
 האיגוד הישראלי לקומפוזיציה שחמטית
 

 מט בשני מסעים – 2011 קדם מפגש שנתי – למתחילים תחרות חיבור
 

 :נושא
שר במסעו הראשון הלבן מקריב כא" לבן נוסע ונותן מט בשני מסעים"עיה של על המשתתפים לחבר ב

 . כלי בערוגה הסמוכה למלך השחור כך שהמלך השחור יכול להכות כלי זה
רץ או פרש , צריח, אשון של הלבן אינו יכול להיות מסע הנותן שח או מסע המכה מלכההמסע הר
 .אך ניתן להכות רגלי שחור, שחורים

 
 אהרון הירשנזון –דוח שיפוט 

 
 . הרמה בינונית בהתחשב בכך שזו תחרות למחברים מתחילים .בעיות 9קיבלתי 

 
 דוד שטרן  –פרס ראשון 
כאשר  7וג 6א, השחורמפלטים למלך  2במעמד קיימים 

לכן הלבן לוקח במסע המפתח . 6א:ישנו מט במעמד על מ
 8א-אבל מפצה על ידי הקרבת הפרש ב 7את הערוגה ג

עקב המפתח נוצר משחק יפה של פתיחת ). מפתח תן וקח(
ומט , קוים של ערוגת ההקרבה של הרץ והפרש השחורים

מסע , בנוסף. כפיתה נאה לאחר הכאת הפרש המוקרב
אולם אלה , היה מאפשר שני מטים 8של רבסתמי 

 .מופרדים על ידי מניעת דואלים נאה
 

Sol: 1.Sa8 ! zz 
1...Kxa8 2.Bxc6 # 
1...Kxa6 2.Sc5 # 
1...Sc8,b5 2.Sc5 #          
1...Bc7 2.Sc5 #   
1...Bd6 2.Rb6 # 
 

David Stern 
1st Prize Beginner T. Pre-meeting 2011 

 
#2                                      ( 8 + 5 ) 

 
 דוד שטרן  –פרס שני 

ויוצר  8הלבן מקריב פרש בח. גם כאן המפתח תן וקח
כאן מט כפיתה אחרי ההכאה . 6מפלט בנוסף למפלט על ו

המסע  .6של הפרש ומט נוסף יפה של הסוללה אחרי מו
הוא למעשה מסע תיקון מאחר שכל מסע של  6פו...1

ניתן  .# 5רה.2היה נענה במט ) מהלוחהורדתו (הפרש 
 .6ח-אשר ניתן בה מפלט גם בלהשיג ורסיה טובה יותר 

 
 
Sol: 1.Sh8 ! zz 
1...Kxh8 2.Be5 # 
1...Kf6 2.Bf8 # 
1...Se7 2.Be5 # 
1...Sf6  2.Sf5 # 

          

David Stern 
2nd Prize Beginner T. Pre-meeting 2011 

 
#2                                      ( 7 + 4 ) 

 
 

 
 



 תומר אלבגלי –פרס שלישי 
 

נוצר  4הלבן מקריב את הצריח ועל ידי פינוי הערוגה ה
 .4ו:מט יפה של סגירה עצמית אחרי ר

 
 
1.Rf4 ! (2.Qf6 # ) 
1...Bxf4 2.Se4 # 
1...Kxf4 2.Qh6 # 
1... h4 2.Rf5 # 
           
 

Tomer Albagli 
2nd Prize Beginner T. Pre-meeting 2011 

 
#2                                     ( 7 + 4 ) 

  
 

 דוד שטרן  –ציון כבוד ראשון 
David Stern 

1st HM Beginner T. Pre-meeting 2011 

 
#2                               ( 8 + 6 ) 

     1.Re5 ! zz 
     1... f4 2.Sg4 #; 1... d5 2.Qe7 # 
     1...dxe5 2.Qe7 #; 1...Kg5 2.Se4 # 
     1...Kxe5 2.Qc3 #; 1... g5 2.Rxe6 #  

ליאון אייזנשטט –ציון כבוד שני   
Leon Aisenshtadt 

1st HM Beginner T. Pre-meeting 2011 

 
#2                             ( 11 + 7 ) 

      1.Rxd4 ! (2.Rxc4,Rd5 # ) 
      1...Kxd4 2.f4 # 
      1...Sxd4 2.Sa4 # 

 
 

 דוד שטרן  –ציון שבח ראשון 
David Stern 

1st Com Beginner T. Pre-meeting 2011 
 

 
#2                              ( 7 + 4 ) 

 
 
 

 
 
 
 
1.Sh6 !  (2.Qxg7 # )    
1... g4 2.Qf7 # 
1...gxh6 + 2.Rxf6 # 
           

 


