מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

לכבוד
מנהלי מוסדות ופנימיות,
רכזי חברה וספורט ,מדריכי שחמט,

ל בשבט תשע"ז
20/2/2696

תוצאות אליפות השחמט ה 33-על מגן עפר ברמן ז"ל תשע"ז
התחרות המסורתית קיבצה השנה  969תלמידים מ  98מוסדות חינוך במינהל .וכן גם מספר רב של אורחים מורים,
מדריכים ,בוגרים ,נציגי המינהל ,ומשפחת המנוח ,שהתכנסו ביום רביעי  20/99/2696בספריית קריית החינוך ע"ש
דוד בן גוריון בעמק חפר .זו הייתה הגדולה שבתחרויות ההנצחה המסורתיות שהמינהל לחינוך התיישבותי ארגן עד
כה .הניהול והארגון על הצד הטוב ביותר היה אחראי מר עודד רוס אשר נעזר בנציגי המשפחה שעמלו על הרישום
והתוצאות הממוחשבות ואריה קוצר שתמיד עוזר בכל.
עדי גל קידם בברכות את המשתתפים בשם המינהל לחינוך ההתיישבותי המפעל משמש כזכור תחרות -מוקדמת
לקראת הגמר הארצי  .אריה ברנע  -מנהל קריית החינוך ע"ש בן גוריון בירך בשם המוסד המארח .מיכאל ברמן האח
של עפר נשא דברים בשם משפחת המנוח  .לאחר מספר רב של שנים נפרדנו בכבוד רב מהאיש רב הפעלים והיקר מר
הלל אלוני שהיה הרוח החיה בכל נושא השחמט במינהל.
תדרוך מקצועי לנוהלי התחרות ניתן על ידי עודד רוס  .תודה רבה למשפחה על הכיבוד העשיר והמזין לכל אורכה של

התחרות.
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תוצאות מפורטות של תחרות היחידים והקבוצתית  -בטבלאות שלהלן:
יחידים גילאי ז'-ט' (80משתתפים  5סיבובים)

יחידים גילאי י'-יב' ( 08משתתפים  5סיבובים)

 9גלובוס אור (הכפר הירוק)

 5נק'

 .9קוטר יפתח ( ה .הירוק)

 5נק'

 .2גרבר ניק (עתיד הרצליה)

5נק'

 .2שלמן ישי (מכון הלב)

 5נק'

 .0עמית גיטין (כפר סילבר)

 6נק'

 .0נוי איל – הכפר הירוק

 6.5נק'

 .6צמח רועי ( הכפר הירוק)

 6נק'

 .6ארליך רועי – הכפר הירוק

 6נק'

 .5גונדרס אלעד – הכפר הירוק

 6נק'

 .5מלאך עמית – הכפר הירוק

 6נק'

 .0אללברג מישה  -נהלל

 6נק'

 .0גלאט עודד -הכפר הירוק

 6נק'

 .6רוזין יואב (הכפר הירוק)

 6נק'

 .6גלעד יוסף כהן  -מכון הלב

 6נק'

 .8אביב אבירם –הכפר הירוק

 6נק'

 .8עובדיה תומר -עתיד רזיאל

 6נק'

 .1פרי טל – הכפר הירוק

 6נק'

 .1הדס איתמר – הכפר הירוק

 6נק'

 .96ורטמן רועי  -בית אל

 6נק'

 .96רכטמן עשהאל –קרני שומרון  6נק'

 .99קורצמן יאיר – בית אל

 6נק'

 6נק'

דירוג קבוצתי ז'-ט' ( 90קבוצות )

 .99יסעור אופיר – שער הנגב
דירוג קבוצתי י'-יב' ( 90קבוצות)

 .9הכפר הירוק

 90נק'

 .9הכפר הירוק

 90נק'

 .2עתיד רזיאל

 92נק'

 .2מכון הלב

 90נק'

.0בית אל

 99נק'

 .0קרני שומרון

99נק'

 .6נהלל

 99נק'

 .6עתיד רזיאל

 96נק'

 .5כפר סילבר

 96.5נק'

 .5שער הנגב

 96נק'

 .0מכון הלב

 96נק'

 . 0שדה יעקב

 1נק'

 .6בן גוריון

 1.5נק'

 .6עמקים/תבור

 1נק'

 .8קרני שומרון

 1נק'

 .8כפר סילבר

 6נק'

 .1כדורי

 8נק'

 .1בן גוריון

 0.5נק'

 .96אלוני יצחק

 8נק'

 .96מבואות ים

 0נק'
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דירוג כללי מוסדי  96קבוצות
 .9הכפר הירוק

 20נק'

 .2מכון הלב

 20נק'

 .0עתיד רזיאל

 22נק'

 .6ישיבת השומרון

 26נק'

 .5כפר סילבר
 .0בן גוריון
 .6עמקים/תבור
.8כדורי

 96.5נק'
 90נק'
 92.5נק'
 92נק'



לאחר סיום התחרות התקיימה תחרות הבזק לבוגרים ,השתתפו  96משתתפים  .במקום הראשון שוב זכה גיא
רוזן עם  6נק' מתוך , 6מקום שני – מגן פז  5נק'  .מקום שלישי – יהודאי אבנר 5נק' .מקום רביעי –כרמל
אלכס  5נק' מקום חמישי –קליין אייל  6נק' מקום שישי –ברנע עידו  6נק'



בגביע הנודד תרומת משפחת ברמן זכו תלמידי הכפר הירוק  .כל הכבוד!
יישר כוח
להתראות במפעל ה! 06-

העתקים:
ד"ר בני פישר
מר רון פריזלר
עודד רוס
מש' ברמן
מפקחים

בתודה ובברכה
דרוקר מנחם
מפקח על קידום הספורט בפנימיות
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