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 כשדניאל אלחדד פגש את מאיר טפירו

 ארחה השבוענבחרת חקלאי פרדס חנה 
 את עירוני נס ציונה בכדורסל

משחק הראווה התקיים במעמד סגן ראש המועצה ומחזיק תיק 
בית ב ת התיכון הספורט אלי אטיאס, מנכ"ל מפעל הפיס, מנהל

תלמידי בית מ, בכירים ומאות נטע קוסובסקי,  החקלאי הספר
שנהנו מחוויית  יס" פרדס חנה כרכוריהספר החקלאי "ברנקו ו

 ספורט יוצאת דופן

, התקיים משחק ראווה חגיגי בין נבחרת חקלאי פרדס חנה בכדורסל 6.1.15 ,יום שלישיהיום , 
 לעירוני נס ציונה מליגת העל.

מהווה הנבחרת החקלאי אירחה את שחקני עירוני נס ציונה החל משעות הבוקר למשחק משותף 
 מחווה לענף הכדורסל הפופולרי. אולם הספורט של בית הספר "אלישבע" קושט בשלטים רבים

שהתיישבו לצפות במשחק צוידו באביזרי עידוד  מחטיבת הביניים והתיכון ומאות התלמידים
 ת.לתמיכה בקבוצה הביתי

מנכ"ל מפעל הפיס, אשר ארגנו את האירוע יחד עם אלי דדון,  שלהאירוע נפתח עם ברכתו 
והמתנ"ס ע"ש כנה כדורסל מנהלת הליגה להתיכון החקלאי "ברנקו וייס"  המועצה המקומית,

מנהלת נכחו ביציע המכובדים סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס,  מאיר.
בבית התיכון  תד ורכז הספורט היישובי, יאיר שושן, מנהלקולט ריימונ המתנ"ס ע"ש כנה מאיר

רכזת החינוך הגופני, חיה הראל ובסקי, מנהלת החטיבה, , נטע קוסהחקלאי "ברנקו וייס"הספר 
 . סמנכ"ל מנהלת הליגה לכדורסל, שלמה פריו

של מנהלת המשחקים  סבבאני עושה את : "ציין בפתיחת היום מנכ"ל מפעל הפיס, אלי דדון
 בפרדס חנה כרכור." נו הבוקרלא זוכר קבלת פנים חמה כמו זו שקיבל שנים ואני 3כבר  הליגה

סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי עלה לנאום לאחר דבריו של מנכ"ל מפעל הפיס 
ממנו להגיע היום,  מחויבות קודמת מנעהאשר  ,ראש המועצה , חיים געשציין כי  אטיאס אטיאס.

לדברי געש: "במשחק היום  חרת האורחת המכובדת איחולי הצלחה.ביקש למסור לתלמידים ולנב
יש רק מנצחים. התלמידים, השחקנים המכובדים האורחים והקהילה שמתכנסים יחד לחגיגת 

 ספורט שמחה ומלאת אנרגיה."

המועצה פועלת בהתאם " ים וציין סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט ברך את הנוכח
לתוכנית האב לספורט שגובשה לפני כשנתיים. דגש משמעותי ניתן לחינוך לאהבת הספורט כבר 

הקהילה המקומית  -מגיל צעיר. להפקת האירוע היום חברו גופים רבים כולם למען מטרה אחת
העל,  מעבר להנאה מהמפגש הספורטיבי עם שחקני ליגת "פה בפרדס חנה כרכור. לדברי אטיאס 

הכיר לראות כי מצוינות ספורטיבית היא למשחק ידידותי זה חשיבות רבה. זוהי הזדמנות ל
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בסקר אטיאס הוסיף כי :" במרחק נגיעה, וכי ניתן להגיע אליה באמצעות אמונה והתמדה. "

תושבי פרדס חנה החליטו כי הענף הפופולרי , שנים בעת הכנת תכנית אב לספורט  3שנעשה לפני כ 
משתתפים  200 -ביישוב הינו הכדורסל, ואכן זהו הענף המתפתח ביותר. לפני שנתיים היו כביותר 

 10משתתפים,  150בתי ספר לכדורסל עם  2קיימים ה. ועוד היד נטוי ,300 -היום יש יותר מ
ומחלקת בנות  גה ב',יקבוצה בוגרת בצמרת ל משתתפים, 150קבוצות נוער בגילים השונים עם 

קבוצות תחרותיות ובית ספר לכדורסל. בשנה הבאה  4מועצה אזורית מנשה הכוללת בשיתוף עם 
מתוכננת לקום לראשונה כתה למצוינות בכדורסל בבית ספר חקלאי  בשיתוף עם מכבי פרדס 

 "חנה.

גן ראש חלקו הפורמלי של האירוע נחתם בתמונה משותפת של שחקני הנבחרת התלמידים ס
: אחד אחרי השני על המגרש  שחקני עירוני נס ציונהבתומו הוצגו והמועצה ומנכ"ל מפעל הפיס. 

 -, הקפטןיונתן לוי , גיל אמיתי, רובי בוסטיין, נתנאל יוסף , טל דן, פרסטון נואלס , למאיין וילסון
, המאמן נדב זילברשטיין מיצ׳ל וואטו קרייג סמית, אור סולומון, אורי אטיאס, מאיר טפירו 

 רוזן.ועוזר המאמן, ליאור 

שחר חקלאי פרדס חנה: חת, שחקני הנבחרת המארציה, מוכשרים ומלאי מוטיבמתמודדים  מולם 
יאיר , מיתר מירון, נדב אלוס, ארד צור, דניאל ויזיש, דור גבאי, דניאל אלחדד-הקפטן, קסטן
 איציק כהן. ,מאמן הקבוצהו  רועי אלון, אמיר שאנן, עומר כהן, סהר קליגר, שוורץ

דקות כל  10מחציות  2בו הציגו שחקני הנבחרות את יכולותיהן הגבוהות נמשך  משחק הראווה
מחצית, התלמידים התמודדו מול שחקני ליגת העל באופן מרשים והציגו מיומנויות ספורטיביות 

ראווה הסתיים בתחרות שלשות בה השתתפו אשר זכו לתרועות מהקהל הביתי האוהד. משחק ה
תואר  אמיר שאנן זכה  אלוף השלשותבתואר . ד מתלמיד ושחקןחמישה זוגות המורכבים כל אח

 . מטעם המועצה מנהלת הליגה ומפעל הפיס גביעשכלל קבלת 

עירוני נס  ,האורחת לטובת הנבחרת 38:35 -בתום משחק צמוד התוצאה הסופית הסתכמה ב
כרטיסים  25-ב תהנבחרת חקלאי פרדס חנה  זכהניצחון היה מתוק לכל הצדדים, שכן גם . ציונה

 .למשחק האולסטאר הישראלי 

 כדורי סל, אחד מהם נושא חתימותיהם של כל שחקני הקבוצה. 10עוד נתרמו על ידי מפעל הפיס 

התחרויות נפגשו הנבחרות לצילום משותף ולחתימות, מזכרת מהאירוע  לאחר שהסתיימו
 .מארחים ואורחים גם יחד -עבור כולם הספורטיבי המרגש
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