הכפר הירוק – אלוף בתי הספר התיכוניים בישראל!
ביום חמישי שעבר ,שושן פורים ( – )12.3.2020יום לאחר שתלמידי בתי הספר
חזרו מחופשת  הפורים ויום לפני שהם יצאו ל"חופשת"  הקורונה – נערכה
בכפר הירוק אליפות ישראל לבתי הספר התיכוניים,

כפי שאפשר לראות מהתמונה ,המרחק בין השחקנים היה פחות משני מטר,
וכמובן שבאולם היו יותר מעשרה אנשים ,ליתר דיוק 48 ,שחקנים מתשעה בתי
ספר ,כמה ראשי קבוצות ושני שופטים.
נבחרת הכפר הירוק א' ניצחה באופן משכנע לאחר שגברה על כל יריבותיה
וצברה  10נקודות קבוצתיות ( 3יותר מסגניתה) ו 15-נקודות אישיות.

משמאל לימין :רועי ארליך ,רועי צמח ,אור גלובוס ,אלמוג בורשטיין (המארגן והשופט
הראשי) ,נימי כספי וחגי פרנק (סגן השופט הראשי).

את המקום השני תפסה נבחרת בן צבי קריית אונו עם  7נקודות קבוצתיות ו-
 12.5נקודות אישיות.

משמאל לימין :עידו כספין ,ינאי בן-ארי ,נדב פרנס ,רועי שטח ורועי תמיר.

ואת המקום השלישי – נבחרת הראשונים הרצלייה ,שהשיגה  6נקודות
קבוצתיות ו 11.5-נקודות אישיות.

משמאל לימין :זוהר לוי ,רז חיו חמו ,עמנואל יהב ואלעד שדה.

תוצאות המפגשים בין שלוש הנבחרות שזכו בגביעים הקבוצתיים ובמדליות
האישיות היו :בסיבוב השני – הכפר הירוק – הראשונים  ,0.5:3.5בסיבוב
הרביעי – הכפר הירוק – בן-צבי  1:3ובסיבוב החמישי – בן צבי – הראשונים
.1:3
אחריהן :הכפר הירוק ב' ,אוהל שם רמת גן וישיבת אור משה בית שמש  5כ"א,
עמל ב' פתח תקווה ,הכפר הירוק ג' וגן נחום ראשון לציון  4כ"א ,ישיבת אורט
אלקנה  3וישיבת בני עקיבא קרני שומרון .2
כמה בתי ספר שנרשמו לאליפות ביטלו את השתתפותן ברגע האחרון ,וכך
נותרנו עם  11קבוצות בלבד ,מהן שלוש מהכפר הירוק.
הישגים אישיים ראויים לציון:
ארבעה שחקנים ניצחו בכל משחקיהם :שלום הירט ,בלוח הרביעי של אור
משה –  4מ ,4-רועי תמיר בלוח הרביעי של בן צבי ויותם פיין בלוח השני של
הכפר הירוק ג' 3מ ,3-ובר שורץ בלוח הרביעי של הכפר הירוק ג' שניצח
במשחק הבודד בו שיחק 4 ...נקודות מ 5-קרבות צברו :בלוח  – 1אור גלובוס
(הכפר הירוק א') ,בלוח  – 2נדב פרנס (בן צבי) ורועי צמח (הכפר הירוק א'),
בלוח  – 3רועי ארליך (הכפר הירוק א').
כל התוצאות ,הקבוצתיות והאישיות ,הטבלאות והסיכומים מופיעים כאן > --
http://chess-results.com/tnr524528.aspx?lan=1&turdet=YES

בעוד עשרה ימים ,ב 26-במרץ ,אמורה הייתה להתקיים בכפר הירוק גם
אליפות ישראל לחטיבות הביניים ,אך זו כבר תצטרך לחכות ,ביחד עם כל שאר
אירועי השחמט בישראל ,לימים טובים יותר...

