
  הודעה לעיתונות
  
  

  "טורניר אטקין בכדורעף"
  

  כהכנה לקבוצות לפני פתיחת משחקי הליגה  כדורעף המשמש טורניר 
  

  בענף הכדורעף בישראלהכנה כטורניר יתקיים מדי שנה 
  

  ם בחסות איגוד הכדורעף בישראלמתקיי" טורניר אטקין בכדורעף"
  

   רט בנעמןיכל הספו בה24-25.9.09:  תאריכים יתקיים ב הטורניר
  

  העל -הן מליגתשישתתפו בטורניר כל הקבוצות 
  

  
========================================================  

  
טורניר כדורעף המשמש כהכנה לקבוצות לפני פתיחת משחקי  הנו "טורניר אטקין בכדורעף"

סות של איגוד  בח, יתקיים מדי שנה בשנה כטורניר בענף הכדורעף בישראל והוא ,  הליגה
  .הכדורעף בישראל

  

ליד , דרומית לעכו( יכל הספורט בנעמן ה ב24-25.9.09:  בתאריכים השנה יתקיים הטורניר 
    )4מזרחית לכביש ,  מסריק-הכניסה לקיבוץ  כפר

  
 ,אתא-קרית, אשר-מטה, א"  מכבי ת: בוישחקוואלו ש הקבוצות המשתתפות בטורניר השנה

  .   שאנן- ונווה
  

  !העל בכדורעף -צות הן מליגתהקבוכל 
  

 דמות בולטת , גופני כל חייו -היה מורה לחינוךשל " זמיכאל אטקיןהטורניר הנו לזכרו של 
מורה ומחנך שהנחיל , במשך שנים רבותבארץ שונים הספורט וענפי הומוכרת בתחומי 

ונוצרים  הזוכרים את דמותו ,לבני נוער רביםמבוגרים ,   לילדיםמורשת ספורט עשירה בארץ
  . לעדםאותה עימ

  
איבד עלה לארץ בהיותו ילד לאחר ש, 2009 ונפטר בפברואר 1932מכאל אטקין נולד בשנת 

  . בארץ משפחה מפוארתם והקי, בשואהאת כל משפחתו
  

מיכאל השפיע על דורות של ילדים ודמותו זכורה היטב לכל תלמידיו כדמות אגדית של אדם 
 של ה וחוסנהבר כוחדנך דורות רבים של ילדים ובני נוער באופטימי וכמי שחי, נמרץ ואנרגטי

  . בכלל ורוח הספורט בפרטהרוח
  
 כך עולה המסר מסיפור "איש לא יוכל להכניע ולהכריע את מי שמסרב להיכנע ולוותר"

  "ניצחתי... למרות הכל "וחייו מלא ההשראה של מיכאל שראה אור בספר
  



 בשיטות חייהשלימד , מיכאל היה מורה לחינוך גופני בעשרות מוסדות ארגונים ובתי ספר
ענף ,  ביותר היה ענף הכדורעףיוהתחום האהוב עלהתעמלות ולימד , מיוחדותנדירות ולימוד 

- יתה ליגתיבתקופה שלפני שה(ושופט בליגה לאומית בכיר שבו גם התמחה ושימש כמאמן 
  .הנצחת  זכרו דווקא בטורניר כדורעף שייקרא על שמורעיון לעלה ן א ומכ)העל

  
וכתב מאמרים וכתבות בנושא , פרשן כדורעף בתכניות הספורט ברדיומיכאל אטקין היה 

ספורט בכלל והכדורעף ה והיה דמות מוכרת וידועה כברת סמכא בתחום הכדורעף בעיתונות
  .בפרט

  
ת מיוחדות שהודפסו במיוחד כל הספורטאים שישתתפו בטורניר יזכו לתעודות השתתפו

  .ולמדליות,  לטורניר זה
  

  .לקבוצות ולשופטים, גביעים ומגנים יחולקו למצטיינים
  

המספר את , מנחם אטקין,  ל"על ארגון וייזום הטורניר אחראי הבן הבכור של מיכאל אטקין ז
פורי דרכו מונצח זיכרון הנספים וסי, סיפור חייו של אביו בבתי הספר בערבי יום השואה

  . ששרדו והגיעו ארצהיהדות אירופה ושל אלו הגבורה של 
  
  

  :הזמנים של טורניר אטקין בכדורעף - להלן לוח
  

24.9.09  
--- --- ---- ----  

  16:30התכנסות בשעה 
  כיבוד וחימום של הקבוצות

  
  .ונציג איגוד הכדורעף,  נציג משפחת אטקין, של אישי ציבור דברי פתיחה- 17:30

  
  .שאנן- אשר לנווה-ין מטה משחק ב- 18:00

  
  .אתא-א לקרית" משחק בין מכבי ת- 20:00

  
25.9.09  

- --- --- ---- ----  
  .  כיבוד וחימום של הקבוצות-   09:00התכנסות בשעה 

  
  . בין שתי הקבוצות שהפסידו אתמול4- ו3 משחק על מקומות - 10:00

  
  . משחק הגמר- 12:00

  
  .ודברי סיכום,  טקס חלוקת הפרסים- 14:30

  
  15:00סיום משוער בשעה  

  
=========================================================  

  :לפרטים ומידע נוסף
  

   052-2554384:  ניידיוזם ומארגן הטורניר,  הבן הבכור של מיכאל,  מנחם  אטקין
  
 חיים אטקין: קרדיט לתמונות* 


