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 האיגוד הישראלי לקומפוזיציה שחמטית
 

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

 :נושא
 נושא. לבין סוללה מלכותית" תנועת פלה"עזר בשני מסעים המשלבות בין נושא -נדרשו בעיות מט

הסוללה . מסע זה יכול להיות של שחור או של לבן. דורש מסע של כלי לאורך קו כפיתה" תנועת פלה"
סוללה מלכותית שחורה אפשר לנצל גם למניעות . המלכותית יכולה גם היא להיות לבנה או שחורה

 לא (zero-position)תאומים ואפילו דופלקס מותרים אך עמדות אפס , פתרונים מרובים. דואלים
 .השימוש בכלים או תנאים אגדתיים אסור. יתקבלו

 
 פז עינת –דוח שיפוט 

 
בעיות מט עזר בשני  36הראה שישנם רק  WinChloeנושא התחרות נבחר מאחר ועיון בבסיס הנתונים 

קבלתי . הנחתנו שיש מקום להרבה רעיונות נוספים בנושא התבררה כנכונה. מסעים המבצעים אותו
הרמה הכללית הייתה טובה והיא ניכרת . בעיות ללא שמות המחברים 19, קומאיעופר , ממנהל התחרות

 .במספר הגבוה של הבעיות שנכנסו לדוח
. הוא היותר מרכזי בנושא התחרות וניתן להשתמש בו להשגת מספר אפקטים" תנועת הפלה"אלמנט 

על ידי שחור ומהם העדפתי את אלה בהם השימוש באלמנט היה " תנועת פלה"מרבית הבעיות הראו 
מספר בעיות בהן השימוש היה , למרות זאת. להשגת חסימת קו שחור על פני חסימת ערוגת מפלט

בעיות בודדות הראו . רוגת המפלט דורגו גבוה בדוח מאחר שהן כללו אלמנטים מעניינים נוספיםלחסימת ע
 .לבנה במסע המט ובהם שמתי דגש על כך שהכפיתה באמת נחוצה ואיננה רק למראית עיין" תנועת פלה"
 
. 

Jean Haymann 
1st Prize Pre-meeting T. Israel 2011 

 
H#2              2.1.1.1     ( 8 + 11) 

 
 

 אן היימן'ז – 1פרס 
 

: בעיה מבריקה עם חילוף תפקידים בין הצריחים השחורים
בכל פתרון צריח אחר נכנס לקו הכפיתה והולך לאורכו על 

הרץ והמלכה השחורים על . מנת לחסום את הצריח השני
 4או ו 4קובעים אם מסע המט של המלך יהיה לה 1ח-ו 1ג

יש כאן מניעת . הרגלי הלבןוקביעה זו גם מנתבת את מסע 
דואלים מעניינת שבה המסע הלא נכון של הרגלי הלבן 

התנועה . תופס את הערוגה אליה המלך הלבן צריך להגיע
המופיע  דבר(פעם אל המלך השחור ופעם הרחק ממנו 

 .מהווה אפקט אמנותי מהנה) בבעיות נוספות בתחרות
 

  1.Rd3 f4 (fxe4?) 2.Rdg3 Kxe4 #  
  1.Rg3 fxe4 (e4?) 2.Rgd3 Kf4 # 
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Shaul Shamir & Jean Haymann 
2nd Prize Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2     b) wKb5f5     ( 9 + 9 ) 

   
 

 אן היימן'וז שאול שמיר – 2פרס 
 

שתי הסוללות הלבנות מנוצלות לחליפין לכפיתת המלכה 
תנועת הפלה נעשית לאחר הכאה של . השחורה ולמתן המט

, כלי לבן ולמרות שהיא מנוצלת לסגירת ערוגת מפלט
יש כמובן הרמוניה מלאה כולל . האפקט נראה משכנע

המבנה . 1בשמירה על ג 6צז-ו 6חילוף תפקידים בין רב
 . טוב והתאום תמאטי ומשכנע

 
a) 1.Qxg6 Be3   2.Qc2 Kc5 # 
b) 1.Qxb6 Rg1   2.Qb2 Kg5 # 

 
Menachem Witztum 

3rd Prize Pre-meeting T. Israel 2011 

 
H#2   b) wSc2g5   ( 8 + 14 ) 

 
 

 מנחם ויצטום– 3פרס 
 

. רעיונות גדולים דורשים לפעמים אמצעים דרסטיים
. בה ביותר בתחרותומבחינת התוכן זו ללא ספק הבעיה הט

קווי הכפיתה נוצרים במהלך הפתרון גם על ידי שחור וגם 
; יש חילוף תפקידים בין שני זוגות כלים לבנים; ידי לבן על

, ולבסוף; השח במסע הראשון קובע את מיקום הכלי הלבן
במסע הראשון המלך השחור מתקרב אל המלכה רק בכדי 
לראות אותה מתרחקת ממנו במסע השני על מנת לחסום קו 

האמצעים הדרסטיים שנדרשו מהמחבר הם קודם כל . שחור
ושניהם , כך תאום לא משכנע-לישי ואחרצריח שחור ש

קבעו מבחינתי את מיקום הבעיה מתחת לשתי הבעיות 
  .שלפניה

   a) 1.Kxe4 + Bb3 2.Qe6 Qxh7 # 
   b) 1.Kd4 + Rf3  2.Qg7 Rxd7 # 

 
Jean Haymann 

4th Prize Pre-meeting T. Israel 2011 

 
H#2          2.1.1.1          ( 7 + 8 ) 

 
 

 אן היימן'ז – 4פרס 
 

בעיה זו נראית פשוטה יחסית אולם יש בה תנועה והרמוניה 
וכמובן שמיקומה בדוח הוא (מהסוג החביב עלי 

כוללים  של התנועה וההרמוניהאלמנטים ה). סובייקטיבי
השח , מלך –מלכה לעומת מלכה  –התנועה של מלך את 

ומטי , על ידי שחור פעם במסע הראשון ופעם בשני
כל זה במבנה קליל . ישירות ופעם בעקיפיןהסוללה פעם 

 .ונאה
 
1.Kb5 + Bc3   2.Qc5 Rb2 #  
1.Qe5 Bb6 +   2.Kd5+ Rc2 # 
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Menachem Witztum & Emanuel Navon 
3rd Prize Pre-meeting T. Israel 2011 

 
H#2      b) wKa8a4    ( 10 + 10 ) 

 ם ועמנואל נבוןמנחם ויצטו– 5פרס 
 

ניתן לבצע את , על פניו. מעט לגבי בעיה זוהתלבטתי לא 
הרעיון גם ללא הכפיתה של המלכה הלבנה על ידי העברה 

אולם ). למשל, 1ערוגה ז(של המלך הלבן למקום אחר 
פרט לכך שהוא מונע פתרונים , השימוש בסוללה השחורה

עומק מחשבתי לבעיה משום שיש צורך מכניס  ,צדדיים
במסע הראשון . המט בבחירה זהירה בין שתי תמונות

על , פעם את הצריח ופעם את הרץ, השחור חוסם כלי לבן
מנת לאפשר למלך מעבר לערוגה המתאימה תוך כדי 

מסעו של המלך השחור פותח את . כפיתת הכלי השחור
תנועת "הסוללה וכופת את המלכה הנותנת מט תוך כדי 

 ". פלה
a) 1.Bf3 Qb7 +   2.Kf5 Qd5 # 
b) 1.Rf4 Qb4 +   2.Ke3 Qd4 # 
 
 
 

Jean Haymann & Shaul Shamir 
1st HM Pre-meeting T. Israel 2011 

 
H#2         2.1.1.1         ( 8 + 10 ) 

 
 

 אן היימן ושאול שמיר'ז – 1ציון כבוד 
 

חסימות הדדיות בין מלכה וצריח שחורים כאשר בכל 
. פתרון כלי אחר נכנס אל קו הכפיתה ונע לסגור את הקו

התנועה פעם הרחק מהמלך השחור ופעם עד אליו נותנת 
הסיבה לכך שהבעיה לא בקטגוריה של . אפקט מהנה

הפרסים היא שהסוללה המלכותית היא במידה מסוימת 
במטריקס הספציפי של הבעיה ניתן לחשוב על . מלאכותית

כמו שיש , סוללה אחרת שבה יש אלמנט של חסימת קו
אלמנט . י על ידי הפרשבמסע הלבן הראשון בפתרון השנ

 .כזה עדיף בעיני על פני הכאה של צריח שחור
 
1.Qd4 + Kxd6  2.Qg7 Sd3 # 
1.Rc7 Se6  2.Rc4 Kf5 # 
 

 
Emanuel Navon 

12nd HM Pre-meeting T. Israel 2011 

 
H#2    b) wBh4a2    ( 9 + 11 ) 

 

 עמנואל נבון – 2ציון כבוד 
 

אחת משלוש בעיות בהן יש חסימה של שני רצים שחורים 
והנמצאות תחת הצל של הבעיה של , בכל פתרון

Tkachenko )האלמנט השונה העיקרי ). ראה בסוף הדוח
חייב  8ב-הצריח ב: בבעיה זו הוא במסע השני של השחור

לזוז על מנת לאפשר את המט ועליו לבחור בקפידה בן שתי 
ניתן לבקר את . הוא יכול להגיע הערוגות הפנויות אליהן
אולם בעיני החסימה בכל פעם על , המסע הראשון של הלבן

בפתרון האחרון החסימה נקייה כי לבן יכול (ידי כלי אחר 
 .היא מעניינת)  5רז...1לבחור גם ב 

 
a) 1.Qf3 (Qe3?) Bf2 2.Rb6 (Rb5?) Kxc5 # 
b) 1.Qe3 (Qf3?) Rf3 2.Rb5 (Rb6?) Kxc6 # 
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Emanuel Navon 
3rd HM Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2         2.1.1.1         ( 6 + 11 ) 

 
 

 עמנואל נבון – 3ציון כבוד 
 

של  ית הקודםזו הבעיה השנייה המחייבת השוואה לבעי
Tkachenko . בבעיה זו השחור חוסם את שני הרצים בכל

. הלבןפתרון אבל ההבדל העיקרי הוא במסע הראשון של 
ועליו לבחור בקפידה  4הלבן חייב לחסום את הקו של צח

בפתרון הראשון חייבים לשמור על . בין שתי אלטרנטיבות
ניתן לבקר את . חייב להישאר שמור 4ופתרון השני ד 5ד

חסימה וסגירת (יש שני אפקטים  5מהד.2העובדה שלמסע 
אך במסגרת , דבר הקיים גם בבעיה שמעליה בדוח, )ערוגה

 .ת הדואלים זה נראה לי דבר מינורימניע
 
1.Rf7 (Re5?) e4 (f4?) 2.Qe5 Kd3 #  
1.Rf6 (Rd5?) f4 (e4?) 2.Qd5 Kb1 # 
 

Menachem Witztum 
4th HM Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2    b) wRh5h6    ( 4 + 11 ) 

 מנחם ויצטום – 4ציון כבוד 
 

, כאשר המטנעשית על ידי לבן " תנועת הפלה"בבעיה זו 
מנצל כפיתה של הכלי השחור הכופת את המלכה , בהכרח
' בפתרון הראשון קו הכפיתה כבר קיים על טור ו. הלבנה

למרות שהבדלים . ובפתרון השני הוא נוצר במהלך הפתרון
אין כאן ספק שהפתרון , מסוג זה בפתרונים חביבים עלי

ולכן מיקומה של הבעיה בדוח אינו , השני מעניין יותר
 .בוהג
 

     a) 1.Kf4 + Ka1   2. g4 Qe5 # 
     b) 1.Ke6 + Qc2   2.Be7 Qf5 # 

 
 
 
 

Menachem Witztum 
5th HM Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2         2.1.1.1           ( 5 + 9 ) 

 

 מנחם ויצטום – 5 כבודציון 
 

. שני המלכים והכלים הכפותים כולם בתנועה בבעיה זאת
מנוצל לסגירת ערוגת מפלט ויש " תנועת הפלה"אלמנט 

דיפרנציאציה בין מסעי המלך הלבן בשני הפתרונים 
בכל . הנובעים ממיקום הכלים השחורים המצעים תנועה זו

פתרון הכלי הלבן שאינו כופת נע להגן על ערוגות סביב 
 . המלך השחור

 
1.Kh3 Qc8   2.Qg3 Kg8 #  
1.Kh2 Ra1   2.Bg3 Kxg7 # 
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Menachem Witztum 
6th HM Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2         2.1.1.1           ( 5 + 8 ) 

 
 

 מנחם ויצטום – 6ציון כבוד 
 

שינוי מהנה של הסוללה המלכותית המשולב בחסימות 
תנועת "מסעי משכנעות של קווי המלכה השחורה על ידי 

 .בעיה קלילה ונחמדה". הפלה
 
 
 

1.Rc5 Ke3   2.Bf6 Ke3-e4 #  
1.Rf5 Ke2 +   2.Kh5 Kf1 # 
 
 

Shaul Shamir 
1st Com Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2  b) wKf6wSf1 ( 6 + 7 ) 

 

 שאול שמיר – 1ציון שבח 
 

משמשים גם כאן לסגירת ערוגות " תנועת הפלה"מסעי 
-המלכה נכנסת אל הקו התמאטי ואחר: השחורליד המלך 

החסימות על הקו של שני הצריחים . כך נוסעת לאורכו
מהוות את , מה שמאפשר את ההכאה שלהם, השחורים

 .המבנה קליל ומהנה. הבונוס בבעיה
 
 

a) 1.Qg1 Sg3   2.Qb1 Kxg5 # 
b) 1.Qd4 Sg4   2.Qb2 Kxg2 # 

 
 
 
 
 

Israel Zur 
2nd Com Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2     b) wKd7b3    ( 9 + 6 ) 

 

 ישראל צור – 2ציון שבח 
 

בבעיה שני פתרונים בכל תאום אולם ההבדל בין שני 
זוגות הפתרונים הוא רק במסעי המלך הלבן במסע הלבן 

יש עניין בכך שבכל פתרון המלך , בכל זאת. הראשון
בפתרון הראשון קיים . הלבן מוגבל רק לערוגה אחת

החוסם את מסע המט על ידי ? 7מה...1אלמנט נחמד 
 .אבל אלמנט זה אינו מופיע באף פתרון אחר, הרגלי

a) 
1.Qxd3 + Ke8   2.Qg3 e7 #  
1.Qxe6 + Kd8   2.Qg4 d4 #  
b)  
1.Qxd3 + Ka2   2.Qg3 e7 #  
1.Qxe6 + Kc2   2.Qg4 d4 # 
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Israel Han 
3rd Com Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2        2.1.1.1        ( 10 + 12 ) 

 
 
 

 ישראל האן – 3ציון שבח 
 

לסגירת ערוגות ליד המלך " תנועת הפלה"גם כאן 
הם #  3ה:מ 3ה:ר.2בפתרון השני המסעים . השחור

לעומת הבחירה  3על מנת לשמור על ערוגה דכפויים 
כמובן עניין בכך יש . היותר חופשית בפתרון הראשון

מונע פתרונים צדדיים תוך  4שהצריח השחור על א
אך זה יחסית מינורי , שימוש בסוללה המלכותית השחורה

 .לטעמי
 

1.Qc3 Sb4   2.fxg5 + Kxg5 #  
1.Bd5 Ba5   2.Bxe3 + Kxe3 # 
 
 
 
 

Israel Han 
4th Com Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2        2.1.1.1        ( 10 + 12 ) 

 ישראל האן – 4ציון שבח 
 

מופיע פעמיים כאשר " תנועת הפלה"בכל פתרון אלמנט 
השינוי בסדר המסעים של השחור גורר שינוי במסעי 

בשני הפתרונים הלבן צריך למצוא את הדרך . הלבן
לערוגה חופשית למלך הלבן הנגזרת ממה שסדר מסעי 

 .השחור נותן
 
 

 
1.Bc5 e6 (Ke4?)  2.Qb5 Ke5 # 
1.Qb5 Ke4 (e6?)  2.Bc5 Kd5 # 
  

 
 
 

Yosi Retter 
5th Com Pre-meeting T. Israel 2011

 
H#2      b) bPd3b5     ( 6 + 9 ) 

 

 יוסי רטר – 5ציון שבח 
 

הסימטריה של הסכמה בבעיה זו נשברת במידה מסוימת 
. על ידי המסעים הראשונים של הלבן ומסעי המט

 .המסעים הקריטיים ראויים לציון
 
 
 

a) 1.Rb5 Bc3   2.Qc5 Kd7 # 
b) 1.Rd3 b4   2.Rd4 Kf6 # 
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 :קודמים

למעשה רק לבעיה אחת מצאתי קודם משמעותי והוא אותו קודם המוזכר בדוח לגבי בעיות ציון הכבוד 
שונה רק בכך שרגלי לבן ) האן. י( 7' בעיה מס. המובאת כאן Tkachenkoהבעיה של , השני והשלישי

 .הבדל זה אינו מספיקחוסם את הרצים השחורים אך 
 
 
 
 
 
1.Qg7 Re4   2.Rc2 Kxc2 #  
1.Qg6 Rd4   2.Rx*b2 + Kxb2 # 

Sergy Ivanovich Tkachenko 
8th HM 7th Yasinovataya 2003 

 
H#2       2.1.1.1       ( 6 + 13 ) 

 


