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השחמטאים המבטיחים של פרדס חנה כרכור
ארז קרסנטי ,אריאל הירש ואורי דוידסון זוכים במקומות
הראשונים בתחרות תל אביב הפתוחה בשחמט התארחו
השבוע בלשכת ראש המועצה
ראש המועצה חיים געש וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס ,ארחו השבוע את
הזוכים במקומות הראשונים בתחרות תל אביב הפתוחה בשחמט ובה השתתפו כ 60תלמידים
מכל קצוות ארץ.
ארז קרסנטי ,אריאל הירש ואורי דווידסון תלמידי בית הספר "מעיינות" בישוב אלופי השחמט
בתחרות לשנה זו הגיעו מלווים במדריך מלקר בסיל והוריהם למשרדו של ראש המועצה.
לפגישה הנינוחה הגיעו התלמידים נושאים גביעים ומדליות בהם זכו בתחרויות השונות .ראש
המועצה התעניין במספר השעות אותן מקדישים התלמידים לאימון בשחמט מידי שבוע ונענה כי
מלבד  3שעות אימון פורמאלי התלמידים מבלים שעות רבות בתרגול ומשחק במחשב הביתי.
מדריך הקבוצה מליק בסיל הרחיב וציין כי במסגרת האימונים הוא אף מחזק את הכישורים
המתמטיים באמצעות השחמט.
תחרות תל אביב הפתוחה בשחמט בה זכו השלושה התקיימה בחופשת סוכות האחרונה .קרסנטי,
דוידסון והירש התמודדו בשני מסלולים (על פי גילאים) -מול תלמידי כיתות א'-ב' ותלמידי כיתות
ג' מוכשרים מכל רחבי הארץ .בתום סדרת קרבות מותחים זכה ארז קרסנטי במקום הראשון,
ללא הפסד יחיד 100% ,נצחונות! חברו אריאל הירש זכה במדליית הארד המכובדת והמרשימה
ואורי דוידסון המנוסה אשר התמודד וזכה בעבר בתחרויות השחמט זכה במקום השלישי במסלול
הייעודי לכיתות ג'.
את קבוצת השחמט המוכשרת של בית הספר מוביל זו השנה השנייה המדריך מלקר בסיל,
והנבחרת הבית הספרית זוכה בהשגים נעים בענף השחמט לגילאים הצעירים( ,אשתקד זכה
בתחרות אורן הרוש מבית הספר).
ראש המועצה וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,העניקו לזוכים תעודות הוקרה וברכו את
האלופים הצעירים על ההישגים ב"משחק המלכים" המאתגר ,וכן את מדריך הקבוצה אשר מלווה
את הילדים במקצועיות ובהצלחה לכל אורך הדרך.
ראש המועצה ,חיים געש ציין כי  " :משחק השחמט מפתח יכולות אסטרטגיות וטקטיות וחשיבה
מופשטת ,ונהדר לראות ילדים כה צעירים מפגינים מיומנויות גבוהות בכישורים אלו.
" ברכותינו והערכתינו לילדים ולמדריך המלווה" ציין געש.
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס ציין כי " :פרדס חנה כרכור משופעת
בצעירים המגיעים להישגים ספורטיביים אישיים במגוון ענפים ואנו גאים בכל אחד ואחת! "
עוד הוסיף אטיאס כי  ":אנו במועצה מסייעים ותומכים בספורטאים מצטיינים במסגרת ועדת
תמיכות ומעודדים ומברכים על העיסוק בענפי ספורט שונים בקרב כלל ציבור התושבים.
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