
לוח השחמט-
  משבצות לבנות והמחצית השנייה הינן32  משבצות (ערוגות),מחציתן 64לוח השחמט בנוי מ-

שחורות.
 

משחק השחמט הינו עתיק מאוד,המשחק מתנהל בתוך לוח השחמט !
 8 משבצות כאשר ישנם 8מבנה הלוח הנו ריבוע ומרובע כלומר שכל צלע של הלוח הינה בת 

 שורות.8טורים (ראה ערך טורים ושורות) וכן ל-
כמו-כן המשחק בנוי משני צבאות,כל שחקן בצבע שונה,האחד לבן והשני שחור.

 חיילים לכל צד.8הצבא בנוי מ-
  צריחים שנמצאים בפינות הלוח,שני פרשים שסמוכים לצריחים,שני רצים,מלכה שמונחת2

על צבעה,ומלך אחד.
המטרה בשחמט היא לתפוס את המלך היריב ולהנחיל לו ,מט".

ההגנה על המלך קודמת להכל בשחמט.
הלבן תוקף מעלה והשחור למטה.

 הלבן מתחיל ומכאן גם מגיע יתרון מסוים ביוזמה בפיתוח כלים מהיר,יעיל ונכון כשהטרה
 הראשונה היא לתפוס-להשתלט על מרכז הלו בעזרת החיילים ושליטה באלכסונים ויצירת

חולשות אצל היריב. .  

     



לוח השחמט-
 לוח השחמט בנוי מצורה גיאומטרית של ריבוע ומרובע,כלומר שכל

צלע בו שווה.
 משבצות.8כל צלע בנוייה מ

  משבצות כאשר חצי מהן משבצות לבנות וחצי64לוח השחמט בנוי מ-
שחורות.

 שורות (שורה מימין לשמאל ומימין לשמאל).8הלוח בנוי מ-
טור-כאשר עולים או יורדים.

 טורים.8 שורות וכן מ-8הלוח בנוי מ-
(כי השחמט הינו משחק בינלאומי).ח'-עד א'הטורים נכתבים 

.H עד Aאו נכתב מ-
 השורות ממוספרות לכל שחקן  אך הרישום נכתב ע"פ הצד

הלבן.



.2-עמוד

  .  הטורים והשורותמבנה הלוח- 

 כאמור הן כפי שכותבים מימין לשמאל ומשמאל השורות-
לימין.
 ,דבר חשוב להבנת1-8השורות הינן ממוספרות מ-

המשחק,ניתוח וכן לרישום שחמטאי.
 סופרים ע"פ הצד הלבן.1את השורה ה-



,רישומו שונה משאר הכלים והוא נרשם ע"פ1ערכו =      
4= חייל נמצא בטור ב' ושורה . 4מיקומו לדוגמה ב'-  

 החייל נע רק ישר,אופן הכאת הכלים אצלו יוצא דופן בכך שהוא הכלי
 היחיד שאינו מכה כפי שהוא נע,כלומר הוא נע ישר אך מכה באלכסון

.(קצר כלפי הצד שבו הוא תוקף.(למעלה

  חיילים אשר ממוקמים בשורה8בתחילת משחק לכל צד-שחקן  ישנם 
.השנייה בלוח מכל צד גם לשחקן הלבן וגם לשחור

 כאשר חיילים נמצאים יחד יש באפשרותם לקיים "קשר חיילים",מצב בו
.כל חייל שומר על השני ותומכים זה בזה לשם התקדמות

  צעדים2בתחילת משחק יש אפשרות חד פעמית לקדם את החייל 
 "לבצע קפיצה",קפיצה זו נותנת דחיפה לכיוון הצד היריב עכדי לעזור

.כהגנה או בהתקפה

  -  יתרונות החייל

 כאשר החייל מגיע לשורה האחרונה של הריב הוא מקבל "כתר" ויכול
 לההפך לפרש,רץ או מלכה וגם צריך,תכונה זו היא ייחודית לחייל

.כאמור והיא אמצעי לשחקן השחמט לנצח משחק במימוש יתרון חומרי

 חייל בעל טור פתוח ובדרכו לנצע הכתרה מכונה "חייל חופשי" כוחו
 של החייל גודל כאשר יש צמד חיילים או יותר התומכים בו או תמיכה

.ע"י כלי לשם מימוש ההכתרה,ליווי ושמירה על הטור



 לחייל תפקיד מרכזי בהתקפה שכן אע"פ נהיותו הכלי הנחות ביותר
מבחינת ערך לכן הוא גם הכי יעיל לאייםפ על כלים,להרחיקם –

.לגרשם

 כמו כן יש לו יכולת לבצע איומים כפולים בעיקר כשהוא בקשר
.חיילים(ראה ערך "קשר חיילים, בנפרד

 בהגנה החייל שומר-מגן על עצמו וכלים אחרים בצורה אלכסונית
 קצרה

.כאמור

 כאשר יש מבנה חיילים "בריא"-נכון זה מונע כניסות של כלי
.היריב דרך האלכסונים או הטורים

 כמו כן יש להם תפקיד חשוב במערך ההגנה על המלך כשכל צד
 מנסה לשבור את מבנה החיילים בהצרחה ולפתוח טור או אלכסון מול

. המלך

  -  חסרונות החיילים

 החייל כאמרו נע אך ורק ישר,אינו יכול לנוע אחורה,כלומר להבדיל
 מכלים אחרים לא ניתן להתחרט,החייל אינו יכול לנוע הצידה וכאמור

.הוא לא יכול לתקוף אחורה גם

 כאשר כלי של אחד הצדדים נמצא במעלה הטורוצמוד לחייל החייל
.נמצא במעין "קיר" כי כאמור הוא מסוגל לנוע רק ישר במעלה הטור

 חסירון נוסף הינו שהחייל הוא הכלי הכי חלש מכל כלי השחמט.לכן
.קל מאוד להכות אותו ולתקוף אותו עקב תנועתוו המוגבלת

 בסוף משחק כאשר יש ליריב רץ מצבע כלשהו צריך להציב את*&

.החיילים שלנו בצבע המנוגד לרץ כך שלא יותקפו

 לדוגמה אם יש רץ שחור ליריב ונע על משבצות שחורות אזי החיילים
  .אמורים להיות על צבע –משבצות לבנות





החייל -המשך
)  en passnt  (  "הכאת דרך הילוכו"  

 

 ניתן להסביר כלל זה ברעיון שחייל הולך רק צעד אחד אך כאמור במהלך
  משבצות) אך ניתן2 צעדים (2הראשון יש לו יכולת לבצע "קפיצה" בת 

 של חייל "תחת -אש" לומר בוודאות שמהלך זה מחייב את החייל לעבור
 היריב המקביל לו(כלומר בטור הסמוך לו) ,ואזי ניתנת הבחירה לשחקן האם

להכות את החייל שקפץ או שמא להתעלם !\

  החייל המכה חייב להיות כאמור גם בטור המקביל (הסמוך)לחייל הקופץ אך
גם באותה השורה.! 



 (המשך).2מבוכים-





. חיילים)9 (ערך המלכה QUEENהמלכה-
 המלכה היא הכלי הכי חשוב אחרי המלך,יתרונה הוא בגמישותה שכן היא

 מסוגלת לנוע בקו ישר - בטורים (למעלה למטה)גם בשורות (מימין
לשמאל ומשמאל לימין) וכן גם על האלכסונים.

היא בעצם שילוב של צריח עם רץ.
ייחודה הוא היכולת להחליף צבע באלכסון ולתמרן בצורה מהירה ויעילה.
 המלכה הכי חזקה כאשר היא במרכז,היא מאיימת כמו שמש בשל היותה

הכלי הכי חזק ויעיל צריך לשמור עליה וכן קל לאיים עליה. 
 ישנו סוג מט מפורסם על שמה "מט-נשיקת המוות, שבו היא נתמכת ע"י

אחד הכלים "ומנשקת "את המלך היריב ומסיימת את המשחק בביצוע מט.



. חיילים.אופן כתיבתו-צ5 ערך = ROCKהצריח-
 הצריח דומה למגדל-חומה בצורתו,לכל שחקן יש שניים,הצריח נחשב לכלי כבד-חזק

 ביותר,ביכולתו לשמור ולאיים על טורים שלמים ושורות שלמות,הצריח נע אך ורק
בצורה ישרה,לאורך כל השורה או הטור.

 הצריח מכה את כלי היריב כפי שהוא נע כלומר ישר ותופס את מקומו של הכלי
המוכה.

 כמו כן ניתן להכפיל-לחזק את כוחו של הצריח כאשר הוא יוצר סנכרון-קשר הכפלה
טה על טור,או שורה.עם הצריח השני כאמור נוצרת שלי

 לצריח יש גם תפקיד חשוב במילוי תפקיד ההגנה על המלך בביצוע ההצרחה. (ראה
ערך-מושג הצרחה ).

  הצריחים או2מט מאוד מפורסם הוא "מט שורות" או "מט מדרגות" שבו מבצעים 
צריח+מלכה מט על גבי השורות או הטורים בלוח.

מט הערבים (צ+פ)וכן מט "תחנת רוח"-(צ+ר).
צריחים.  מהמשחקים מסתיימים עם50%יש לצריח תפקיד מכריע בסיום משחק,כי כ-



 THE BISHOP(היועץ בעברית או השר וזיר בערבית).-הרץ
 חיילים.3,ערכו של הרץ Bאופן כתיבתו ר או 

 אופן הצבת הרצים בתחילת משחק הינו מימין למלך ומשמאל
למלכה אצל הלבן וגם השחור. 

  רצים כאשר רץ מסוגל2הרץ הינו כלי הנע אך ורק על האלכסונים.לכל שחקן יש  
 לנוע אך ורק על הצבע עליו הוא נמצא,כלומר  ברשותו של כל שחקן יש רץ אחד שנע
 אך ורק על המשבצות-ערוגות הלבנות ואילו השני נע אך ורק על המשבצות השחורות

לאורך כל המשחק!
 מיקום הרץ בלוח משפיע ישירות על יעילותו וחוזקו קריא רץ במרכז הינו רץ חזק כי יש

  משבצות) ואילו רץ בפינה מכונה "רץ נכה" שכן13לו הכי הרבה משבצות לתמרון (
הוא מוגבל מאוד בתנועתו וכוחו נחות.

הרץ מכה כלים כפי שהוא נע ותופס את המקום של הכלי שהוכה .
 ישנו קשר ייחודי וחזק מאוד כאשר רץ מתקשר-מתחבר עם חייל דבר שגורם לשמירה

הדדית וכן שמירה על מיקום חיוני.

            רץ "נכה".                   תנועת הרץ.



הפרש הלוחם על הסוס-מראהו כסוס.
  חיילים,אופן כתיבתו ברישום3הפרש-ערכו של הפרש הינו 

.Nשחמטאי הינו פ או 
  פרשים,מיקומם-אופן הצבתם בתחילת משחק הוא2לכל שחקן יש 
.8 וכן במשבצת ז'-8 ללבן ואילו לשחור ב-ב'-1 וז'-1על הטורים ב-

סמוך לצריחים. 
  משבצות ישר2או ך, תנועתו של הפרש הינה ייחודית מאוד וניתן לתאר אותה תנועת 

לכל כיוון ואז אלכסון קצר לכיוון שבו הוא נע.(ראה לוח הדגמה).
 הפרש הינו הכלי היחיד אשר מסוגל לתקוף ולנוע מעל כלים,אופייני לו במיוחד המצב

 שבו הפרש מבצע איום על המלך "שח" המכונה "שח-עקיף",תכונה זו מחייבת את
 הצד המותקף או להכות את הפרש או לברוח עם המלך אך לעולם אי אשר לחסום

איום פרש.
  כלים ויותר2הפרש בשל יכולתו לדלג מעל כלים מעולה לביצוע "מזלג" איום על 

בעת ובעונה אחת.
 8כאשר פרש במרכז הוא מכונה "םרש פגז" או "פרש תותח",שכן הוא יכול לאיים עד 

כלים בעת ובעטנה אחת וכמו כן צורת האיום שלו הינה מעגלית.
יתרון נוסף לפרש מוקנה ביכותו לתמרן בין כלים כאשר יש עמדות סגורות.

  מהלכים לעשות על מנת להגיע מקצה4חסרונו של הפרש הינו בכך שלוקח לו 
לקצה הלוח השנגדי.

 כמו כן החיילים הפינתיים שבטורים ב' ובטור ז' בשל מוגבלותו לתקוף אותם מבחינת
תמרון.

 כמו כן פרש בפינה מכונה "פרש חמור" כי זהו מצב בו פרש לא יכול לנוע בשל כלי
ששומר-סוגר על הפרש.  

 מט מאוד מפורסם ומייחד את הפרש הינו "מט חנק" מצב בו הפרש מבצע איום על
המלך היריב וכליו חוסמים אותו וכאמור אי אפשר לחסום איום של שח עקיף.

 תכונה נוספת ואופינית לפרש היא שבכל תור הפרש מסיים בצבע הנגדי ממנו הוא
 התחיל כלומר אם הפרש על משבצת לבנה במהלך הבא שלו   לכשיסיים את תנועתו
הוא יהיה במשבצת שחורה ואילו כאשר הוא על משבצת שחורה הוא יסיים במשבצת

  לבנה בתור הבא.     



תנועת הפרש-
("פרש תותח“ / פרש פגז")-במרכז.

 2פרש "חמור" פרש בפינה (לא יעיל,יכול לנוע רק ל-  
מקומות בלבד).



 המלך בשחמט הינו הכלי הכי חשוב שכן המטרה היא לתפוס את המלך היריב ולבצע
לו-בו שחמט,המלך נשבה בשבי.

 המלך נע לכל הכיוונים (ישר,למטה למעלה ימינה שמאלה ואלכסונים) אך ורק
משבצת אחת.

 1ניתן לכנות את המלך כ "מלכה נכה,כי הוא נע כמו המלכה אך עם הגבלה של 
 מהלך לכל כיוון  להבדיל מהמכה שיכולה לנוע כפי שהיא רוצה ללא מגבלה לאורך

כל השורות,האלכסונים והשורות,כלומר מקצה לקצה. 
  אסור למלך לעבור "תחת-אש",כלומר אסור להגיע למשבצת
 המאויימת ע"י אחד הכלים של היריב-זהו מסע לא חוקי שכן

המטרה כאמור בשחמט לשמור על המלך שלך !
 בסיום משחק כאשר אין הרבה כלים על הלוח ואין סכנה מיידית
 לשלום המלך,המלך יוצא כמגן וככלי מן המניין ותוקף את כלי

היריב במיוחד חיילים.
 חל איסור מוחלט בשחמט על מצב שבו מלך של אחד הצדדים יהיה

מול המלך הנגדי-צמוד אליו.  





PACMAN-פקמן-
 פקמן הנו משחק שבו עלינו להכות (לאכול) את כל הכלים שעל הלוח
 מבלי לעצור ועל פי תנועת הכלי,לדוגמה צריח רק ישר ,רץ רק אלכסון

על הצבע בו הוא נמצא וכו'.
                                          

פקמן צריח-                                         פקמן מלכה-    

              
פקמן פרש-                               פקמן רץ-





ערכם שם של הכלים השחמטאים-

  

.    
           





 
  כלים שנמצאים על אותו2: מצב שבו יש איום על  דוגמה לשיפוד (ריתוק אלכסוני) 

אלכסון ואם הכלי המותקף ינוע-יברח הכלי החזק יותר שנמצא אחריו  ניתן יהיה להכותו.
 8 כלים שחורים,גם על הפרש שנמצא ב-ו-2 מאיים על D-4)4לדוגמה הרץ הלבן שנמצא ב-(ד-

 כי הם על אותו אלכסון.7גם על הצריח שנמצאת ב-ז-
אם הפרש יזוז אז הצריח יוכה-“ייאכל".

הכלים שמבצעים שיפוד הם הכלים שמסוגלים לאיים באלכסון המלכה והרץ.

למשל בעמדה הזאת המלכה היא "הפטיש".הפרש הוא "המסמר",המלך הוא "הקיר".
   כלומר לפרש אסור לנוע בכלל כי המלך "ייאכל" ימות מידי המלכה הלבנה.

כמו כן זהו ריתוק מלכותי,מכיוון שהריתוק (האיום)הוא למלך השחור.

 ריתוק הדדי-עמדה בה שני השחקנים מאיימים לקחת כלי יותר חזק ומחייבים את היריב לא
לשחק עם הכלים המותקפים.

להלן דוגמה לריתוק הדדי :

  כי מלכו "ימות" וכך גם אצל השחור1ו יכול לעזוב את השורה ה- אינF-1הצריח הלבן שב-
 כי אז המלך השחור "ימות".1 אינה יכולה לעזוב את השורה ה-C-1המלכה שב-

הכלים שמרתקים (הפטיש) הם צריח,מלכה ורץ.
 כל כלי יבצע ריתוק בהתאם לתנועה שבה הוא נע-כלומר רץ ירתק באלכסונים בהתאם

 לצבע עליו הוא נמצא,צריח בשורות או בטורים ואילו מלכה תאיים גם באלכסונים וגם בטורים



וגם בשורות.
 *לפעמים הריתוק הוא מרצונינו במטרה להגן על המלך מהתקפה וכמו כן אף לנסות

 להתקיף חזרה או כדי לא לאבד כלים בזמן שיש איום כפול (על שני כלים,או מזלג)כפי שיש
 ) וכן המלך3(ו-F-3) מאויים ע"י המלכה השחורה שב-1 (ו-F-1בדוגמה הנ"ל :הרץ הלבן שב-

).1 (ז-G-1הלבן שב-
זהו מצב של "מזלג" כלומר איום על המלך ובנוסף גם על כלי אחר באותו המסע-תור.

 לכן כדי להגן על המלך וגם לשמור על הרץ הלבן,
 ),ובכך גם מגן על המלך וגם תוקף את7 (ו-F-7צריך הלבן להעביר את הרץ למשבצת 

)  1 עד ז-7 (מ-א-A-7-   G-1 עדA-7המלכה השחורה שנמצאת על האלכסון 

  
* הריתוק הוא מאוד נפוץ ואיום יעיל ביותר.



   *ניתן להגדיר ריתוק כ"פטיש- מסמר – קיר"
     פטיש=הכלי המאיים יבוא תמיד ראשון.אחריו יהיה תמיד המסמר-הכלי המגן,והקיר הכלי

הוא הכלי החשוב-"יקר" שווה יותר.
 במידה ויש מלכה או מלך בריתוק (כקיר)זהו ריתוק מלכותי.

  כדי לייצור ריתוק צריך למצוא מה משותף לכלים לדוגמה אלכסון-שורה-טור ואז הכלי
התוקף (הפטיש) יבוא תמיד לפני המסמר והקיר.

  כלי או2הריתוק הוא טקטיקה בסיסית וחזקה שבה אנו מחייבים את היריב ל"רתק" להשבית 
 להפסיד אחד מהם כי הוא חייב להגן על הכלי החזק יותר.  למשל בדוגמה מספרהמלכה
 היא "הפטיש" הכלי המרתק-הפרש-המסמר הכלי המרותק  ואילו המלך הוא הקיר הכלי

היותר חשוב ויותר חזק!
זוהי דוגמה לריתוק מלכותי



ריתוק-
כאמור רבים המצבים בשחמט שבהם יש ריתוק.

 כאשר יש "ריתוק-מלכותי,,כלומר ריתוק מלך או מלכה ניתן להכות כלים נוספים
 אע"פ שהם מוגנים אך האיום להפסיד את המלכה גדול וחזק יותר לכן היריב מפסיד

 כלים,ניתן לראות זאת בצורה יותר חדה וברורה כאשר יש ריתוק למלך,זהו שלב
יותר מתקדם בטקטיקה ומכונה ניצול ריתוק.   



.3-4ניצול ריתוקים הסבר מילולי דוגמאות 



חסימה לקיחה,בריחה)(  -  חוק הח.ל.ב 

  הדרכים3חוק בח.ל.ב בא לתת מענה לאיום ישיר על המלך,אלה הם כאמור 
להגן על המלך כי ההגנה על המלך קודמת לכל במשחק.

חסימה-מצב בו עוצרים-חוסמים את נתיב האיום הישיר על המלך.
. 1דוגמה דיאגרמה 

 בדוגמה זו ניתן לראות כי המלך לא יכול לברוח(בריחה)לא יכול להכות או כלי
 אחר יכול להכות את המלכה המאיימת ישירות על המלך,לכן חייבת להגיע

חסימה.



=הכאה=אכילה-לקיחה
2מצב בו המלך או כלי אחר חייב להכות את הכלי המאיים על המלך.דיאגרמה 



!עקרונות/חוקים בסיסיים בשחמט

   ומבצע איוםD-4 או4 במשבצת ד'-4 ניתן לראות כי הצריח נמצא על השורה ה-1בלוח-
  כלים באותו הזמן,אם הפרש יברח הרץ יאכל ואם הרץ יברח הפרש2כפול-כלומר איום על 

יאכל .

  ובמעת איום משולש כלומר3ה'-ניתן לראות שהמלכה הלבנה נמצאת על משבצת  2בלוח-
  הרץ גם על6גם על הפרש שבמשבצת ח'- 3 א'- שבמשצתהחייל כלים.גם על 3על 

.3ח-שבמשבצת 

  בלוח זה ניתן לראות כי המלכה הלבנה מבצעת איום כפול כולל מלך,היאחוק הח.ל.ב.-
 "שח" איוםומבצעת  8א'-וגם על המשבצת  5ו'-מאיימת גם על הפרש השחור שבמשבצת 

 ישיר על המלך.השחור חייב לברוח עם המלך או לחסום אך מה שבטוח לא ניתן
 להציל את הפרש 



ניתן לראות שהצריח הלבן אשר נמצא על טור ח' מאיים  על המלך השחור שנמצא  5בלוח-
 "שח".איום ישיר על המלך נקרא-מכונה 8ח'-במשבצת 

 המלך השחור אינו יכול להכות את הצריח ושום כלי של השחור אינו יכול לחסום את האיום
 (בריחה)לכן כל שנותר למלך השחור הוא לברוח
לקיחה-(הכאה/אכילה).

   



איום כפול\מזלג\איום משולש-

  כלים באותו התור2איום כפול הוא מצב בשחמט שבו אחד הצדדים מאיים על 
 כאשר לא תמיד ניתן להגן על שני הכלים בשל חוסר קשר ביניהם(סנכרון)והמטרה

היא להגיע ליתרון חומרי על פני היריב.
.1   *כל כלי בשחמט יכול לבצע איום כפול.לדוגמה דיאגרמה 

איום משולש-
  כלים באותו מסע,לרוב מסע זה מזכה3זהו מצב שבו אחד השחקנים מבצע איום על 

בהכאה וודאית תור אחרי ובכך ליתרון חומרי.
.2ראה דיאגרמה -

מזלג-
 מזלג הוא סוג של איום כפול אך ההבדל הוא שאחד מהכלים המותקפים ישירות

חייב להיות איום על המלך! ובעצם מהלך זה מכונה -גם "שח".
.3דוגמה דיאגרמה 

חוק הח.ל.ב-חסימה,לקיחה(הכאת כלי)- בריחה .
  בדרכים להגן על המלך בשחמט לאחר שבוצע עליו איום3חוק החלב הוא ביטוי של 

ישיר (מטור,אלכסון או שורה)איום ישיר זה כאמור מכונה "שח".
על השחקן לבדוק מה מותר ומה עדיף לנהוג כלפי איום זה.

.  4דוגמה 



)1(
)STALEMATE. תיקו עמדתי-

 תיקו עמדתי הינו מצב בו אצל אחד הצדדים המשחקים שום כלי אינו יכול לזוז לגמרי והמלך
.אם ינו  " "   " " קודם- שח תהיה אפשרות להכות את המלך אך ללא איום  ימות יזוז הוא  ע

.  " וכמובן זה מסע לא חוקי" האש כלומר מכריחים להניע את המלך לנוע לכיוון 
-1לדוגמה בלוח- '-2ובלוח    המלכה) A-8 (8ניתן לראות כי המלך השחור נמצא במשבצת  א  

'-2הלבנה נמצאת על המשבצת ג'-  בעמדה זו  ניתן לראות בבירור כי כל מקום שבו. 3או ב 
 יילך המלך  המלכה הלבנה תכה ותו אך כאמור אסור למלך לנוע להגיע לעמדה בה יכו

)  " אני מאיים על המלך ועליך להגן על המלך דרך חוק" לפני  שח  אותו מכאן ולא היה 
.  ( . אך בעצם  מכריחים את הצד השחור  לבצע מהלך לא חוקי. ב ל הח

- רגלים לצד השחור " פ שישי חיילים  הם לא יכולים לנועמה שחשוב להבין הינו כי  אע
  !!!בנוסף למלך השחור שאינו יכול לנוע

-3דוגמה לוח- . 4או לוח 



- )2תיקו עמדתי (
-STALEMATEכאמור  ה-(  התיקו העמדתי אינו עובד פועל כאשר יש כלים אחרים)

. פ שהמלך לא יכול" היכולים לנוע ואע
 הקו האדום מעיד על האיסור של המלך לנוע ואילו הצבע. (5+6דוגמאות לוחולת-

הירוק מעיד  על  המסלול שבהם הכלים השחורים יכולים לנוע.  !
 

תיקו עמדתי ב'-
 ישנם מצבים בשחמט בהם יש לכל צד כלים אך אינו מסוגל לממש את יתרונו או

+ רץ, לדוגמה כאשר נשאר מלך  שנשארו כלים שאיתם אי אפשר לבצע מט בסיום
. פרש מול מלך אך לא ניתן לתת מט+ או מלך

. 9 - 8- 7דוגמאות לוחות 

-  8  בעמדה  הרגלי החופשי במשבצת -  השחקן הלבן אינו  יכול לקדם את החייל
- ,4ג' כלומר הרץ השחור ישמור על החייל   ואילו השחור ישחק אך ורק עם המלך שלו

! ועל עמדתו והלבן לא יוכל לממש את יתרונו.

*, הצד  אשר, כלומר מחייב על תוצאת תיקו  מכיוון שתיקו עמדתי כופה תיקו
.בנחיתות חומרית או עמדתית יכול לשאף להגיע לכך כלומר לכפות תיקו  עמדתי,





עקרונות-חוקים בסיסיים בשחמט !

 מזלג-זהו איום כפול כולל מלך,כלומר איום על שני כלים
שאחד מהם הוא המלך !

  ימאיימת על המלך השחור שנמצא5לדוגמה המלכה הלבנה שנמצאת במשבצת ד'- 
).3) וכן על הפרש שבטור ד' (ד'-7גם כן בטור ד' (ד'-



!חוקים בסיסיים בשחמט 

  חיילים לפחות שנמצאים "בקשר" כאשר2    קשר חיילים-זהו רצף של 
אחד שומר על החייל שמעליו באלכסון בתנועת הכאה-“אכילה".

  כשהמטרה היא שמירה ויכולת הגנה והתקדמות טובה יותר מאשר
חיילים מבודדים חלשים ולא מוגנים. 

). F-6(6)שומר על חייל ו-E-5 (5-חייל ה-לדוגמה בדיאגרמה

  "זונג זוונג"-(כפאי) מצב שבו כל מהלך שיעשה היריב רק מריע את
העמדה או הערך החומרי של היריב.

 ,כלומר שמותר לנו או ליריב לעשותהרעיון בכפאי הוא מהמילה לכפות
 מהלך או סדרת מהלכים מחויבים שגורמים להפסד חומרי או למט או

להכתרה כפויה.

  לדוגמה בדיאגרמה שום מהלך של המלך השחור לא ימנע הכתרה של
) ולבסוף למט..!G-7(7חייל ז-
-(פטיש-מסמר קיר).ריתוק

מצב שבו יש לנו או ליריב כלי שמאיים על אלכסון\שורה או טור ואם 
 -לעזוב את הטור\השורה או האלכסון מפני שאזהכלי אינו יכול לזוז

ייאכל\ימות הכלי היותר חזק.
.ולהרוויח חומר.השימוש בריתוק נפוץ כדי לייצור לחץ על היריב

  מרתקת את הצריח8דוגמה בדיאגרמה:המלכה הלבנה שבמשבצת ח-ל
 ואסור להזיז את ה-צ כי אז המלך ימות-יאכל.6שבמשבצת ו-



-D (5)מרתק את המלכה השחורה ד-B-8 (8הרץ הלבן שבמשבצת ב-
 )כי אזH-2 (2)  ח-B-8 (8),וגם פה אסור להזיז את ה-מה מהאלכסון ב-5

המלך-ימות. אם צזיזים את המלכה אז זהו מהלך לא חוקי...! 
  



שח-נגלה (נסתר) הסבר מילולי ודוגמאות-

 מרכיבים-כלים.3"שח-נסתר" או נגלה הינו מצב בשחמט בו יש 
 "הצייד"-הכלי התוקף את המלך בטור או בשורה (צריח/מלכה) או באלכסון

 (רץ/מלכה) או שילוב של אחד מהם עם איום של "שח-עקיף"-פרש ואז נוצר איום
כפול-"שח-כפול"משני-כלים באותו מסע.

הכלי האמצעי-שבעצם תנועתו-הזזתו חושף את המלך לאיום ישיר כאמור.
הכלי השלישי הנו המלך.

ניתן לתאר זאת בצורה מטאפורית כך :
 נא הסתכל/' בחדר ועכשיו  כסה/י את עיניך במטפחת אך לא לעצום עיניים,כמובן

 שלא ניתו לראות כלום כי המטפחת  מסתירה,והחדר ישנו כמובן-הוא לא נעלם אלא
מחכה שנגלה אותו או שהוא נסתר זמנית!

(מכאן שמו של "שח-נגלה/נסתר).
 כי החדר ישנו כלומר-נגלהאך משנזיז את המטפחת 

."העיניים שלנו“=“הצייד" הכלי התוקף-1
 ."המטפחת"-הכלי שנמצא בין הכלי התוקף לבין המלך המותקף.(בין העיניים שלנו2

לחדר).
.“החדר"-הנו המלך הכלי המותקף.3

).3 (טור ב' שורה 3 ניתן לראות כי יש צריח לבן בב'-1בעמדה 
 ואילו המלך החור נמצא גם כן על טור ב' (ב'-5כמו-כן יש גם רץ לבן בטור ב' ובשורה 

8.(
כאמור הצריח=“הצייד"-הרץ=“המטפחת" המלך השחור=הכלי המותקף.

.2עמדה 
 לאחר שהרץ הלבן זז הוא חושף את המלך השחור לאוים ישיר בטור ב' מצד הצריח

הלבן מה שמכונה "שח".
הצד-השחקן השחור חייב להתייחס לאיום זה בצורת "חוק הח.ל.ב. 



.2שח-נגלה נסתר (הסבר מילולי+דגשים)

 יתרנות מאוד גדולים חשובים ומהותיים בשח נגלה.3ישנם 
 שח נגלה הנו כלי יעיל לגרום ליריב ללחץ פסיכולוגי,מתח וכן יעיל בהתקפה לרווח

כלי היריב.כמו כן יש את הממד ההתקפי שבו היריב עסוק בהגנה (מגננה).
יתרונות:

מרויחים טמפו-מהלך כי כשיש "שח חייבים לבצע את "חוק הח.ל.ב..1 
ט.(חסימה,לקיחה,בריחה).כי ההגנה על המלך קודמת לכל מהלך אחר בשחמ

ניתן להרוויח חומר ע"י הכלי שחושף את השח (”המטפחת")..2

.ניתן להוסיף כלי למערכה (כי הרווחנו תור).3

 ) ע"י1+2 ניתן לראות כי יש אפשרות ללבן לבצע "שח נגלה"(ראה לוח 3בעמדה  
  שנשמר ע"י החייל2הזזת הרץ הלבן מטור ב',יש לשחור צריח העומד על משבצת ה'-

.3שבמשבצת ו'-
 עד -ו'-6 ,וכן מ-א'-8 עד ה'-4הרץ כאמור שולט-מאיים על האלכסון ממשבצת א-

 ,כאמור אלכסון \ה משותף יחד עם הצריח השחור ועם נזיז ונכה את הצריח השחור1
)נוצר "שח".4(ראה לוח-

 לא ניתן להכות את הרץ כי יש  ואע"פ שהחייל השחור שמר על הצריח השחור
"שח" כאמור וחייב להתבצע חוק ה"ח.ל.ב.“ 

  אין כלי שיכול לחסום  את האיום הישיר על המלך השחור. ואין שוםח'="חסימה"(
 הכות את הצריח הלבן אלא רק נשאר למלך  לל'="לקיחה"כלי שחור שיכול 

ב'=בריחה.השחור 

 לכן "שח-נסתר" הנו כלי חזק ויעיל מאוד בהתקפה ויש שמכנים את אי היכולת של*
 היריב לשמור על כליו בזמן ביצוע "ש-נגלה" כהגנה מדומה,כי לא משנה כמה כלים
 ואיזה כלים שומרים זה על זה בעת ביצוע "שח" חייב להגיע חוק הח.ל.ב אלא אם כן

ניתן להכות את הכלי "הצייד, התוקף ישירות את המלך.!



.חל איסור מוחלט על המלך לעבור  תחת משבצת  מאוימת בזמן קיום ההצרחה.5    
.)5ראה דיאגרמה  .("תחת-אש"כלומר אסור שהמשבצות דרכן עובר המלך  תהיינה 
אך אם הצריח מאוים אין בעיה לבצע את ההצרחה.

 



2.

-3 דיאגרמה 
 כאן ניתן לראות דוגמה להצרחה קטנה וכי אין שום כלי שמאיים על המשבצות 

עליהן אמור המלך הלבן או השחור לבצע הצרחה. 
  מצד השחור או הלבן שיכול ל הפריע1גם כן אין שום כלי שנמצא בשורה ה-

לביצוע הצרחה קטנה.

 

 

.4דיאגרמה-

   ) לכן אי-  1  הלבן נע ממקומו המקורי (ה'- כאן ניתן לראות כי המלך 
אפשר ואסור לבצע הצרחה משני הצדדים. 



3.
.3הצרחה-

.5דיאגרמה-
  ומבצעת7כאן ניתן לראות איום ישיר של המלכה השחורה שנמצאת המשבצת ה'-

 לכן גם כאן חל,(מיקומו המקורי)1 ב-ד'-איום ישיר "שח" על המלך הלבן שנמצא
איסור לבצע הצרחה בשום צד.

(אע"פ שהשורה של המלך הלבן פנויה ואין כלי מפריע .)

5דיאגרמה-.

  זז ממקומו המקורי לכן אסור לבצע 1א'-בעמדה זו ניתן לראות כי הצריח שבמשבצת 
הצרחה בצד זה (שמאל).

 למיקומו המקורי וגם אם הוא יחזור כרגע,1והוא נמצא במשבצת ב'-
יהיה אסור לבצע הצרחה עם הצריח הזה. 


