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שלהן ברקליים זה
 ושש בבפר חושה השואה ומשוו הרש הינוכי-חבח!■ פרויקט

לנערות ריצה קסצת השתן־הקמת בהוד מון שט■
|p אישית העצמה מחזון חלק 

 ככפר מפורט, באמצעות £1

 פרויקט השיקו מומינזון הנוער
 ריצה קבוצת הוקמה במסגרתו חדש

 run שנקרא הפרויקט את לנערות.
your life לילך בהתנדבות מובילה 

 המכללה בוגרת ריצה מדריכת דומינגז,
 rim the ובעלת כווינגייט האקדמית

view- ותושבת לנשים ריצה חופשות 
 חינוכי-חברתי, ממיזם כחלק השרון, הוד

 נוספות לפנימיות יתרחב הצלחתו שעם
 הנשים ארגון עם כשיתוף הארץ ברחבי

 שירי עו״ד מובילה אותו האקדמאיות
 כבר ט׳-יב׳ מכיתות בנות 25כ- מלכה.

 שמתקיימים הריצה באימוני משתתפות
 את להמיט ומטרתם לשבוע אחת

 גופנית פעילות של למסגרת הנערות
 של החיובי" לחיידק אותן ולהדביק

 מים לקבל יומו דרכה אשר הריצה
 יעדים הצבת התמדה, כמו להצלחה

שיפור שייכות, תחושת לצד ועוד,

 והנאה. כיף וכמובן העצמי הדמוי
 במוטינזון להיפתח צפויה כהמשך,

 יומו בה למתקדמות נוספת קבוצה
 ואף כתחום כישרונן את לממש הכנות
 מאמן סלפטר, דן לתחרויות. להגיע
 להיות התגייס ארומת בריצות לאומי
 הגיע הפרויקט, של המקצועי היועץ

 לונה אשתו עם יחד הפתיחה לאירוע
 כמספר ישראל ואלופת שיאנית צ׳מטאי

 טקה. אזאוונט הריצה ומדריכת מרחקים
 רואים אנו הכפר: מנכ״ל חילו, ישראל

 נפלא כלי כפרט ובריצה ככלל כספורט
 להתמודד יכולת אישית, להעצמה

 כמטרה דבקות ומכשולים, קשיים עם
 את לכנות לנו שיעזרו נוספים ודברים
 זכות שואפים. אנו לה הבוגר דמות
 פעולה לשיתוף בחלקנו נפלה גדולה

 לילך כמו ענק לב עם מדהימים מאנשים
 מלכה." שירי וכמובן סלפטר דן דומינבז,

 הספורט את חווה "אני דומינגז: לילך
וריצה שיש המעצימים הדברים כאחד

 שמאפשרים היעילים הכלים אחד היא
 :לעצמנו להציב איך ללמוד להתפתח,

 : לזה יש אותם, ולכבוש חדשים יעדים
 1 והביטחון הדימוי על עצומה השפעה
 : פשוט להכל ומעל משחרר זה העצמי,

 ■ כמו מדהימים אנשים ככפר מצאתי כיף.
 ;יעקב, מורן בלחסן, חיה חילו, ישראל

 : המקסימות והמדריכות מוסקוביץ׳ אסף
 : רואים והם חדשות ליוזמות שפתוחים

 :עיניהם, לנגד הילדם טובת את רק
 ; רואה ככר ואני הדרך כתחילת רק אנחנו

 ; אצל מעורר שזה החיוביים הרגשות את
 • רצון כח להן יש אלופות, הן הבנות.
 ; אצל' אפילו קטן משהו נשנה ואם מטורף

אתשלנו"■ עשינו מהן, אחת

 לשמאל: מימין
 אזאונט

 ישראל טקה,
 דן חילו,

 סלפטר,לילך
 טל דומינגז,

 מורן הורוביץ,
 אסף יעקב,

 מוסקוביץ׳
צ׳מטאי ולזכה


