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  2016בספורט לשנת המופת  נועת אומ"ץ מודיעה על מקבלי אותת

  בתל אביב בספטמבר, 26האות יחולק בטקס חגיגי ביום שני, 

  

  מקבלי האות: 

 ושותפו פרופ' ריצ'רד ברנשטיין  ,האמריקאי השופט העיוור הראשון בביהמ"ש העליון
 בעלי" המכונים בין גבולות שולטשטהפועלים טייס חיל האוויר, , שקד, הישראלי
 באמצעות הספורט הציבור שאר לבין "מוגבלויות

 הישראלי בכדורגל השוערים מגדולי אחד, עברה כדורגלן - ויסוקר יצחק  
 וחברהמייסדי עמותת "מפעלות חינוך  –אורנשטיין, סמי סגול ומשה תאומים  מוטי "  
  לאחר פציעה קשה להתחרותהחותרת שחזרה  –יסמין פיינגולד  
 בישראל הכדורסל בתחום דרך ומוביל פרשן, מאמן, כדורסלן ,אריה מליניאק 

  וגזענות אלימות נגד בבעלות אוהדיו, הפועל מועדון -הפועל קטמון ירושלים  
  לשעבר מנהלת איגוד , בספורט הישראלי והמשפיעות הבכירות האתלטיותמ -חנה שזיפי

    הברידג'

  

  מקבלי עיטור מופת מאת יו"ר אומ"ץ:

 ובעולם בארץ הנכים ספורט של המודעות ראובן הלר, מטפל שיקומי ופעיל להעלאת .
  המנהל המקצועי של מרכז אילן רמת גן

  שולחן, כדורסל ושחייהטניס מדליסט גוני. -רב ישראלי פאראלימפי ספורטאי -ברוך חגאי 
 

 בישראל הספורט שידורי ממייסדי - אלרואי יואש יקבל כץ יואל העתונאי ש"ע אות  

  

 :באמות מידה של העלאתהשנה  התמקדנו" יו"ר ועדת הפרס, השופטת (בדימוס) דרורה פלפל 
, בספורט ואלימות גזענות כנגד פעולות, אחרים ספורטאים על והקרנה בחברה התנהגות נורמות
 לספורט כבוד שמביאה דופן יוצאת התנהלות, הספורטיבי העיסוק בתחום ושיפורים שינויים הכנסת
 אישית" מוגבלות למרות בספורט הישגים וכן ולמדינה

 
 נוספים לקידום אחרים גורמים של ובפעילותם שבפעילותינו "תקוותי: , מעוזיה סגליו"ר תנועת אומ"ץ 

ולהוציא את הפוליטיקה  יותר בספורט מכובדות התנהגות נורמות להנהיג נצליח, ובעולם בארץ הנושא
 "מהספורט
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ועיטורי המופת  המופת בספורט תחלק את אותדק חברתי ומשפטי, צפועלת למען מינהל תקין וה, תנועת אומ"ץ

בספטמבר בתל אביב.  26 -מועדון ספורט בטקס חגיגי ביום שני הגברים ונשים, עמותה אחת ו 13 -ל 2016לשנת 
ספורט, תוך שמירה על הערכים הבסיסיים השתרמו באורח משמעותי לקידום וגופים האות והעיטורים יינתנו לאישים 

 הטוטו בחסותהארוע יתקיים ות. סובלנות, יושר ופעילות נגד אלימ של משחק תחרותי והוגן, התמדה, מקצוענות,
  .האולימפי הועד ובשיתוף

 
ברנשטיין, שופט עיוור מביהמ"ש העליון במישיגן,  – ושקד ברנשטיין ארד’ריצ ’פרופ את אות המופת בספורט יקבלו

יצחק ספורט; המוגבלויות באמצעות  לבעלי ביחס פועלים ביחד להביא לשינוי תודעהטייס חיל האוויר, ארה"ב ושקד, 
 פרשן, מאמן, כדורסלן - אריה מליניאק; הישראלי בכדורגל השוערים מגדולי לאחד נחשב, העבר כדורגלן - ויסוקר
לפעילות  חותרת אשר הפגינה נחישות ועוצמה בחזרתה – יסמין פיינגולד; בישראל הכדורסל בתחום דרך ומוביל

" חברהחינוך ו מפעלות"עמותת  מייסדי – אורנשטיין, סמי סגול ומשה תאומים מוטיתחרותית לאחר פציעה קשה; 
 חנה שזיפי; וגזענות אלימות נגד הפועלבבעלות אוהדיו,  מועדון - הפועל קטמון ירושלים; הספורט המקדמת את

  . , ולשעבר מנהלת איגוד הברידג'הישראלי הספורט במפת והמשפיעות הבכירות האתלטיות אחת  –

שפעלו בדרך יוצאת דופן למען סגל, לאישים  המעוזימטעם יו"ר הנהלת אומ"ץ,  מופתבמסגרת הטקס יוענקו עיטורי 
, ברוך חגאי; ובעולם בארץ - הנכים ספורטל המודעות העלאתמטפל שיקומי ופעיל ל, אובן הלרר :ההוגנות בספורט

  .שחייהבטניס שולחן, כדורסל ווהישגים רבים . בעל מדליות גוני-רב ישראלי פאראלימפי ספורטאי

  .ממייסדי שידורי הספורט בישראל - יואש אלרואי יקבל אות ע"ש העתונאי יואל כץ

ששימש יו"ר  נדחה בשל מחלתו ומותו של מייסד אומ"ץ,ו 2016להתקיים ביוני במקור טקס הענקת האות נועד 
 .אריה אבנרי התנועה,

 הכלכליים, התרבותיים בחיים מרכזי מקוםתופס  הספורטיבי המשחק, ", יו"ר תנועת אומ"ץמעוזיה סגללדברי 
מכאן נובעת חשיבות ההקפדה על גישה הולמת של העוסקים במלאכה, נקיטת  .שלנו בארץ ובעולם והחברתיים

אינו כבוד רהגינות, אדיבות, יושר, שיתוף פעולה, שליטה ברגשות וכבוד והערכה למתחרה. דוגמא בולטת של חוסר 
הישראלי, אורי ששון. ארוע זה  את ידו של המתחרה סירב ללחוץהשנה באולימפיאדה בריו כשהמתחרה המצרי 

 הפוליטיקה והוצאת ונים של הגינות וכבוד בין מתחריםהדגים ביתר שאת את חשיבות ההקפדה על קריטרי
להנהיג נורמות נושא בארץ ובעולם, נצליח פעילות גורמים אחרים לקידום העילותינו ובפשב. תקוותי מהספורט

  התנהגות מכובדות יותר".

 התמקדה, אומ״ץ תנועת ומטרות החזון ברוח, השנה, "השופטת (בדימוס) דרורה פלפלרס, לדברי יו"ר ועדת הפ
 פעולות, אחרים ספורטאים על והקרנה בחברה התנהגות נורמות העלאת שתמציתן מידה אמות במספר הוועדה
 שמביאה דופן יוצאת התנהלות, הספורטיבי העיסוק בתחום ושיפורים שינויים הכנסת, בספורט ואלימות גזענות כנגד
 מאבני חלק תהיה הנאותה והתנהלותם תןיי מי .אישית מוגבלות למרות בספורט הישגים וכן ולמדינה לספורט כבוד
  ."במדינה אחרים בתחומים להתנהלויות גם הדרך

 ,אבנרי רועי ד”עו, וחברי הועדה פלפל דרורה ר”ד) בדימוס( השופטתמקבלי האות נבחרו על ידי יו"ר ועדת הפרס, 
  .ארד יעלו שחם קלמן, צבי קרן חגי ,קינן  חנוך ד”עו, חמו אברהם, זלצר זאב, ביגמן ברוריה

, ובקשר בגזענות, א עמותה הפועלת למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ונלחמת בשחיתותהי ץ"אומתנועת 
, חבר ומדמי מתרומות מתקיימת, מפלגתית-וא פוליטית-, היא א2003 במאי הוקמה העמותה ההדדי בין הון ושלטון.

כיום עומד  .לפטירתו עד אבנרי אריה העיתונאי עמד בראשה. בהתנדבות פועלים וחבריה, מהמדינה תקצוב ללא
   . אומ"ץ בראשמעוזיה סגל 


