
  
  

  אישית הזמנה
  

  ים להזמינכם אלמתכבד הננו
  
  

  "טורניר אטקין בכדורעף"
  

  כהכנה לקבוצות לפני פתיחת משחקי הליגה  כדורעף המשמש טורניר 
  2010/11לעונת המשחקים הכנה כטורניר יתקיים מדי שנה 

  רהותיכון חד עיריית חדרה, ם בחסות איגוד הכדורעף בישראלמתקיי" טורניר אטקין בכדורעף"
   24 ם"רחוב רמב, היכל הספורט תיכון חדרהב 27-28.9.10:  תאריכים יתקיים בהטורניר 

   העל-הן מליגתשישתתפו בטורניר כל הקבוצות 
  

========================================================  
בחסות של איגוד שנה  ומתקיים מדי משמש כהכנה לקבוצות לפני פתיחת משחקי הליגה "טורניר אטקין בכדורעף"

  .הכדורעף בישראל

  . בחדרה 24 ם"רחוב רמב, היכל הספורט תיכון חדרהב 27-28.9.10 - שלישי ה –ימים שני בהשנה יתקיים הטורניר 
  

  .   הפועל כפר סבאומכבי עירוני חדרה , אשר- מטההפועל , א"מכבי ת  :הן  הקבוצות המשתתפות בטורניר השנה
  !בכדורעף  העל-הקבוצות הן מליגתכל 
  

 , גופני כל חייו -היה מורה לחינוךשל "ז מיכאל אטקיןהטורניר הנו לזכרו של 
במשך שנים בארץ שונים הספורט וענפי הדמות בולטת ומוכרת בתחומי 

מבוגרים ,  לילדים מורה ומחנך שהנחיל מורשת ספורט עשירה בארץ, רבות
  .לעד םמהזוכרים את דמותו ונוצרים אותה עי ,לבני נוער רבים

  
עלה לארץ בהיותו , 2009ונפטר בפברואר  1932מכאל אטקין נולד בשנת 

  .בארץ משפחה מפוארת םוהקי ,בשואה איבד את כל משפחתוילד לאחר ש
  

מיכאל השפיע על דורות של ילדים ודמותו זכורה היטב לכל תלמידיו כדמות 
ל ילדים אופטימי וכמי שחינך דורות רבים ש, אגדית של אדם נמרץ ואנרגטי

  .בכלל ורוח הספורט בפרט של הרוח הוחוסנ הבר כוחדובני נוער ב
  
כך עולה  "איש לא יוכל להכניע ולהכריע את מי שמסרב להיכנע ולוותר"

למרות " והמסר מסיפור חייו מלא ההשראה של מיכאל שראה אור בספר
  "ניצחתי... הכל
  
  

לימד , מיוחדותנדירות ובשיטות לימוד  חייהשלימד  .ובתי ספר ארגונים ,מיכאל היה מורה לחינוך גופני בעשרות מוסדות
ושופט בליגה בכיר שבו גם התמחה ושימש כמאמן ענף  .ביותר היה ענף הכדורעף יוהתחום האהוב עלו ,התעמלות
  .הנצחת  זכרו דווקא בטורניר כדורעף שייקרא על שמורעיון לעלה ן אומכ )העל-יתה ליגתיבתקופה שלפני שה(לאומית 

  



והיה  וכתב מאמרים וכתבות בנושא הכדורעף בעיתונות, פרשן כדורעף בתכניות הספורט ברדיוגם מיכאל אטקין היה 
  .ספורט בכלל והכדורעף בפרטהדמות מוכרת וידועה כברת סמכא בתחום 

  
  

  .ותולמדלי,  כל הספורטאים שישתתפו בטורניר יזכו לתעודות השתתפות מיוחדות שהודפסו במיוחד לטורניר זה
  

  .לקבוצות ולשופטים, יחולקו למצטיינים ומדליות מהודרים מגנים,  גביעים
  

המספר את סיפור חייו של אביו בבתי , מנחם אטקין,  ל"על ארגון וייזום הטורניר אחראי הבן הבכור של מיכאל אטקין ז
ששרדו  ת אירופה ושל אלו יהדווסיפורי הגבורה של בשואה דרכו מונצח זיכרון הנספים , רבים בכל רחבי הארץ ספר

  .והגיעו ארצה
  

  : 2010לשנת  הזמנים של טורניר אטקין בכדורעף-להלן לוח
  

  27/9/2010 -יום שני ה
  

  פתיחת חדר מוזמנים וחימום הקבוצות – 17:00
  דברי פתיחה – 17:50
  הפועל כפר סבא –מכבי תל אביב  – 18:00
  מכבי עירוני חדרה –הפועל מטה אשר  – 20:00

  

  28/9/2010 -שלישי היום 
  

  פתיחת חדר מוזמנים וחימום הקבוצות – 17:00
  3-4משחק דירוג  – 18:00
  דברים מפי נציג משפחת אטקין – 19:50
  משחק הגמר – 20:00
  טכס סיום – 22:00

  
  

=========================================================  
  :לפרטים ומידע נוסף

  052-2554384: נייד . יוזם ומארגן הטורניר,  של מיכאל הבן הבכור,  מנחם  אטקין
=========================================================  

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------  

  
  הזמנת אורח כבוד 	 כרטיס כניסה

  

  "כדורע�טורניר אטקי� ב"כניסה ל
  

  תיכו� חדרה –הספורט  אול�
  

27-28.9.2010  
  
  

  


