור שורה 

בכל , ואלכסון

תור לכיוון  

אחד

המלכה הכלי הכי חזק  

במשחק והפרש הינו הכלי  

היחידי במשחק השחמט  

היודע לדלג

?הידעת

הפרש נע 

.  'בצורת האות ו

שתיים קדימה  

אחד הצידה
,המלכה היא חזקה

לכל מקום היא מגיעה

בשורות ובאלכסונים, מטיילת בטורים

היא הגברת הראשונה

כל הכלים קדים לה קידה

מדלג מעל משבצות–הפרש הוא כלי מוזר 

מדלג מעל הכלים–הוא שונה מאחרים 

:ולא קשה לזכור את סוד מהלכיו

!'כאילו כותבים אות ו, הצידה, שתיים, אחת

דקלום בחרוזים

כמו אילו 

שני כלים 

נעה  

?המלכה

חידה
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תרגיל
אכול באלכסון עם הרגלי

מהלכי הרגלי

הרגלי הולך רק צעד אחד 

קדימה בכל פעם

הרגלי הינו הכלי היחידי 

שאינו יכול ללכת אחורה

?הידעת

צעד בכל תור–צעד , הרגלי צועד קדימה

גם מכה תמיד קדימה ובאלכסון

אם יצליח להגיע לשורה האחרונה

!נכריז ליריבנו על המלכה החדשה 

כל רגלי העומד בעמדת  ! חשוב

המוצא יכול חד פעמית ללכת 

שני צעדים

!כאשר הרגלי רוצה לאכול הוא אוכל אך ורק באלכסון

התקדם בכל פעם עם רגלי אחר ובדוק מי  

.לבן מתחיל, מגיע ראשון לשורה האחרונה

כאשר הרגלי מגיע לשורה  

האחרונה הוא יכול להפוך לכל כלי 

חוץ מלמלך

סוד כמוסדקלום בחרוזים
כמה סך הכל 

רגלים  

במשחק 

?השחמט

חידה



תרגיל מהלכי המלך
סמן את המשבצות בהן אסור למלך השחור 

כי כלי אחר מאיים על משבצות אלו, והלבן לדרוך

המלך הינו הכלי הכי חשוב

?הידעת

כל עוד המשבצת , המלך יכול לנוע צעד אחד לכל כיוון

אליה המלך הולך אינה מאויימת
סמן כיצד המלך יכול לנוע ולאכול

מאונך

(3,4)? כמו איזה כלים המלכה נעה. 1

?מיהו הכלי הכי חזק במשחק. 2

(4,3)? כיצד נע הצריח. 3

?מיהו הכלי היחידי שיודע לדלג. 5

?מיהו הכלי הכי חשוב במשחק. 7

מאוזן

?מיהו הכלי אשר הולך ואוכל באופן שונה. 4

מי הכלי היחידי אשר יכול להפוך לכלי . 4

?אחר במהלך המשחק

?מהו מספר המשבצות על לוח השחמט. 6

?מיהו הכלי הכי מהיר הנע באלכסונים. 8
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תרגיל
מתח קו מהכלי השחור ואכול את הכלי אשר ערכו יותר גבוהה

ערך הכלים

שחקו עם ילדיכם במשחק חשבון ?מי יכול להרכיב את המספר

ועל השחקן השני  1-20כאשר כל אחד בתורו קורא במספר בין 

רגלים2+מלכה =11:לדוגמא. )להרכיב את הספר מהכלים

משחק חשבון

לכל כלי ערך משלו

במשחק השחמט  

הלבן הוא תמיד  

זה שמתחיל

?הידעת

פרש

רץ

רגלי

מלך

צריח

מלכה

1

3

3

9

5

100

=

=

=

=

=

=

+

מיהו הכלי היחידי אשר  

יכול לשנות את ערכו  

?במהלך המשחק

חידה
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תרגיל
?החלט האם המלך הלבן  תחת שח או תחת מט

ההבדל בין שח למט
המלך מאויים אבל יכול לברוח מהאיום: שח

שח : המלך הלבן מאויים ע " י הפרש השחור .

המלך הלבן לא יכול לברוח מהמשבצת המאויימת   ,

אך הרגלי הלבן יכול לאכול את הפרש השחור  

ולהבגן על המלך מפני האיום .

מט : המלך הלבן מאויים ע " י הפרש השחור   .

המלך אינו יכול לברוח לאף משבצת שלידו  

מכיוון והצריח השחור מאיים על משבצות אלו   .

אף כלי מהצבא הלבן גם אינו יכול לעזור להגן  

על המלך ולכן זהו מט .

1פתרון 
המלך הלבן 

י הרץ "מאויים ע

אינו יכול  , השחור

לברוח ואף כלי  

ממלכתו לא יכול  

להגן עליו או 

לחסום את קו 

האיום

המלך הלבן 

י "מאויים ע

הצריח השחור 

אך יכול לברוח  

באלכסון

לחסום  \לאכול\המלך מאויים ולא יכול לברוח:מט

את האיום

2פתרון 
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.ונשמח לקבל לייק ותגובות מכםשחמטקתוכנית-חפשו אותנו ב

072-2211305: או בטלפוןבאתרניתן לרכוש מוצרים 

בקרו באתרנו 
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ת שחמטק הארצית לפתרון  אליפו

!  תרגילי שחמטק כבר החלה

כנסו עם ילדיכם לאפליקציית שחמטק  

הרפתקאות בחלל והחלו לצבור  

!נקודות עבור בית הספר והגן

https://www.shahmatec.co.il/chessmatec2019

