
 
 

       

 2022השחמט   הזמנה לפסטיבל
 פורת ז"ל   ע"ש סגן דב )טומי(

 

 !ח"ש   39,000  –קרן פרסים  

 
 
 

  ,שכונה טומי בפי חבריו   ,שנים לנפילתו של דב  55מלאו   השנה 
 .הימים   ששת במלחמת

   .חייו   שנות    23ב   הרבה  הספיק   טומי"
  את  וסיים   5  בגיל  לארץ  עלה   ,לפראג   עבר  ,בלונדון   נולד  הוא 

   .יורק   בניו  לימודיו 
   .רבים   שרונות י וכ  יוצאת דופן  אישיות  לו  תהיהי

 .פעם   אי  שהכרתי  לשלמות  ביותר  הקרוב  האדם  היה   טומי

  בעל   ,משכיל   ,רהוט   ,לבריות   נוח   ,לב   טוב   ,מזג   נעים  אדם   היה   הוא
  הצטיין  ,צרה  בעת  גם     אמיתי  חבר  ,דופן   יוצאת  אינטליגנציה

  -  הומור   חוש   ובעל  תואר   יפה   היה  ,הרבים   ובתחביביו   בלימודיו 
 .עןנכ  משה    ?"לבקש   ניתן עוד   מה

   .וליקיריו   למשפחתו  ונוראי  עצום  אבדן  וותהיה   נפילתו "
   ,תחושותיי   ,הגיגיי   את  , היום  ועד   מאז ,  לחלוק  רוצה  הייתי  שעימו החבר  היה   טומי 

  משובת  צחקוקי  ואפילו  ובינלאומית  ישראלית  פוליטיקה  ,ספרים   ,מוסיקה  יצירות
 .)ז"ל(   סגרו   אהוד    ."צעירים 

היה    ומיט  בעיני  כי , עליו  חושב  עצמי  מוצא  שאינני  זיכרון  יום  אין   ,שנים   יובל   במשך  ,מאז "
   .שלנו   בנוף   דופן  יוצאת  ודמות   ,ורעננה  חדשה   חשיבה  ושל   תרבות  של  סוכן

   ?אוניברסיטה   של   נשיא  ?הראשונה   במעלה  חוקר  ?מוביל  פרופסור  ?בכיר  דיפלומט 
 . היום  מגיע   היה  הזה  האיש   למה   עצמי  את  ושואל  שב   זיכרון אני  ערב  בכל 

 .שלמה חלימה ."נכונות  להיות   יכולות  היו  התשובות   כל   לדעתי 
 

 
 
 ,יקר   שחקן

 סוכות   בחג   שיתקיים   ,ל "ז   פורת   )טומי (  דב   סגן   ש "ע   השחמט   בפסטיבל  להשתתף  מוזמן   נך ה 
)חניה ניתן לחפש    16, הממוקם באיינשטיין  ן ג-רמת   השחמט   במועדון  16/10)-ה  עד  (9/10

 (. 26בשדרות הקונגרס 

 

 
   מארגן בינלאומי ושופט פיד"ה פז אבינרי –שופט ראשי ומנהל התחרות  

 
 paz.avineri1@gmail.com    :דוא"ל 

 )עדיף בוואטסאפ(  058-4577220טלפון: 
 

 



 
 
 

 

אקטיבי ראשית ממד כושר  תחרות 
 ( 2000-)נשים ונוער מ  2100

 אקטיבי משנית למדי כושר
 1700-2100 

אקטיבי 
 שלישית 

עד מד  
 1700כושר 

  90 –בזק ראשית 
 המדורגים הראשונים

בזק משנית  
מדורגים   –

 ואילך  91

, ולאחר מכן על בסיס  21:00-ב 9/10-עד ה ₪   30, ולאחר מכן על בסיס מקום פנוי ובתוספת 21:00-ב 7/10-עד ה הרשמה מוקדמת 
 ₪  30מקום פנוי ובתוספת 

 14/10/2022-יום שישי ה  12-13/10/2022-ימים רביעי וחמישי ה תאריכי התחרות 
התייצבות ביום 

 הראשון 
 פספס את הסיבוב הראשון. עלולים למאחרים  – 17:00עד 

 ל איחור ע  את פז לעדכןיש 
פספס את  עלולים למאחרים  – 10:00עד 

 , יש לעדכן על איחורהסיבוב הראשון
שעת התחלה ביום 

 הראשון 
17:30 10:15 

שעת סיום משוערת 
 ביום הראשון  

21:30 13:15 

שעת התחלה ביום 
 השני

17:00 - 

שעת סיום משוערת 
 ביום השני

22:00 - 

שעת טקס סיום  
 משוער

 13:30 13:30-ב  14/10 –בסיום תחרות הבזק 

 שניות למהלך 2דקות ותוספת  4 שניות למהלך 5דקות ותוספת   20 קצב זמן 
 11 ביום השני  5ביום הראשון +  4 –בסך הכל  9 מספר סיבובים

 ₪ + גביע  5,000 :1מקום  פרסים
 ₪ + גביע  4,000 :2מקום  
 ₪ + גביע  3,000 :3מקום  

 ₪   2,000 :4מקום  
 ₪  1,400 :5מקום 
 ₪  1,000 :6מקום 

 ₪  800 :7מקום  
 ₪   600 :8מקום 
 ₪   300 :2200מצטיין עד 

 ₪  300 :שחקן מפתיע
 ₪  300מצטיין מועדון ר"ג: 

₪   300 :שחקנית מצטיינת
:  (60סניור מצטיין )מגיל 

300 ₪  
 

 ₪ + גביע  2,500 :1מקום 

 ₪ + גביע  1,500 :2מקום 

 ₪ + גביע  1,000 :3מקום 

 ₪  700 :4מקום 

 ₪  500 :5מקום  

 ₪  250: 6מקום 

 ₪  250 :1800מצטיין עד 

 ₪  250שחקן מפתיע: 

 ₪  250 מצטיין מועדון ר"ג:

 ₪  250 שחקנית מצטיינת:

 : (60)מגיל  סניור מצטיין

250  ₪ 

  :1מקום 
תחרות 
חינם  

במועדון 
 + גביע   ר"ג

 
: 2מקום 

 גביע 
 
: 3מקום 

 גביע 
 

שחקן 
מפתיע: 
 מדליה 

 ₪ + גביע  2,000 :1מקום 

 ₪ + גביע  1,000 :2מקום 

 ₪ + גביע  800: 3מקום 

 ₪  700 :4מקום 

  ₪ 500 :5מקום  

 ₪  250: 18מצטיין עד גיל 

 ₪  250 :שחקן מפתיע

 ₪  250 :מצטיין ר"ג

 ₪   250שחקנית מצטיינת: 

 :1מקום 
גביע +  

תחרות חינם  
 במועדון ר"ג 

 
 :2מקום 

 מדליה 
 

 :3מקום  
 מדליה 

 
מצטיין עד  

 : 10גיל 
 מדליה 

   דמי השתתפות
 דרך לינק זה 

 
לאחר התשלום יש 

  עללעדכן את פז 
פירוט התחרויות 
אליהן נרשמים  

 14למשל: נוער עד  )
  18+ נוער עד 

 + אקטיבי ראשית 
 + בזק( 

 
)עדיף   058-4577220

 בוואטסאפ( 

 ₪  180 –מחיר מלא  •
אמנים )נשים וגברים( בהרשמה מוקדמת ולאחר -לרביללא עלות   •

 ₪  50מכן 
₪ לאמנים בינלאומיים )נשים וגברים( בהרשמה מוקדמת  60 •

 ₪  100ולאחר מכן 

 ₪ הנחה לשחקני מועדון ר"ג  20 •
₪ הנחה על השתתפות בכל אירוע נוסף בפסטיבל )ללא  20 •

 הנוער( אליפויותהגבלה, כולל  

 ₪ תוספת על רישום מאוחר 30 •

 תוספת למחוסרי כרטיס שחמטאי בתוקף ₪ 60 •

 יש כפל הנחות! •

 ₪  90 –מחיר מלא  •
אמנים )נשים  -ללא עלות לרבי •

וגברים( בהרשמה מוקדמת 
 ₪  30ולאחר מכן 

₪ לאמנים בינלאומיים )נשים   30 •
וגברים( בהרשמה מוקדמת 

 ₪  60ולאחר מכן 

 ₪ הנחה לשחקני מועדון ר"ג  20 •

₪ הנחה על השתתפות בכל  20 •
אירוע נוסף בפסטיבל )ללא  

 הנוער( אליפויותהגבלה, כולל  

 ₪ תוספת על רישום מאוחר 30 •

 יש כפל הנחות! •
 )ללא היריב שצבר הכי מעט נקודות( 1-בוכהולץ קאט  .1 שוברי שוויון 

 בוכהולץ  .2
 ביניהם(  תוצאה בין השחקנים )רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו .3
 פרפורמנס )לפי החישוב באתר האיגוד( .4

דיווח למד כושר 
 ישראלי 

V V V X X 

דיווח למד כושר 
 בינלאומי 

V V V V V 

רשימות משתתפים 
 עדכניות 

 בלינק זה  בלינק זה  בלינק זה  בלינק זה  בלינק זה 

 - יוחלט לקראת התחרות  - -  לוחות ראשונים 10 שידור המשחקים

 

  *הענישה על צלצול מכשיר נייד היא הפחתה של מחצית מהזמן הנותר

החלטת השופט הראשי הינה סופית ואינה ניתנת לערעור *  

בקטגוריה שחקנים לפחות 5מותנים בהשתתפות  מצטייניםפרסי אין כפל פרסים, *  

למד כושר )לפי חישוב אתר האיגוד( *פרסי מפתיעים יקבעו לפי הפרש בין פרפורמנס  

 *הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במידת הצורך

₪ 30-ביטול לאחר תום ההרשמה המוקדמת עלול להיות כרוך ב  * 

https://yaadpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay.pl?Coin=1&FixTash=False&Info=%F4%F1%E8%E9%E1%EC%20%E4%F9%E7%EE%E8%20%F2%26%2334%3B%F9%20%E3%E1%20%F4%E5%F8%FA%202022%20-%20%E9%F9%20%EC%F2%E3%EB%EF%20%E0%FA%20%F4%E6%20%E1%E5%E5%E0%E8%F1%E0%F4%20%E0%FA%20%F4%E9%F8%E5%E8%20%E4%FA%E7%F8%E5%E9%E5%FA%20%E0%EC%E9%E4%EF%20%F0%F8%F9%EE%E9%ED%20058-4577220&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=63029b239f799b2be9aafa82652e4f346682a58b48b744a7f27159fa71d6e408
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34344
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34345
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34346
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34348
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34349
https://view.livechesscloud.com/#c56200fe-c53b-4e3e-b39e-62a3dcf28c7a


 בברכת הצלחה, 
 

 ניר קלאר                                          פז אבינרי                      דן דרורי                                         בורוחובסקי                           גיל 
 מנהל התחרות והשופט הראשי                            יו"ר ועדת נוער                    מנכ"ל האיגוד                     מנהל מועדון רמת גן      

 

 
  והאיגוד הישראלי לשחמט מתכבדיםר"ג -אטיוד-מב"ע -מועדון השחמט מכביע"ש דב )טומי( פורת,  המסורתיכחלק מהפסטיבל  

 .טיבילאליפות ישראל לנוער באק כםלהזמינ 

שניות   5 עם תוספתדקות   15ב בקצ סיבובים בשיטה השוויצרית 6-ב 18-ו 14, 12, 10, 8 גיל  עד לקטגוריות תחולק  האליפות •
   למהלך.

 התחרויות פתוחות לבנים ולבנות. ניתן לשחק בקטגורית גיל גבוהה יותר, וניתן להשתתף ביותר מקטגורית גיל אחת. •

, או  2022על כל השחקנים להיות בעלי כרטיס שחמטאי בתוקף לשנת   ישראלי ובינלאומי מהיר.ת מדווחת למד כושר יוהתחרו  •
 . לדמי ההשתתפות₪  40בסך  להוסיף דמי דירוג

 
 , ר"ג( 26שדרות הקונגרס  –)לחניה  ג, ר"16איינשטיין רח'   –מיקום: מרכז השחמט ר"ג  

 
 : לוח זמנים

 
 פרסים ותארים:

 , והמקום הראשון יוכרז כאלוף ישראל.יחולקו גביעים לשלושת המקומות הראשונים הגיל בכל קבוצות
 אלופת ישראל. , והראשונה תוכרז כ הראשונותת  ושחקניה תלשלושגם  יםביעג ויחולק

 : ₪ 6,000בסך  יחולקו גם פרסים כספיים 18באליפות עד גיל 
 ₪,  750 –מקום רביעי   ₪, 1,000 –מקום שלישי ₪,  1,250 –₪, מקום שני  1,500 –מקום ראשון 
 ₪  400  –  18ד ע   , שלישית₪ 500 – 18שנייה עד ₪,  600 – 18ראשונה עד 

 
 ₪  50-הפרסים הכספיים יחולקו לפי שיטת הורט )פרט לפרסי המצטיינים(, אין כפל פרסים, לא יחולקו פרסים מתחת ל 

 
 :ת באתר האיגוד יו לינקים יפורסמו בעמודי התחרו, ישודרוהראשונים  לוחותה :ות משתתפיםורשימ רשידו

 81עד , 14עד , 12עד , 10עד , 8עד 
 

ג. תוצאה בין השחקנים )רק אם כל השחקנים בקבוצת הניקוד שיחקו   ,. בוכהולץב ,)ללא יריב חלש( 1-א. בוכהולץ קאט שוברי שוויון:
 החישוב באתר האיגוד( )לפי  ד. פרפורמנס ,ם(ביניה

 
 לאילו תחרויות נרשמים יש לכתוב לפז בפסטיבל.  ₪ הנחה על השתתפות בכל תחרות נוספת 20 ,בלינק זה₪  100 :ותשלום ההרשמ

 

 דמי ההשתתפות כוללים שני משולשי פיצה *

 *הענישה על צלצול מכשיר נייד היא הפחתה של מחצית מהזמן הנותר. 

 *החלטת השופט הראשי הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. 

 *הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במידת הצורך. 

 

 :פז אבינריניתן לפנות ללשאלות ופרטים נוספים 
 )עדיף בוואטסאפ( 058-4577220טלפון: 

 paz.avineri1@gmail.comמייל: 
 

 12עד גיל  8עד גיל  14עד גיל  10עד גיל  18עד גיל  קטגוריה 

ולאחריה   הרשמה מוקדמת
 ₪ 30בתוספת 

 5/10/2022-עד ה 
 21:00-ב 

 7/10/2022-ה עד 
 21:00-ב

 7/10/2022-עד ה 
 21:00-ב

  12/10/2022-עד ה 
 21:00-ב

  12/10/2022-עד ה 
 21:00-ב

 16/10/2022 16/10/2022 11/10/2022 11/10/2022 9/10/2022 תאריך התחרות 

 9:15עד  9:15עד  10:15עד  10:15עד  9:15עד  שעת התייצבות

 9:30 9:30 10:30 10:30 9:30 שעת התחלה 

 14:30 14:00 15:30 15:30 14:30 שעת טקס סיום משוערת 

 ואילך  2010ילידי  ואילך  2014ילידי  ואילך  2008ילידי  ואילך  2012ילידי  ילך וא 2004ילדי  זכאים להשתתף

https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34368
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34369
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34370
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34371
https://www.chess.org.il/Tournaments/TournamentPage.aspx?Id=34372
https://yaadpay.co.il/cgi-bin/yaadpay/yaadpay.pl?Coin=1&FixTash=False&Info=%F4%F1%E8%E9%E1%EC%20%E4%F9%E7%EE%E8%20%F2%26%2334%3B%F9%20%E3%E1%20%F4%E5%F8%FA%202022%20-%20%E9%F9%20%EC%F2%E3%EB%EF%20%E0%FA%20%F4%E6%20%E1%E5%E5%E0%E8%F1%E0%F4%20%E0%FA%20%F4%E9%F8%E5%E8%20%E4%FA%E7%F8%E5%E9%E5%FA%20%E0%EC%E9%E4%EF%20%F0%F8%F9%EE%E9%ED%20058-4577220&Masof=5601107924&MoreData=True&PageLang=HEB&Postpone=False&ShowEngTashText=True&Tash=1&UTF8out=True&action=pay&freq=1&sendemail=True&tmp=3&signature=63029b239f799b2be9aafa82652e4f346682a58b48b744a7f27159fa71d6e408

