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17. ר-ח6, פ-ב6; 18. א3, מה-ה7; 19. מה-ו4, ו5? 
)השחור חשש מ-פ-ה4, אך מחיש כך את רצו. מוטב 
ב4;20. פ-ה4, ב:א3; 21.פ-ו6 + ר:ו6; 22. ה:ו6, מה-ב4( 
20. פ-ח4, ז5; 21.ר:ז5, מה-ג5; 22. ר:ג6, מה:ג6; 23. 
צ-ז1, מ-ח7; 24. פ-ז6! השחור נכנע. על צ-ה8 יפה 

25. פ-ו8 + צ:ו8; 26. מה-ח4 + ור-ח6. 
ולבסוף תחבולה נאה מאליפות הנשים.

לבן: אביטל חייטוביץ'
שחור: לימור אלטשול

ניצול נאה של יתרון השחור: 24...פ-ה4! )יזכה 
גם צ-ד6 והכפלת צריחים( 25. ו:ה4, צ-ה5! )תחילה 
מובטח ניתוק הקשר בין המלכה ל-רג2 ועתה הרץ 
ייפול ובעקבותיו יתמוטט מערך הלבן( 26. מה-ו3 
)עיקש יותר מה-ו1 אך גם אז לשחור יתרון אחרי 
צ-ג5( צ-ג8; 27. מ-ב1, מה:ג2 + 28. מ-א1, ר:ד2; 

29. מה-ו2, צה-ג5, הלבן נכנע. 
בעיר,  השחמט  בחיי  התעוררות  מסמנת  התחרות 
בהובלתו של אסף סופר המרכז בהתלהבות את ההדרכה 
לבני נוער ועשייה נוספת, בסיוע מפעל הפיס, השותף 

־גם בארגון האליפויות. בקניון טבריה התקיים ביום שי
שי שעבר הפנינג שכלל משחקים סימולטניים, מערכות 
שח־חוצות ופינות הפעלה, בהשתתפות מאות ילדים, 
הורים ומדריכים. באליפות הצפון בשח־מהיר, שהתקיימה 
במקביל, ניצחו סופר ויוחנן אפק )דובר התחרות שדיווח 
עליה בכישרון באתר איגוד השחמט( עם 5 מ–5 כל אחד.

נסו כוחכם
איגוד הקומפוזיציה השחמטית מכריז על שלב 
2017. יש לפ־  רבע הגמר של אליפות ישראל לשנת
)הלבן נוסע, מט ב-2( ול־  תור את הבעיה המצורפת
misrot@inter.net. שלוח רק את המסע הראשון אל

il. כל הפותרים נכונה יעלו לשלב חצי הגמר.

בקצרה
2016 על שם חיים קנ־  באליפות הרצליה לשנת
־דלשיין ז"ל )אביו של מנהל המועדון שלמה קנדל

שיין( השתתפו 66 מתמודדים בשלוש רמות מד־כושר. 
בתחרות המרכזית ניצח רב האמן סמיון דבויריס עם 
7.5 מ–9, לפני רם סופר 7, יעקב זילברמן ודוד קודי־

שביץ' 6.5. במשנית א' ניצח ראובן דיומין בן ה–18, 
ובמשנית ב'־ג'וי אשכנזי בן ה–11. 

20 אורי אלי־ –טרגדיה ברוסיה — רב האמן בן ה
־סייב נהרג, בעת ששיחק ב"קפיצת מרפסות" מדיר

תו שבקומה ה–12 של בניין מגורים במוסקבה. הוא 
ניצח השנה באליפות הפתוחה החזקה של מוסקבה 

ונחשב כישרון מבטיח.

עושה שכל יוצאים מהמשבצת

אופקי: 
1( עיר בארצות הברית, 4( סרט של היצ'קוק, 
7( נוגש, 8( אירוע חגיגי, 11( מחרף, מגדף, 
12( מרק וייטנאמי, 13( ספר של חיים הזז, 16( 
הוגה דעות, משורר, וסופר גרמני, 18( פרח בר 
20( יחידת מידה לעמי־  ממשפ' השפתניים,
דות תרמלית, 21( בת קול, 22( פוחלץ, 24( 
ניצוץ אש, 26( גל, ערימת אבנים )ארמית(, 
28( מין דגן בשימוש העדה האתיופית, 30( 
זהב מובחר, 32( תבלין לח, 34( פעה, געה, 36( 
38( אמם של אפולו ואר־  אריג יקר במקרא,
39( מחשבה, 41( זר, עטרה, 45( מער־  טמיס,

כת כוכבים, 47( בד מיוחד, דק ועדין, 50( צמח 
ממשפ' השושניים, 53( תיאטרון מחול יפני, 
54( נע, 55( עיר עתיקה ביוון, 57( רסטורטור, 
59( קליפת הענב, 60( כלי כבד לניפוץ חו־

מות, 61( מדינת אי בים הקריבי.
אנכי: 

1( מין עץ טרופי, 2( מוקיון, 3( מזיק לעצים, 
4( משוררת ישראלית, 5( ימה בקזחסטן, 6( 
8( אל הודי, 9( סו־  כוח החיים המצרי הקדום,
פר רוסי , 10( אוצר, מטמון, 12( אבן קלע, 14( 
15( כפר היסטורי בסין, 17( קסם, כי־  מן הצאן,
19( לא חד, עגלגל, 22( עיר נמל בטור־  שוף,
קיה, 23( תסמונת מהקשת האוטיסטית, 25( 

יסוד, בסיס, 27( ניצוץ, 29( אכזבה, 30( אגרוף 
)ארמית(, 31( אפונה סינית, 33( עץ חורש, 35( 
רשע, נוכל, 37( קוץ, 40( יישוב קהילתי בנגב, 
42( מין נורה, 43( שכונה בירושלים, 44( עבו־

דת פרך של אסיר נידון, 46( מילת הגבלה, 48( 
שפיר, לא ממאיר, 49( מערכת שלמה, 51( אל 
הנילוס, 52( עיר ברומניה, 56( מאכל הודי, 57( 

אביון, 58( שדה מרעה, 59( רשע.

אופקי:
1. לא שילמתי במזומן כדי לראות אפריקאי מטו־
5, 5( 7. בכל חבר נא־ )רטר )עפ"י אלי מועלם( 
מנים משתתפת חומצה גרעינית חשובה )3( 8. 
ח"כ משתי שושלות יריבות )עפ"י עופר קציר( 
)4, 3( 9. באיזה קונצרט הספר יכול לצאת להפ־

סקה? )עפ"י אלי מועלם( )7( 10. יש פה בית שהיה 
בנק )עפ"י איציק בלול( )3( 11. האופרה של לפיד 
)עפ"י יוסי אילן( )4( 12. את היועץ המשפטי 

לשעבר מחפשים בטורקיה )6( 13. לא נשארת 
מתחת )3( 14. מה יש לה במוסף 7 ימים? אולי 
שורה ואולי לא )עפ"י דב ליאון( )6( 16. דמי פה 
4( 19. עשה בל־ )ילד שוודי )עפ"י יוסי קאופמן( 
3( 20. חוברות המשטרה — לא לאנ־ )גן בבנק 

שים חרדים )עפ"י אלי מועלם( )7( 22. איזה קטע! 
אבל אנו נלעג לו קצת... )2, 5( 23. מה אפשר 
3( 24. איזו מכה תד־ )להכין מירקות לפי פקודה? 
בר בשבחו של שחרחר )עפ"י מיקי זבדי( )5, 5(

אנכי:
1. זה הולם שהוא נכשל בלימודים? )עפ"י אלי 
מועלם( )מ( )5( 2. בשחור ובאדום יש לו ראש 
דתי )3, 4( 3. תכונה בולטת באילן היוחסין של 
דוד )עפ"י אורי בן־דור( )6( 4. שמענו שגופים 
נסתרים בארצות הברית מעידים על מוסלמיותה 
3, 5( 5. חיסל את העיתון מט־ ))עפ"י חני קלנר( 
עמים מעשיים )6( 6. היא משיגה בעל עשיר; זו 
התשובה עפ"י זוכה פרס נובל לספרות )4, 4( 11. 
נוצרי יודע ספר, למשל, השתתף בחגיגה )עפ"י 
אלי מועלם( )3, 5( 12. שבט ומטה )3( 13. שלט 
במצרים באגרופיו )מ( )5, 3( 15. קום למטבח 
)עפ"י אלי מועלם( )7( 17. האפיפיור הוא קינג, 
כמקובל )עפ"י השמיעה של יגאל שילון( )7( 18. 
6( 21. בפ־ )אלולא הטוב שבו היה ממש לצחוק! 

רשה זו יעבדו עליך )5(
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תשבץ הארץ  |  טומי שמיר

שחמט  |  ישראל שרנצל

תשבץ היגיון  |  יורם הרועה

טבריה על המפה
נתמקד בכמה קרבות קצרים בעלי אופי תחבולני 

־מאליפויות ישראל לגברים ולנשים שהתקיימו בט
בריה ותוצאותיהן יובאו בשבוע הבא. תחילה קרב בין 
רב האמן הצעיר בכלים הלבנים לבין מי שהיה אלוף 
ישראל שלוש פעמים, ועודנו שומר על רמה גבוהה 

בדרך כלל, בגיל 66. 
לבן: טל בראון

שחור: נתן בירנבוים
1. ה4, ה6; 2. ד4, ד5; 3. פ-ג3, ר-ב4; 4. ה5, 
פ-ה7; 5. א3, ר:ג3 + 6. ב:ג3, ב6 )נוסח צרפתי צדדי 
אך בהחלט אפשרי. מקובל יותר ג5( 7. מה-ז4, פ-ז6; 
8. ח4, ח5; 9. מה-ד1, ר-א6; 10. ר:א6, פ:א6; 11. 
5, מה-ד7; 12. פ-ה2, ג5 )מוטב מיד מה-ג6. תמ־ זר-

רון השחור אטי מדי( 13. פ-ז3, מה-ג7 )עדיף צ-ח7 
ומה-א4( 14. 0-0, צ-ג8; 15. פ:ח5, ג:ד4; 16. ג:ד4, 
מ-ו8; 17. מה-ז4 )בא בחשבון פ:ז7, מ:ז7; 18. ר-ו6 + 
וללבן יתרון משמעותי( צ-ח7; 18. ו4! מה:ג2; 19. 
ו5, ה:ו5; 20. צ:ו5, צ:ח5 )מפסיד, אך אין כבר הגנה 
ראויה( 21. צא-ו1! צ-ח7 )או צ:ז5; 22. צ:ז5, מ-ה7; 
23. ה6!( 22. צ:ו7 + מ-ז8; 23. מה-ה6, מ-ח8; 24. 

מה:ז6! השחור נכנע.
בראון ציין לאחר הקרב כי אמנם לא חזה מראש 
את מסעו המסיים של קרלסן באליפות העולם-מה-ח6 
+ !! )בעת ששימש פרשן בערוץ יוטיוב שהפעיל, אך 

השכיל לחשב את מסעו שלו מה:ז6. 
בשל  דווקא  מעניין,  היה  הבא  הצמרת  קרב 

השגיאות. 
לבן: יבגני פוסטני

שחור: תמיר נבאתי 
דיאגרמה 1 

השחור שיחק בשאננות המנוצלת היטב על ידי 
יריבו. 17. פה-ז5! ר:ז5 )אחרת יבוא פ:ה6 והשחור 
מפסיד מיד( 18. פ:ז5, ז6; 19. פ:ה6! מה-ג6; 20. 
פ-ו4, פ:ה5; 21. ב3, פב-ד7 )לא טוב כאן ובהמשך 
פ-ו6; 23.  ר-ב2,   .22 צ-א4(  עם  צ:ג4  בשל  פ:ג4 
צא-ד1, פ-ו3 + )ניסיון טקטי להיחלץ ממצב נחות( 
24. ז:ו3, מה:ו3; 25. פ-ד5, פ:ד5 )ר:ד5, 26.ר:ד5, 
פ:ד5; 27. צ1-ד3! וזכייה בחומר( 26. ר-ה2 )ניתן היה 
להכות את הפרש: 26. ר:ד5, ר:ד5; 27. צ:ד5, מה-ז4 
+ 28. מ-ו1, מה-ח3 + 29. מ-ה1, צא-ה8 + 30. צ-ה5 
מה-ח3? )שוב ייקלע עתה השחור לנ־  והלבן מנצח(
חיתות קשה. נכון מה-ז2 +! 27. מ:ז2, פ-ה3 + 28. 
מ-ז1, פ:ג2; 29. צ-ג4, צא-ג8; 30. צ-ד6 וללבן יתרון 
מה( 27. צ:ד5, ר:ד5; 28. צ:ד5, צו-ה8; 29. מה-ג4, 
צ-ה6; 30. מה-ד4, ו6; 31. צ-ד7, מ-ח8; 32. צ-ו7, 

מה-ו5; 33. צ:ו6, מה-ז5; 34. מ-ו1, צ:ו6; 35. מה:ו6 
+ מה:ו6; 36. ר:ו6 + מ-ז8; 37. ר-ה7, מ-ז7; 38. 

ר:ב4, השחור נכנע. 
נבאתי הצליח בקרב הבא להכריע בנקל רב אמן 

חזק שנקלע ליום חלש.
לבן: נבאתי

שחור: סמיון דבויריס 
1. ד4, פ-ו6; 2. ר-ו4, ז6; 3. פ-ג3, ד6; 4. ה4, פ-ג6; 
5. מה-ד2, ר-ז7; 6. 0-0-0, ח6 )הנוסח הפחות שגר־
־תי בפתיחת רגלי המלכה הפך לנוסח בהגנת פירץ. מס

עו האחרון של השחור אינו מוצלח ומקבע חולשה( 7. 
ח3, א6; 8. פ-ו3, פ-ד7; 9. ה5, ד:ה5; 10. ד:ה5, ה6; 
11. ז4, מה-ה7; 12. ר-ז2, צ-ב8 )אפשר היה להסתכן 
בהכאה כפולה ב-ה5, הגם שללבן יוזמה( 13. צח-ה1, 
ב5; 14.ז5, ח:ז5; 15. ר:ז5, מה-ב4; 16. מ-ב1, 0-0; 
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 פאשיקיאן־אנטון 2016: 
1...ז3! 2. ח:ז3, ר-ח3 + 3. מ-ה2 

)מ-ו2, מה-ד4 +( מה-ב2 +! 4. מ-ו3 
)מ:ד1, ר-ז4 + ומט( מה-ז2 +
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חידת שחמט  |  ישראל שרנצל

פתרון החידה מהגיליון הקודם
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