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 2017פרדס חנה כרכור במכביה  מרשימים לספורטאי גים היש

בן  ,עידו וינקלר -ג'ודו ב  2017המכביה אלוף 
המתאמן בהדרכת אסף מגנזי  ,הישוב

 במתנ"ס פרדס חנה כרכור
של ענף הכדורשת  המקומית נשיםהכמו כן, לראשונה נבחרת 

 ומגיעה למקום השלישי בענף זה במכביה מתמודדת בטורניר
 בבית תיכון והמכובד

יכולות  הפגינוספורטאי פרדס חנה כרכור ( יצאה לדרך בשבוע האחרון, ו2017)שנת  20-המכביה ה
 . השונות בשבוע זהמרשימות בתחרויות 

בתואר אלוף המכבייה  , 8.7.17, ביום שבת האחרוןעידו וינקלר מענף הג'ודו במתנ"ס פרדס חנה כרכור זכה 
. וינקלר מתאמן בהדרכת אסף מגנזי וצוות 18ק"ג למתמודדים עד גיל  43. עידו התחרה בקטגוריה עד 2017

 מתנ"ס פרדס חנה כרכור.

. השנה לראשונה במכביה השתתפה נבחרת הנשים של פרדס חנה כרכור בטורניר כדורשת לנשיםכמו כן, 
בוצת יחד עם חיזוק משחקניות נוספות בנות הישוב. ק "שתרכורכ"לה את בנות קבוצת הנבחרת כל

ומהקבוצות המייסדות  ענף זההקבוצות הראשונות בארץ ב והיא נחשבת לאחתשנים  9"כרכורשת" קיימת 
 של הליגה לכדורשת.

עליון, אמצעי ותחתון( ודורגה במקום  -נבחרת הנשים התמודדה בבית התיכון ) בית אמצעי מתוך שלושה 
 בענף זה.  2017התמודדו במכביה  שונות רשויות 42-השלישי בבית זה. קבוצות מ

הנבחרת המקומית כוללת את  : גלית נעים, אורית קנזי, ענת המברוגר, מיכל יגר, תמי שרבני, גאולה 
ני, , שמרית צרום, שרון מויאל וארם, דפנה יוגב, שירי נהיר, מיכל בדולח, נילי פלג שפולנסקי ורחלי שמעו

 .מורן דניאל ופזית תורג'מן -אנה טודרס עוזרות מאמנת-קרוננברג בן שלום.מאמנת הקבוצה

במועדון  . עמרי בעל חגורה שחורה מתאמן17הינו עמרי זך בן ה 20-מתמודד נוסף בענף הג'ודו במכביה ה
ק"ג.  66ג'וניור עד -הג'ודו של המרכזים לג'ודו והגנה עצמית של אסף ויואל נחמיאס. זך התחרה בקטגוריה 

 זך הוא ספורטאי הנבחרת ולוקח חלק בתחרויות בינלאומיות. 

וזהו רק חלק מההישגים הבולטים בשנה  ,את פרדס חנה כרכור ייצגו בכבוד ספורטאים וספורטאיות רבים
 ויות המכביה.זו בתחר

: " ברכות לאלוף הג'ודו עידו וינקלר, לבנות נבחרת הכדורשת שלנו  ראש המועצה, חיים געש, מציין כי
ברכות למאמנים ולצוות ההדרכה של .  2017ולכל ספורטאי פרדס חנה כרכור שהתמודדו במכביה 

עידו וינקלר וגם בנות אשר שותפים להישגים המרשימים הללו. גם אלוף הג'ודו,  המוכשרים הספורטאים
נ"ס המקומי ואנו שמחים על ההכרה באיכות פעילויות הספורט נבחרת הכדורשת מתאמנים בסיוע המת

 " הניתנות במתנ"ס פרדס חנה כרכור.

ההצלחה של בנות נבחרת הכדורשת ראויה להערכה בכל קנה מידה. הנשים משלבות "געש הוסיף כי :
פעילות ספורטיבית תחרותית בשגרת היום יום העמוסה, מתמידות ומנצחות, אין מודל ראוי מכך להגדרת 

, גאווה לספורטאים, לבני המשפחה לחברים למאמנים ולכל גאים בכולם הצלחה ולביטוי כוח נשי. המילה 
 "מאחלים להם כי תמיד "המעז ינצח". אנו  הישוב,

ברכות לזוכים המוכשרים והשאפתנים אשר סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס מסר : "
לעידו וינקלר מסר אטיאס: " גאווה וכבוד לחבריך הגיעו למעמד זה הודות להשקעה רבה ולנחישותם. 

 לבני הנוער שאם ירצו אין זו אגדה. " ולבני משפחתך ולפרדס חנה כרכור. דוגמא ומופת



     9.7.17 
הישגי המכביה מהווים סיום ראוי ומכובד לעונת ספורט מוצלחת במושבה, בחוגים לדברי אטיאס: "

ואף פורץ גבולות מחוץ  הספורט המקומי, העממי והתחרותי, הולך מתרחב ומתבסס  .ילויות השונותובפע
המגוונים, ההישגים בענפי הספורט התחרותיים תושבים רבים לוקחים חלק בחוגים  לגבולות הישוב.

מכובדים וראויים, היצע הפעילות הספורטיבית במתנ"ס ומחוצה לו צומח. "אני שמח לומר כי אנחנו על 
 המפה. " סיכם אטיאס.

מנהלת המתנ"ס, קולט ריימונד, ורכז הספורט היישובי, יאיר שושן, מסרו ברכות חמות למנצחים 
ההשקעה הרבה בענפי הספורט במסגרת המתנ"ס מתבצעת לכל אורך  ".כרכורמפרדס חנה ולמתמודדים 

 השנה, והספורטאים בענפים התחרותיים מקדישים את מלוא כוחם וזמנם למען מימוש יכולותיהם
ישגים על ההאלו המתאמנים במתנ"ס ומחוצה לו . כל הכבוד לכל הספורטאים הפיזיות כמו גם המנטליות
המכביה. תודה לצוות המתנ"ס על המסירות, הליווי וההדרכה. שמחים וגאים  ועל ההתמודדות בתחרויות

 בכולכם."

ילויות הספורט בקידום פע הינה שותפה נאמנה לדרךשמועצה תודה ל: "  ריימונד ביקשה להוסיף  קולט
וענפי הספורט במתנ"ס ובישוב.  השקעתה הרבה במתקני ספורט ברמה מקצועית גבוהה ובמתן רוח גבית 

. השקעה מהפריחה והצמיחה הניכרת בספורט העממי המקומיחלק בלתי נפרד מתנ"ס היא לפעילויות ה
ותמיכה זו היא זו המאפשרת את מימוש החזון המשותף לחיזוק, ביסוס והרחבה של פעילויות הספורט 

 בשעות הפנאי  בקרב התושבים, ולקידומו של אורח חיים בריא בישוב . "
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