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 סגהמפגש פ

 לראשונה בפרדס חנה כרכור

מתמודדים  63תחרות ג'ודו יישובית הכוללת 
 המועדונים בישוב 3 -מ

שובית של פרדס חנה כרכור. המפגש הספורטיבי נערך  יבשבוע האחרון התקיימה אליפות ג'ודו י
חיים געש, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק  ,במעמד ראש המועצהבאולם "פרחי הדר" רבין 

את האירוע  הספורט אלי אטיאס, רן גלר גזבר ומזכיר המועצה ומנהלת המתנ"ס קולט ריימונד.
 יאיר שושן. ביל  מקצועית רכז הספורט היישובי במתנ"סהו

מאמן אסף בהובלת ה מתנ"ס פרדס חנה כרכורמועדונים הפועלים במושבה:  3 בתחרות השתתפו
 המרכזים לג'ודו והגנה עצמיתומאמנים רחלי ואמיר קליין, בהובלתם של ה ראק ג'ודומגנזי, 

ספורטאים לתחרות ידידותית ראשונה  21השתתפו כל מועדון ממאמן יואל נחמיאס. בהובלת ה
התחרויות התקיימו בין המועדונים המשתתפים כאשר . נף הג'ודו המקומימסוגה בהקיפה בע

הקריטריונים לבחירת המתחרים היו גיל ומשקל. כלל הספורטאים שלקחו חלק קיבלו גביע עבור 
 חלקם בתחרויות ובקרבות. 

מועדוני הג'ודו  3ברך על היוזמה וציין כי נכונותם של ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש 
נהנים אנו "שתף פעולה ולהשתתף יחד לראשונה בתחרות יישובית חשובה וראויה לציון. ל

רטה. פרדס בהם אומנויות הלחימה הג'ודו והק לאחרונה מתנופה מרשימה בענפי ספורט רבים
חנה כרכור מצויה על מפת הספורט הארצית ואף העולמית, חלק מהמתחרים כיום הינם אלופי 

כמובן לנו ספק גאווה גדולה ונחת למתמודדים, למשפחות למאמנים והארץ ברמתם, וזוהי ללא 
 כך לדברי געש. פרדס חנה כרכור."תושבי 

ציין  אשר עומד מאחורי ארגון האירוע סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הספורט, אלי אטיאס
. האירוע נהנה מקהל משתתפים האירוע היה מרתק, מוצלח ומכובד ברמה ארציתבנחת כי : "

ומגוון אשר כלל הורים ובני משפחה ותושבים רבים המתעניינים בענף הג'ודו המתפתח  נרחב
הודות לשיתוף פעולה בין חשוב להדגיש כי התחרות התקיימה  אטיאס מוסיף: ". בישוב

ברצוני להודות לראש המועצה "עוד ציין אטיאס:  ". המועדונים ובין המתנ"ס למועצה המקומית
רן גלר גזבר ומזכיר המועצה, יאיר  -ל מי שהיה לו חלק באירוע זהחיים געש על תמיכתו ולכ

אשר  ומנהלת המתנ"ס קולט ריימונד, מאמנים וספורטאים יקרים שושן, רכז הספורט היישובי 
ומזכירים לנו שוב ושוב מדוע אנו  ,נחישות והתמדה מובילים להישגים מרשימים ,בחריצות

 אוהבים כ"כ את תרבות הספורט ואיכויותיה ."

זו הפעם הראשונה בה נערכת תחרות ": רן גלר גזבר ומזכיר המועצה אשר יזם את הרעיון אמר כי
הצלחתו  לדברי גלר : " " . ובכוונתנו להרחיבה להפוך אותה למסורת ,מסוג זה במסגרת יישובית

 , חושפותוההיענות היפה של התושבים אשר הגיעו לצפות בתחרויות ,המקומי של מפגש הג'ודו
 מופניתהשקעה זו יותר מכל את רצון התושבים להמשך השקעת המועצה בענפי הספורט השונים. 

ספורט העממי דוגמת רכיבה על אופניים בין השאר לג'ודו, לקארטה, לכדורסל, כדורגל ואף ל
יפה של ענפי ה לצורך הגובר ולעודד התפתחותם וצמיחתם הוזאת בכדי לספק מענ  ,והליכה
 אלו ואחרים בישוב." ספורט
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