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קראטה קידס
ראש מועצת פרדס חנה כרכור חיים געש מארח את אלופי
הקראטה הצעירים של פרדס חנה כרכור
כ 10-ילדים וילדות אלופי קראטה המתגוררים ומתאמנים בישוב הוזמנו השבוע למפגש היכרות והוקרה על
הישגיהם הספורטיביים עם ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש וסגן ראש המועצה ומחזיק תיק
הספורט ,אלי אטיאס.
לפני כחודש ארחה פרדס חנה כרכור את אליפות ישראל בקראטה  ,מעבר לאירוח התחרות הארצית,
הנוכחות המקומית בקרב המתחרים התגלתה כמרשימה ,ובתחרות עצמה זכו במקומות הראשונים ילדים
רבים בני הישוב  .לאור ההישגים המכובדים ,ראש המועצה ,חיים געש וסגן ראש המועצה אלי אטיאס
ביקשו לפגוש את אלופי הקראטה הצעירים של הישוב.
המפגש עם כ 10-ספורטאים צעירים אשר זכו במקום הראשון באליפות הארץ בתחומים השונים התקיים
השבוע ,יום ב' ,8.6.15 ,במעמד ראש המועצה  ,סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ומנהל הספורט
היישובי ,יאיר שושן .לטקס הגיעו הילדים הנרגשים בני  7-12יחד עם בני משפחותיהם והמאמנים לחדר
הישיבות בבניין המועצה.
לאחר היכרות ראשונית ראש המועצה התעניין בקשר שבין ספורט הקראטה למיומנויות לימודיות ונתבשר
על ידי אחד המאמנים כי כל הספורטאים שנוכחים בטקס בעלי הישגים גבוהים בלימודים .עוד ציין
המאמן כי ישנם ילדים המתחילים באימוני הקראטה כבר בגיל .4
בהתייחס לכך אמר געש " :כיף לראות ילדים שמתחילים בגיל מוקדם ספורט הישגי .העיסוק בספורט יכול
לתרום רבות לילדים ולצעירים ,הוא תורם לריכוז ,למשמעת עצמית .בענפים התחרותיים העיסוק בספורט
מסייע להישגיות ולהתמודדות יעילה עם רגשות ומצבים שונים בהם גאווה ולעיתים אף תסכול ,שאף הוא
חלק בלתי נפרד מחיינו" .
לדברי געש " :שמחנו להיווכח כי מספר ילדים כה רב (כ ) 200-מתמודד ומצליח באליפות ישראל בענף
הקראטה .ומתוכם לקחו חלק למעלה מ 60-ספורטאים בני היישוב פרדס חנה כרכור"
סגן ראש המועצה ,ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס מציין ומוסיף כי " :ההשקעה בספורט צריכה
להתחיל בגיל צעיר .אנו שמחים ומברכים על מספרם הרב של הילדים בני הישוב המגלים יכולות גבוהות
והישגים מוכחים בענפי ספורט רבים ,בהם הקראטה .הישגים אלו הם תוצר של מאמץ והתמדה הנרכשים
כבר בגיל צעיר .הודות לכך הילדים נמצאים בנקודת פתיחה מצוינת להישגים בינלאומיים ולייצוג פרדס
חנה כרכור וישראל בתחרויות עולמיות בהמשך דרכם הספורטיבית " .
עוד הוסיף אטיאס " לאור ההישגים הנ"ל החלטתי כי המתנ"ס יפתח קבוצה חדשה בענף הקראטה ויצרף
את המאמן ראובן שרף ,אשר אימן את קבוצת האלופים הנ"ל ,כמאמן האחראי של הקבוצה .כמו כן
המתנ"ס יעסיק את יו"ר איגוד הקראטה אייל ניר למתן הדרכה לבני הנוער בנושא מנהיגות אישית.
הילדים קיבלו מידי ראש המועצה וסגנו תעודות הוקרה אישיות על הישגיהם בספורט הקראטה .על
התעודה חתומים ראש המועצה ,חיים געש ,סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ,אלי אטיאס,
מזכיר/גזבר המועצה רן גלר ,מנהלת המתנ"ס ,קולט ריימונד ומנהל הספורט היישובי ,יאיר שושן.
"גאה בכם על ההישגיות ועל התחרותיות" חתם געש את המפגש ,לאחריו התפנו כולם לתמונה קבוצתית
משותפת.
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