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2..2..2210 
 

 לכבוד 
 יו"ר מועדונים

  בישראל הבאולינג שחקני
 
 

 שיתוף פעולה בין שחקני התאחדות הכדורת בישראל לשחקני הספיישל אולימפיקס: הנדון
 
 

הועד המנהל של ה.כ.י החליט לשתף פעולה עם עמותת ספיישל אולימפיקס בביצוע תכנית 
ילות ספורט של ספורטאים רגילים עם תכנית לשילוב פע - UNIFIEDבינלאומית הנקראת 

 .ספורטאים בעלי לקות שכלית
 

הרעיון החשוב והעיקרי אשר עומד בבסיס התכנית, הנו אימון/משחק משותף על בסיס שבועי/דו 
שבועי  )של כשעה וחצי( של קבוצת הספורטאים הרגילים וספורטאי ספיישל אולימפיקס במרכז 

 . כניתלת רשםאשר ת ,התאחדותהבאולינג הביתי של האגודה  החברה ב
 

אשר תשתתפנה  ליגה ארצית של זוגותבכוונתנו להקים במשותף עם עמותת ספיישל אולימפיקס, 
 בה קבוצות מהאגודות  החברות בה.כ.י שישתפו פעולה עם שחקני באולינג מספיישל אולימפיקס.

 
ספורטאי התאחדות הכדורת בישראל רואה בשיתוף פעולה זה תרומה וחיזוק הקשר עם 

, קשר שנוצר מפעילות התנדבותית המתקיימת בכמה מועדוני באולינג סהספיישל אולימפיק
   במשחקי המכבייה בעבר ובמכבייה סבארץ ושיתוף שחקני הבאולינג של הספיישל אולימפיק

 הקרובה. 19-ה
 

שחקנים המעוניינים להצטרף לפעילות במסגרת תכנית חשובה זו, ומוכנים 
תרומה לקהילה, מתבקשים להירשם במזכירות ההתאחדות  להקדיש מזמנם למען

 .0.10....0.עד לתאריך 
 

לשחקנים אשר יביעו רצונם להשתתף בתכנית, יתקיים מפגש הסבר על העמותה ופעילותה, וכן 
 .הסבר על הפעילות במסגרת  התכנית

 
מיסודה של משפ' קנדי  ישראל פעילה במסגרת  ארגון ספיישל אולימפיקס העולמי עמותת ספיישל אולימפיקס

מטרת העמותה הנה קיום פעילויות ספורט תחרותי לספורטאים בעלי לקויות שכליות. בישראל  בארה"ב.
 ענפי ספורט ואחד מהם הנו ענף הבאולינג. 21 -מקיימת העמותה פעילות ב 

 www.soi.org.ilכתובת אתר העמותה: 
 

http://www.soi.org.il/
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ראובן אסטרחן, מר עם או  (251-9988242)בטלפון  , ניתן ליצור קשר עם החתום מטהלקבלת פרטים נוספים
או במייל  259-8283295מ"מ מנכ"ל ומנהל ספורט ארצי של ספיישל אולימפיקס ישראל, בטלפון 

reuvensd@soi.org.il. 
 
 

נית זו תצלח ותתפתח תוך שיתוף פעולה, עזרתכם ותמיכתכם אנו מקווים כי תכ
 בספורטאי ספיישל אולימפיקס.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 אריה פישר,       יו"ר

 התאחדות הכדורת בישראל
  

 
 
 

  : העתקים
 

 יו"ר עמותת ספיישל אולימפיקס          דני בנעים,
 חבר הנהלת ספיישל אולימפיקס               טל רבן,

 מ"מ מנכ"ל ומנהל ספורט ארצי, ספיישל אולימפיקס  ן אסטרחן,ראוב
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