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אלופים משלנו!
הישגים ספורטיביים מרשימים לילדי הישוב
בענפי הג'ודו והקרטה
מועדון הג'ודו של אסף מגנזי ממתנ"ס פרדס חנה כרכור גרף  29מדליות
בתחרות הג'ודו של צפון הארץ
אלכס קורץ בת ה 10מהישוב זכתה במדליית ארד במקצה הקבוצתי
באליפות העולם בקרטה
לאחרונה נערכה תחרות הצפון בענף הג'ודו .מפרדס חנה כרכור הגיעה קבוצה של  35משתתפים
בהדרכת אסף מגנזי מהמתנ"ס היישובי .קבוצת המתאמנים מפרדס חנה כרכור הגיעה להישג
המרשים ביותר בתחרות זו 28 -מדליות .מתוכן 10 -זהב 9 ,מדליות כסף ו 9מדליות ארד.
הישג מכובד נוסף גם הוא מענפי אומנויות הלחימה שייך לאלכס קורץ בת ה ,10-תלמידת בית
ספר ממלכתי "כרכור" שזכתה במדליית הארד באליפות העולם בקרטה שנערכה בקרקוב ,פולין.
אלכס הצעירה זכתה במדליה במקצה הקבוצתי יחד עם נעמה קפטה מקיסריה ומיה רוקח
הנתנייתית.
בתחרות העולמית לקחו חלק כ 3,000-מתמודדים .שתיים מתוך שלוש הזוכות במדליית הארד-
אלכס קורץ המקומית ונעמה קפטה מתאמנות תחת הדרכתו המקצועית של ראובן שרף במתנ"ס
פרדס חנה כרכור.
לאלכס חגורה כחולה והיא מתאמנת בענף זה מגיל  .5את האימונים לאליפות העולם היא ערכה
תחת מאמן הנבחרת הלאומית ,משה רוקח.
ראש המועצה ,חיים געש ,ציין כי "הוא מברך את כלל הזוכים ,אלו הישגים יפים ומרשימים אשר
משקפים ללא ספק אימונים רבים ,נחישות והתמדה .אנו ערים להצלחה הבולטת של ילדי הישוב
בתחומי הג'ודו והקרטה ,ואנו פועלים להמשיך ולקדם את ענפים אלו בפרט והעיסוק בספורט
תחרותי בכלל" .
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס ,שלח את ברכתו החמה לזוכים בקבוצה של
אסף מגנזי ולכלת מדליית הארד ,אלכס קורץ .אטיאס מסר כי  28מדליות מעידות על עוצמתה של
קבוצת הג'ודו בהובלת המדריך המקצועי אסף מגנזי והגיבוי המקצועי באמצעות מתנ"ס פרדס
חנה כרכור ורכז הספורט ,יאיר שושן .הילדים הללו משקיעים שעות רבות באימונים מפרכים
ובשיפור מיומנויות מקצועיות והתוצאות ניכרות בשטח.
אטיאס התייחס לזכייתה של קורץ וציין כי  " :אלכס קורץ ושותפותיה לזכייה זכו במדליית
הארד באליפות בה לקחו חלק כ 3000-מתמודדים מכל רחבי העולם .הישג מרשים בכל קנה מידה
ואנו שולחים לה ולמדריך ראובן שרף את ברכותינו החמות והערכתינו לזכייה החשובה".
מנהלת מתנ"ס פרדס חנה כרכור ,קולט ריימונד ,מסרה כי" :אנחנו גאים בזוכים ובזוכות ובכלל
הילדים הפעילים במועדוני הספורט במסגרת המתנ"ס .הבסיס להישגים בספורט התחרותי הוא
אמונה ביכולות החניכים והעצמת תחושת המסוגלות על מנת להביא למימוש מיטבי של
כישרונותיהם .אנחנו מבקשים לברך גם את המדריכים אסף מגנזי וראובן שרף על הובלת
הספורטאים הצעירים במקצועיות רבה להישגים אלו ולקראת הישגים נוספים עתידיים".
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