
 29/5/11  -כה' באייר תשע"א                                                                                 בס"ד                                          

 !לכל מאן דבעי

 בגן. ילדי גני זכו השנה להיות בין ארבעת הגנים הראשונים בהם שולב חוג שחמט

 השחמט. משחק יעה אילנו המדריכה לריסה ברן וחשפה בפני הילדים אתבכל יום ראשון הג

 ולכן הייתי מאוד סקפטית לגבי שילובו בגני.,שאף ילד לא הכיר את המשחק לפני כן  יש לציין

                                                                                                                                                 לאט לאט רכשו הילדים ידע רב :
                                                                            ומה ערכו במשחק. ,של כל אחד ולדעת מה תפקיד ,הםיים את כלי המשחק , להבדיל בינלשי

 .בומותרים ההמהלכים ואת חוקי המשחק , הם למדו 

                                                                                            .מעבר למשחק כמשחק התחדדה אצלהם התפיסה החזותית,התפיסה הכמותית
                                                                                         ושל החבר )לראות ולחשוב צעד אחד קדימה( הם קריאת מהלכים עתידיים של

 המשחק לימד אותם סובלנות , והתמודדות עם ניצחון והפסד.

                                                                                                            במשך כל השבוע הילדים שיחקו בחצר במשחק שחמט הריצפה
 וחיכו להגעתה של לריסה ביום ראשון.

                                                            הוזמנו עם הוריהם לתחרות בה הם התמודדו מול הילד של ניק , ארבעה מילדי הגן כאשר  ההשיא הירגע 
 ובסוף התחרות הוענקו להם מדליות.

                                                                         א' בבי"ס נורדאו ויהיה נכון להמשיך גם שם את הפרויקט .רב ילדי הגן עולים בשנה הבאה לכתה 
                                                                                                                                       הפרויקט ימשיך בגננו.אם בשנה הבאה נשמח 

 תודה ללריסה ניק ולובה

 ., וצוות הגןילדי גן עפרוני :אוהבים



 , מען דבעילכל 

, המפגינים עורי שחמט פעמיים בשבוע באמצעות מדריכי האקדמיה לשחמטינהנים מש העוגן גןי ילד

, ייחודיים, תרגול על לוח שחמט רצפתי גדולעורים כוללים סיפורים י. השמקצועיות ומסירות רבה

לשחק עם  תרגול בחוברות עבודה המאפשרות קצב התקדמות אישי ומשחק מחשב המאפשר לילדים

 , היודעים לשחק שחמט.דינוזאורים

משחק, וזאת כבר לאחר המפגינים בקיאות מרשימה ברזי הילדים מראים עניין רב בלימוד השחמט ו

לילדי הגן  תוכנית השחמט תורמתמנקודת מבטי, כגננת, שלושה חודשים שבהם התוכנית פועלת. 

חון העצמי ותחושת המסוגלות, לקיחת פיתוח הביטדבר בא לידי ביטוי בתחומים שונים; רבות וה

אחריות וכישוריים חברתיים. דוגמא בולטת לכך היא לחיצת היד הנהוגה בתחילת המשחק ובסופו, 

 ללא קשר לזהות המנצח או המפסיד.

שהם מפגינים במהלך  להטבוהדבר בא לידי ביטוי  בקרב הילדים להתלהבות רבההפרויקט זוכה 

ולא פחות חשוב, בשעות הרבות שהילדים משחקים שחמט בשעות פעילות הגן מעבר  יםהשיעור

  לשעורי השחמט הפורמליים.

 
הדבר מוצא את  .השחמט מבינים את חשיבותם הרבה של שיעוריחשוב לי לציין שגם הורי ילדי הגן 

במסגרת  המתקיים בשעות אחר הצהרים( שנרשמו לחוג שחמט, 14ביטויו במספר הגבוה של ילדים )

 לשעתיים וחצי השעות הפורמליות הניתנות בגן!מעבר ס הקהילתי "המתנ

 

בה ובוריס אלתרמן, ואני ולומר על מנהלי האקדמיה לשחמט, לרבות לסיכום, יש לי מילים חמות 

 תקווה ששיתוף הפעולה שלי עימם ימשיך גם בשנה הבאה.

 
 בברכה,

 
 אורית קוטאי, מנהלת גן העוגן



 .שמי שרון אמא לראם בן החמש תלמיד בגן טבעת הקסמים בראשון לציון

בני השתתף זו הפעם הראשונה בפרויקט "מסע לעולם השחמט" ואף זכה 
כמצטיין הגן. אני רוצה לנצל במה זו להגיד "תודה". בביתנו לא שיחקו שחמט 

מעולם. אני אף נבוכה להגיד כי אינני יודעת ולו מהלך אחד במשחק. אתם 
הבאתם את "בשורת השחמט" לבני והוא חלק אותה עם כל בני הבית. בכל יום 

היה חוזר מן הגן נלהב כי למד מהלכים נוספים וסחף את הבית כולו. הוא לא 
וויתר לאף בן משפחה. הוא ישב ושיחק עם סבא וסבתא הדודים והדודות ומי 

 .שלא ידע לשחק, ראם מיד נרתם ללמדו

הוא מלמד לחשוב קדימה, לתכנן. הוא מחדד את  שחמט הוא משחק אסטרטגי,
תפיסת סיבה ותוצאה. הוא מקנה הרגלים של ריכוז לזמן ארוך והתמקדות 

 .במשימה

אני נרגשת לראות את בני הצעיר כל כך נלהב ממהלכים חדשים ואסטרטגיות 
 .הוא יושב, מתאמן, חושב כיצד להשתפר וחש סיפוק רב כאשר הוא מצליח

ננת בבני אני רואה כיצד הוא מיישם את "חוקי השחמט" ביום היום כשאני מתבו
יכולת הריכוז שלו השתפרה, הוא יודע לחזות אירועים קדימה ולהבין שכל  -יום

 .פעולה שלו נושאת בחובה תוצאה ישירה

  .אני רוצה לנצל את הבמה גם בכדי לומר תודה למי שעסקו במלאכה בפועל
 -אשר אחראית על "הפצת תורה" בראש ובראשונה לגברת מירטה אלבחרי

בדרך הלימוד הייחודית לה הצליחה ללמד את בני את חוקי המשחק מאפס 
הנאה מהמשחק. אני רוצה להודות לגננת  %100ולהביא אותו למצוינות תוך כדי 

המסורה של ראם הגברת שלומית זייתון אשר דחפה את הנושא גם בימי השבוע 
ק יהיה זמין ומזמין לילדיםבו לא התקיים החוג ודאגה כי המשח . 

אני רוצה שוב להודות למר ראש העיר מר דוב צור ומנהלת האגף לחינוך קדם 
 .יסודי, גברת שולמית זכאי. היוזמה מבורכת והתרומה לילדים ניכרת

אני גאה להיות "ראשונית". גאה לגור בעיר ששמה דגש ומשאבים רבים על 
ות נדרש להתחיל כבר בגיל הרך בו חינוך ומבינה שכדי לחנך להישגים ומצוינ

נרכשים היסודות אשר ילוו את התלמידים הלאה. אני מודה שכל חברותי 
 .מהערים מסביב מקנאות בנו על הזכות שנפלה בחלקנו לקחת חלק בפרויקט

מקווה לשוב ולראות את הפרויקט המקסים והכל כך חשוב הזה ממשיך ומלווה 
 .'את בני דרך גן החובה וכיתה א

כהבבר , 
 שרון

 



 שח מט בגן הילדים

 

את חוג השחמט בגן שמחתי  הכאשר פנתה אלי אורית פז והציע

דרך של הנושא מאוד. אל נושא השחמט בגן נחשפתי בתחילת ה

תה הייתה בגני. חיכיתי וקיוויתי שגם אלינו דרך לובה אלתרמן שב

 יגיע המיזם.

למרות שידעתי על ההצלחה של פרויקטים דומים הופתעתי מאוד 

החוויה . הילדים בגני מחכים בקוצר רוח ליום שלישי , מעוצמת 

היום בו מגיע מאיר מדריך השחמט לגן. הילדים חולקו תחילה 

לשלוש קבוצות אולם לאחר מספר מפגשים הגענו למסקנה 

שהקבוצה גדולה וחילקנו מחדש לארבע קבוצות. מאיר מנחה, 

ניתן  מדריך, מסביר ולצידו 'עובדים' מספר מדריכים בני שש. לא

לתאר את גודל ההתלהבות. בכל בוקר בשעה של משחקי הבוקר 

שקיבלנו ואחת נוספת שרכשתי  2ערכות שחמט  3בגן נפתחות 

. הילדים משחקים, מתווכחים על מהלכים, והכי הביקוש הרב שלב

חשוב לומדים לנצח אבל גם להפסיד בכבוד. לצד הפעילות עם 

את החוברת המחזקת את הידע ואת תוכנת המחשב הלוחות יש 

 המקסימה המוסיפה ומעשירה בדרך משעשעת ומלמדת בו זמנית.

ילדי  על כלניתן לראות  מטשל משחק השח את השפעתו הרבה

הגן ובעיקר בילדים הפחות שקטים והפעלתנים שיושבים 

 ומשחקים ומצייתים לחוקי המשחק דבר שבדרך כלל קשה להם.

 המיזם יימשך ויתרחב .אני מקווה ש

 

 רות גוט

 -מנהלת גן "המקום שב



12/7/13 

 לובה אלתרמן, חוג שחמטלכבוד: 

 

 הנדון: מכתב הערכה

 

, מרים והים. ברצוני להביע את תודתי והערכתי 295שמי עידית דפדי, גננת בגן מס' 

  העצומה ליונתן דקלו, המדריך לשחמט בגנינו.

 כבר בשיעור הראשון ניתן היה לראות את הכימיה המדהימה שנוצרה בין יונתן לילדים.

 מלמד שחמט, שזהו משחק לא קל, בצורה מעניינת וחוויתית במיוחד.יונתן 

 ליונתן סבלנות אדירה לכל הילדים, גם לאילו שמתקשים.

יש לציין כי יונתן משקיע בילדים הרבה מעבר למצופה ולמקובל. היו מספר מקרים בהם 

יע הוא נשאר מזמנו החופשי אחרי השיעור עם ילד שלא הבין או אפילו ילד שקצת הפר

 והשלים לו את החסר.

ניכר כי ליונתן חשוב באמת שהילדים יבינו את השיעור ויהנו ממנו והוא לא מגיע לגן בכדי 

 "לעשות את העבודה" וללכת.

המיוחדת בה מעביר יונתן את השיעור, הנעימות והסבלנות שלו לילדים גרמו לכך הדרך 

ששחמט הפך לחלק משגרת יומינו בגן. כיום, אין יום בו הילדים לא מבקשים לשחק 

בשחמט ואפילו ההורים פונים אלי בלי סוף ומספרים שילדיהם מבקשים לשחק שחמט 

 וגי שחמט.בבית, מלמדים את ההורים ואף מבקשים להרשם לח

 זכינו השנה במדריך מיוחד ואני מקווה שנמשיך ונהנה ממנו גם בשנים הבאות

 בברכה , 

 עידית דפדי וילדי גן "מרים והים"

 

 העתקים:

 

 הגב' שולמית זכאי, מנהלת אגף לחינוך קדם יסודי

 , מנהלת מח' פדגוגיה ופרוייקטים מיוחדיםאורית פז

 יונתן דקלו

 



 ב אדר ב' תשע"ד

 2014מרץ,  4

 לכבוד

 גברת לובה אלתרמן

 מנהלת תוכנית שחמט בגנים

 

 רונית הלחמי, מורה לשחמט בגן "המנגינות הצעירות"הנדון: 

 

למדת את הילדים בסבלנות רונית מגיעה לגננו פעם בשבוע על מנת ללמד את הילדים שחמט. היא מ

 .ובנעימות

 .שיעורנות וכך הילדים נהנים מהומקוריות ומגורונית מביאה עמה רעיונות ללימוד 

 הקשבה, סדר וארגון. ;ות נוספות יהיא משלבת בתוך הלמידה של השחמט מיומנ

 ללמוד עוד ועוד. עם נכונות הילדים מצפים לשיעוריה ולומדים עמה בשמחה 

 שקט לימודי שאינו מפריע להמשך התפקוד השוטף בגן. בזמן שרונית מלמדת את הילדים, שורר

כיום הילדים משחקים בינם לבין עצמם שחמט, ואף מסבירים לחבר האם שיחק נכון ואם לא מהי 

 הטעות שלו. 

ם את רונית, משפיעים על למידת הילדים בזמן יהשלווה, הרוגע, הנעימות והחריצות אשר מאפיינ

 לימוד שחמט.

 

 

 בברכה,

 שלם דקלה נהדר

 

 "המנגינות הצעירות" ממ"ד מנהלת גן

 

 

 העתק: רונית הלחמי, מורה לשחמט.



11/2/11 

 לכל מאן דבעי,

 חוג שחמט בגןהנדון: 

יה לשחמט". ברצוני לציין לשבח את פעילות עול בגני פרוייקט שחמט של "האקדמיהשנה החל לפ

 הפרוייקט. הילדים בגן נהנים מאד מהשיעורים החוייתיים ומתקדמים בלימוד משחק השחמט.

 הילדים נהנים להמשיך לשחק גם מעבר לשעות ההדרכה בגן, ומגלים עניין רב במשחק.

הצטערנו מאד לשמוע שפעילות הפרוייקט עמדה על סף משבר של חילוקי דעות, וברצוננו להביע 

 בזאת את תמיכתנו ורצוננו בהמשך הפרוייקט. 

 

 בברכה,

 בשמי, ובשם ילדי הגן

 גמן"לימור דרוקר מנהלת גן "תכלת ואר

 



 לובה היקרה,

 .........חששתי באשכולנו התוכנית הופעלה בה הראשונה השנה במהלך

  עצמי את מצאתי הילדים עם יחד התנסות לאחר

 מכירה שאני אחרים כמשחקים סטטי ואינו הזמן כל משתנה שחמט משחק

 גם החיונית חשיבה תבנית בבניית לילד מסייעת אשר ליתאאוניברס שפה

 .קריאה למיומנויות

 – חשיבתיים לייצוגים חזותי מידע של העברה מבצע שחמט המשחק הילד

 מתמקד השחמט בלוח מתבונן  צעיר כשחקן הילד. קריאה בלימוד כמו מילוליים

 קריאה לימוד בתהליכי כמו שלמה התמונה לראיית עובר ומשם הספציפי בכלי

 לומד וסינתזה אנליזה של פעילויות סדרת מבצע שחמט המשחק הילד גם

 שהוא קודם לידע קישורים מבצע כללית לראייה ממוקדת מראייה להתקדם

 עיבד שהוא הנתונים לאור ביותר הלוגי המהלך את ומבצע מהזיכרון שולף

 .במוחו

 גבוה אינטליגנציה כבעלי לרוב ידועים הינם וריכוז קשב הפרעות עם רבים ילדים

 שכלית ערנות ומקדם עניין שמעורר המשחק שדרך לראות ניתן הממוצע מעל

 נראה בקבוצה או במפגש לשבת מסוגלים שלא ילדים אותם. הישגיות ומאתגרת

 .ומרוכזים קשובים אותם

 

 .לשונית והעשרה מילולי כושר מיומנות

 .בקבוצה דיון הקשבה האזנה שיחה כושר פיתוח

 

 .ואלכסון אחורה קדימה: כיוונים לומדים הילדים

 הכלי את להכות חייב לא התוקף הכלי.... ערך לו יש כלי כל חשבונית חשיבה

 .מאיים הוא עליו

 

  אסטרטגית חשיבה

 יצירתית חשיבה

 .בכבוד להפסיד והיכולת וסבלנות סובלנות פיתוח




