
 

 

 
 
 

גו הוא משחק לוח אסטרטגי עתיק שהומצא בסין 

 שנה. 0444 -לפני כ

ובקוריאה   Wei'Chiלמשחק מספר שמות: בסין נקרא 

באדוק. ביפן גו נחשב לאחת מארבע האומנויות שכל 

משכיל חייב לשלוט בהן. מניחים שהמשחק הגיע ליפן 

בודהיסטי. המשחק זכה  ע"י שגריר יפן בסין או נזיר

 לפופולריות רבה והפך למשחקה הלאומי של יפן. 

 גו נחשב לאומנות והן לאומנות לחימה.

בתקופת השיא, אליפויות נערכו בחצר הקיסר או 

ותחת חסותם.ארבעה מרכזי גו ראשיים  השוגון

והיו מתחרים מידי שנה במה שכונה   התפתחו

   "משחקי הטירה/ הארמון"
 מיליון שחקנים ברחבי העולם. 06-כיום משחקים גו כ

 

 

 ,שחור /לבןגו משלב מרכיבים פשוטים של עץ, אבנים )

, עיגולים וקוים, היוצרים תבניות מרהיבות על (יאנג-ין

לוח המשחק,. מספר אינסופי כמעט של צירופי משחק 

אפשריים, המשקפים יצירתיות, אסתטיקה וחשיבה 

 ברמות הגבוהות ביותר.
 

מטרת המשחק הינה הקפת "שטחים" על הלוח. ניתן 

בגדלים גם ללכוד אבני יריב. משחקים על לוח טבלה 

מניחים את אבני המשחק  .19x19, 13x13, 9x9 :של

על הצמתים. מערכת איזון מובנית קיימת במשחק 

ברמות שונות להתמודד זה מול  םקניומאפשרת לשח

 חק!שמרמות  9ים. ניתן לגשר על פער בן זה כשוו
 

הפך לנדבך מרכזי בתרבות יפן, סין וקוריאה והפך גו 

למשחקן הלאומי. בסין וביפן שליטה במשחק נחשבת 

לשלוט  יםחייב /הלאחת מארבע האומנויות שכל משכיל

 בהן.
 

עבודות אומנות רבות וסיפורי פולקלור נוצרו סביב 

ההיסטוריה של המשחק ואירועים בולטים, תוך שהם 

 תרבותית.משקפים את חשביותו ה

והרבה פילוסופיות  גו נחשב גם כהשתקפות של החיים 

 מהמזרח משתלבות בו.
 

כיום מלמדים גו במספר אוניברסיטאות כחלק מתוכנית 

 .MBA –הלימודים לקראת תואר במנהל עסקים 

 גו באוניברסיטת-בקוריאה ניתן למוד לתואר ראשון ב

Myongji .  
 

יתרונות וכן  ערכים חינוכיים רביםמכיל גו -משחק ה

. החל בכללי אתיקה וכבוד הדדי והמשך קוגניטיביים

 –בשיפור יכולות ריכוז, חשיבה, יצירתיות ועל כולם 

הנמקה. יכולות אנליטיות משתפרות, ראיית יכולות 

התמונה הכוללת הגלובאלית, תוך יכולת שיפוט וביצוע 

 .הערכות מצב

 

משך שנים רבות לימדו גו לקבוצות מצוינות ומחוננים, ב 

אך כיום מבינים כי גו תורם להתפתחותו של כל ילד ונער 

 והוא מומלץ לכולם.

 "גו משכלל את המשוכלל וממיטיב עם הטוב" 
 .כפי שנסח זאת שביט פרגמן

 גו הינו כלי לפיתוח יכולות ניהוליות ומנהיגותיות.
לומדים  גו מלמד ומהווה כלי לטיפוח ופיתוח מצוינות.

. מסלול התפתחות ספיראלי  הגדוללקרא את התמונה ה
, פתרון לימודמשחקי גו, סקירת משחקים, הכולל "

 מוביל להבניה של מנגנון מצוינות פנימי. חידות )טסומגו("
 

הדרגות בגו, המשקפות רמת משחק דומות לאלו 
ת לחימה. שחקן מתחיל המכיר את הניתנות באומנויו

קיו. ככל שהרמה עולה דרגת  06החוקים מקבל דרגת 
. הרמה 1קיו. הדרגה הבאה היא דאן  1הקיו יורדת עד 

דאן.  7הגבוהה ביותר עבור שחקנים חובבים היא 
דאן ניתנת למי שזוכה באליפות  8תעודת שחקן של 

 ., הנערכת מידי שנההעולם לחובבים
הרמה הבאה מיועדת לשחקנים הרוצים להיות 

 יש שחקנים המתפרנסים מהמשחק. –מקצוענים. כן 
 ישנן תחרויות רבות עם פרסים יקרי ערך.

הרוצה להיות מקצוען נקרא "אינסיי" ונכנס חקן ש
פוך . מועמדים המצליחים להרויותחלמסגרת לימוד ות

מקצוען. הדרגה  1למקצוענים מקבלים דרגת דאן 
מקצוען, בה ניתן לזכות על  9הבכירה ביותר היא דאן 

 בסיס הישגים בטורנירים בינלאומיים יוקרתיים.
 

 שניים מהטורנירים החשובים ביותר לחובבים הינם: 
 

 World Amateur Go Championship 

 Korean Prime Minister Cup  
 
 שולחות נציג מטעמן לאליפות. דינותמ 76-כ

 
מאורגנות מידי שנה על ידי נוספות תחרויות רבות 

 .ושחקנים חובבי המשחקת גו אגודו ,מועדונים

 
 

 
 



 לוח גו מסורתי                              
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוח גו שולחני          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 רשת מועדוני גו -מיינד 

 
מועדון הגו מיינד מקדיש את פעילותו לקידום משחק הגו 

אנו תומכים בפעילויות גו ומסייעים  / וויקי / באדוק.
ברחבי ישראל והרחבת חדשים בהקמת מועדוני גו 

תלמידים וסטודנטים  10,666מעל עד כה עילותם.פ
 קיבלו הדרכה והשתתפו בהרצאות מטעמנו.

גן על ידי המועדון וכן אורבישראל גו הראשון -קונגרס ה
 .ו אחריובאששני הקונגרסים 

 
 כיצד מתחילים?

 
 חוברת חוקים והסברים זמינה להורדה חינם באתר.
 ישנה סדרת ספרי לימוד למתחילים ללימוד המשחק.

השלב הבא הוא לשחק גו. חשוב לרכוש סט גו, להרגיש 
 מצליל הקשת האבנים על הלוח.את האבנים וליהנות 

 .(tsumego)פתור חידות גו כעת החלו ל
אנו ממליצים מאוד לשחק עם שחקנים אחרים במועדון 
גו וכן אונליין. יש מספר שרתי גו ואנו ממליצים להתחיל 

 .World Badukאו  Kiseido GO Server -ב
מומלץ מאוד להשתתף בטורניר גו, ללא קשר לרמת 

המשחק שלך, להכיר שחקנים אחרים וליהנות מאווירת 
 הטורניר והתחרות.

 
 חומר למחשבה

שהמתנה מעידה על הן על הנותן  ישנו פתגם האומר
תנו לאנשים שאתם מעריכים סט גו והן על המקבל. 

  במתנה. זו מתנה מיוחדת לכל החיים.

או מועדון גו  , טורניריםעילויות גולמידע נוסף, פ
 בקרו באתר ובפורום. -הקרוב אליך 

 
 שביט פרגמן

 רשת מועדוני גו -מיינד 
 450-0544054נייד:   

  

MMIINNDD    מיינד  מיינד   

 


