
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבע.-יתקיים קטע המרוץ בעיר באר 19.9.16בתאריך 

 התכנסות בפארק הדסה קק"ל שכונה ד' )בכניסה לעיר מכיוון ת"א( 09:00

 הזנקת המרוץ ע"י ראש העיר מר רוביק דנילוביץ. 09:30

 הגעה לאולם הקונכייה  10:00

 טקס הדלקת הלפיד בהשתתפות סגנית ראש העיר דר' חפצי זוהר.

 הופעת תלמידי בתי הספר דקלים ושחר בקטע אומנותי. ו



 

 

 

 

 

 

 לראשונה בישראל יערכו במכון וינגייט משחקים לאומיים של ארגון ספיישל אולימפיקס

 לאחר אין ספור פגישות דיונים והיערכות רבה.

 

ים גאים אנו כעמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות להרים על נס את מחויבתינו למען הספורטא

שבע להוריד דרומה בשיתוף ספיישל אולימפיקס את מרוץ הלפיד -בעלי צרכים מיוחדים בעיר באר

 למשחקים הלאומיים לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים.

בראש דבוקת הרצים ירוצו שחקני העמותה ובראש עם הלפיד ירוצו שחקני יוניפייד עמית יונה 

שנים רז ראובן. 4ר מלווה את עמית מזה ספורטאי בעל צרכים מיוחדים ושחקן העמותה אש  

בטקס הדלקת הלפיד באולם הקונכיה יישא דברים בשם כל שחקני ספיישל אולימפיקס בעמותה 

 הספורטאי עמית יונה ולאחריו נראה בפעולה את תלמידי בתי הספר דקלים ושחר בקטע אומנתי.

 

עמותת ספיישל אולימפיקס ישראל מקדמת ספורט תחרותי בקרב אנשים עם לקויות שכליות, 

 .באמצעותו מסייעת לספורטאים לפתח את יכולותיהם הפיזיות והחברתיות

 1,300 -כ לראשונה בישראל ייערכו המשחקים הלאומיים של ספיישל אולימפיקס, במהלכם יתחרו

 ענפי ספורט. 11 -ספורטאים/יות ב

ויעבור  18.9.16יד אשר ידליק את אש המשחקים, יודלק ברחבת משרד הרווחה, ביום ראשון הלפ

בשישה ישובים ברחבי הארץ, עד להגעתו לאחר שבוע ימים, למכון וינגייט לטקס פתיחת המשחקים 

 .25.9.16ביום ראשון 

ויה מעצימה עם רצים מנוסים, חובבנים ואוהדים, לקחת חלק במרוץ ולעבור חו -אנו מזמינים אתכם 

 הספורטאים שלנו.

 קטעי המרוץ מפורטים בהמשך.

 קילומטרים. 2.5אורך כל קטע ריצה עד 

 עם הגעת הלפיד לנקודת הזינוק בכל עיר, ולאחר תדריך קצר, יוזנקו הרצים.

רצים ובקצב  -הריצה תתבצע בדבוקה אחת, בליווי משטרת ישראל ובהשתתפות של קבוצת שוטרים 

 שתתפים כאשר נושאי הלפיד רצים בראש.מותאם ליכולת המ

 הנרשמים דרך אתר ההרשמה/האפליקציה יקבלו את חולצת המרוץ.

בסיום כל קטע ריצה יתקיים טקס בנוכחות ראש העיר. הטקס יכלול ברכות, קטע אמנותי והדלקת אש 

 המשחקים בלפיד מקומי.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 הברכה של עמית בשם כל שחקני ספיישל אולימפיקס בדרום.

 שלום לכולם 

בבאר ומתגורר ברמות  14.5בן  אניקוראים לי עמית יונה 

 שבע .

אני משחק באולינג בספיישל אולימפיקס במסגרת עמותת 

 .למחויבות ולמצוינות באולינג נגב

 שנה רביעית במסגרת הבאולינג .ה זואני משחק 

 אולימפיקס נותן לי  ספיישלהעמותה ולהיות במסגרת של 

 שמחה , אמונה בעצמי , הכרות עם חברים נוספים .

 נותן לי לדעת שאנשים עם קושי מסוגלים להגיע להישגים 

 כמו כל אחד אחר .

 אני שמח לפגוש את החברים בבאולינג יחד .

לייצג ו" "עמותת באולינג נגבואני גאה להיות ספורטאי של 

 במסגרת ספיישל אולימפיקסאת העמותה 

שאתם מאפשרים לנו להשתלב בספורט כמו כל ודה לכם ת

 אחד אחר .

  תודה רבה לכולם ובהצלחה לכל הספורטאים


