מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

לכבוד
מנהלי מוסדות ופנימיות,
בוגרים ואורחים יקרים,

ד' בתשרי תשע"ז
0/96/2690

שלום רב,

הנדון :תחרות השחמט של המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ה 63 -על מגן עפר ברמן ז"ל
אנו מתכבדים בזאת להזמינכם למפעל השחמט המסורתי ה –  , 00לזכרו של הטייס עפר ברמן ז"ל ,בוגר
קריית החינוך ע"ש בן-גוריון בעמק-חפר .התחרות משמשת כשלב מוקדם לקראת הגמר הארצי של מוסדות המנהל
לחינוך התיישבותי ועליית הנוער.
התחרות תתקיים ביום רביעי  20/99/2690כב' בחשון תשע"ז החל מהשעה  61:06בבוקר ,באולם הספרייה בקרית-
החינוך ע"ש בן גוריון בעמק-חפר .סיום משוער  95:06 -אחר-הצהריים.
תדריך הגעה (לנוסעים בכביש  :6לבאים מדרום :בצומת רופין ימינה ,ובכיכר השנייה – ימינה.
לבאים מצפון :בצומת רופין שמאלה ,ובכיכר השנייה – ימינה.
 .9התחרות תתנהל ב 2-חטיבות גיל  :ז -ט  ,י -י"ב,
 . 2פרסים אישיים וקבוצתיים מטעם המנהל לחינוך התיישבותי ,וכן גביע נודד תרומת משפחת ברמן.
 .0למדריכים :מסגרת מומלצת של משתתפים בכל חטיבת גיל 0 – 6 :שחקנים.
 .6נא להצטייד בלוחות ,כלים ושעוני-שחמט (לחטיבה העליונה במידת האפשר.
 .5תחרות "בזק" לבוגרים תתקיים בין השעות 90:66-98:06
 .0כיבוד נאות ושתייה יסופקו כל היום באדיבות משפחת ברמן
אנו מבקשים מאד לאשר את ההשתתפות ל – דרוקר מנחם  020-3222623או לעדי גל 0223116200
נשמח לראותכם!
בכבוד רב
מנחם דרוקר
מפקח על קידום הספורט בפנימיות
העתקים:

דר' בני פישר
מר ראובן לייבל
מר רון פרייזלר
מנהל קריית החינוך ע"ש בן גוריון
מר עודד רוס מנהל תחרות
מפקחים
תיק
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טופס רישום
אליפות שחמט ע"ש עפר ברמן ז"ל תשע"ז
שם המוסד החינוכי_________________:
מורה אחראי ____________________:טלפון__________________:

מס' שם  :ז,ח,ט

מד
כושר

מס' שם  :י,יא,יב
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מד כושר

חתימה וחותמת מנהל ביה"ס
____________________




נא לשלוח אישור השתתפות לפקס מספר  06-3878131:עד תאריך11-11-2013:
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