
  הישראלית ""מסע לעולם השחמטתכנית 

 " חינוך"שחמט ב בכנס בינלאומי

 

 

 ".  חינוךבשבוע השני של דצמבר התקיים כנס בינלאומי "שחמט ב

הכנס התקיים בלונדון, במרכז אולימפי קנסינגטון. בכנס לקחו חלק נציגי מדינות רבות כמו אנגליה, 

סקוטלנד, ארצות הברית, דרום אפריקה, צרפת, איטליה, שוודיה, גרמניה, אוסטריה, צרפת, ארמניה, 

 אונגריה, ספרד, פורטוגל ואורחים רבים נוספים. 

גם ארצנו הקטנטונת השתתפה והציגה בגאווה את התכנית "מסע לעולם השחמט" הפועלת בהצלחה 

 את התכנית הציגו מנהליה רב אמן בוריס אלתרמן ולובה אלתרמן.. בארץרבה בגני הילדים ובתי הספר 

 משחקים 4-5ההפרזנטאציה של התכנית הישראלית לגיל הרך זכתה בעניין רב. התמונות של ילדים בני 

שחמט ופותרים תרגילים בחוברת אישית ובתוכנת מחשב כבשו את הנוכחים בכנס. עבורם זה "גיניוס 

 י של עבודה קשה של פיתוח התכנית.היהודי", עבורנו זאת פר

לכנס הגיעו מרצים רבים מאוניברסיטאות ברחבי טבל אשר זה עתה סיימו מחקרים העוסקים במספר 

י השחמט לבין לימודי מתימטיקה )שזהו מקצוע ייצוגי במדינות רבות , שאלות: האם יש קשר בין לימוד

 כולל ישראל( וכיצד הקשר הזה נוצר.

 דר. ג'והנסון, אוניברסיטת אופסלה, שוודיה מסכם במחקרו: 

התוצאות מצביעות על כך שהלמידה של שחמט יש השפעה חיובית על למידה של חשבון אבל מדגיש 

  עיות פשוטות.בפתרון  –ון כאשר הילד מגיע לרמה מסוימת בשחמט הקשר נוצר בין השחמט וחשב



 קרמיין סאורה, אוניברסיטת גירונה, ספרדפרופ' 

תלמידים שהשתמשו בשחמט ככלי ה כלל הישגים לימודיים שללשיפור מובהקת עדות  במחקרו מצא

 .מתמטיקה ושפה, במיוחד בהיבטים של קריאה שני מקצועות:חינוכי ב

בפיתוח חשיבה לוגית, היכולת המבצעית,  ותהמתמקדבבתחום המתמטיקה יש שיפור משמעותי, 
 .ההתמצאות במרחב ופתרון בעיות

יש שיפור משמעותי המתמקד בהבנה המילולית , התפיסה החזותית  מצא כי לשוניובתחום ה
 .וההבנה הארגונית ופרשנית

 אוניברסיטת פסאו, גרמניה ,שנץ פרופ 'כריסטינה

, עצמית-ויסותבתחום את יכולותיהם של התלמידים  יםשחמט משפרה ישיעור: אה במחקרהמצ

קוגניטיבי )חשיבה -מקדם כישורים מטה, וריכוז מעמיקהמגביר את הראייה , מקדם מחוננות 

 .מקדם עמדות חברתיות בכיתהועוד הסיקה החוקרת כי שיעור השחמט  .שיטתית ותזמון(

 

שחמט: גשר בין . שחמט ואוטיזם, ערך מחקר אשר קרא לו: דלפט קארל ואןמהולנד פסיכולוג ה

 .שני עולמות

 :נתן להם שיעור השחמטוהוריהם לומר את מה  בספקטרום האוטיסטיילדי במחקר שערך התבקשו 

, ריכוז במשימה, פיתוח יכולת לעסוק בשני דברים בו זמנית, הנאה במשחק, התמדה  מן התשובות:

 דות עם הפסד במשחק, ביטוי מילולי עינייני.התמודגאוה על נצחונות, 

למתמטיקה ושחמט יש אשר מצאו כי ץ' אגר אוסטריה, מאוניברסיטתענו החוקרים מ השניהלשאלה 

לפעילות פתרון בעיות  –קוגניטיבי, פירוש הדבר -את אותו קשר לזיהוי דפוסי מנגנונים הנוירו

במתימטיקה ובשחמט אחראי אותו חלק במוח שלנו. לכן, התלמידים אשר התקדמו עם שחמט ופתרו 

  העלו את הישגיהם גם במתימטיקה.  –תרגילי שחמט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



כמו כן השנה הוצגו בכנס אמצעים טכנולוגיים העומדים לרשות המורים לשחמט במוסדות חינוך 

אשר פותחה על ידי (  www.chessworld.co.il :  אתר הרשמי) "עולם השחמט"אפליקאציה ה. 

כאפליקאציה המוצלחת  הכנסתה בהכרה של משתתפי ברה הישראלית "אלתרמן שחמט" זכהח

, הילדים הרבים אשר השתתפו בתחרות השחמט והידידותית לתלמידי בתי הספר והגנים

 .המקבילה לכנס לא הפסיקו לשחק באפליקאציה הישראלית

 http://londonchessconference.comאתר הרשמי של הכנס :                              

 

 

 

 

 

 

   

http://www.chessworld.co.il/

