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הסמכה  רפואה משלימה מכינות אקדמאיםהכשרת  תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

2014מרוץ שדה ע"ש עמיצור שפירא   

עמיצור שפירא שהיה מורה במכללה בוינגייט, יצא כמאמן אתלטיקה לאולימפיאדת 
ונרצח בידי טרוריסטים יחד עם עוד עשרה ישראלים  1972מינכן בשנת 

י תחילת המרוץ התקיים טקס מרגש בלובי המכללה, בהנחייתו מהמשלחת. לפנ
של ד"ר אברהם בן זקן, תמונות החללים נראו במרכז הטקס, לצלילי מקהלת 

שושנה, יחד עם שלושת בניו  -המכללה. בטקס המרגש נכחו אלמנתו של עמיצור 
 ובתו, אסתר רות שחמורוב, מנכ"ל הועד האולימפי מר גילי לוסטיג, מנכ"ל הועד

האולימפי לשעבר, מר אורי אפק, יו"ר אס"א מר ויקו חדד, הנהלת המכללה 
 ומשתתפי המרוץ.

מהטקס הובילה אסתר רות שחמורוב את הרצים לאזור ההזנקה עם לפיד 
 והדליקה את האבוקה באזור ההזנקה, יחד עם ילדיו של עמיצור.

במרוץ נכללו שני מסלולים: מסלול עממי לקהל הרחב ומסלול תחרותי לנבחרות 
 אס"א, שנחשב למרוץ השני בליגת המכללות בריצה.

רצים מקבוצות שונות לבושים בחולצת מרוץ מנדפת  1000-במרוץ השתתפו כ
 זיעה בצבע ירוק שקיבלו מתנת המכללה האקדמית בוינגייט.

טים מהמכללה האקדמית בוינגייט ורצי נבחרות בין הרצים נכללו מרצים וסטודנ
אס"א של אוניברסיטאות ומכללות בישראל ביניהן: הטכניון, המרכז הבינתחומי, 

 אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר.

של   בנוסף לסטודנטים, בין הרצים ניתן היה לראות שתי מחלקות מקורס מד"ג
סגן  -אלוף משנה אורן גיל ומפקד הבסיס  -קרבי , איתם רצו רמ"ח כושר 8בה"ד 

תלמידים ומורות מכיתת ספורט של ביה"ס רבין במודיעין  50אלוף גיל המבר, 
 ושתי קבוצות של שוטרים ממשטרת ישראל.

שניות מרגע ההזנקה, הגיע במקום הראשון דירוג אישי  11-דקות ו 15כעבור 
. מיד אחריו, גרמה אמרהגייט,גברים, סטודנט שנה ב' מהמכללה האקדמית בוינ

, סטודנט שנה א' ובמקום השלישי, מוקט פטנה ד', הגיע 15:23בתוצאה של 
 , סטודנט שנה ג'.גואדה אגזיד', הגיע 15:34בתוצאה של 

אזאונט  ד' הגיעה 18:32במקום הראשון דירוג אישי נשים, בתוצאה מצוינת של 
ד', 18:57צאה של , סטודנטית שנה ד' מהמכללה. במקום השני בתוטקה

, סטודנטית שנה א', ובמקום השלישי, בתוצאה של אירנה אור קונבולוק הגיעה
 .אלין וינגרצקי ד', הגיעה סטודנטית שנה ב' 19:35
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בעקבות השגים אלו, נבחרת המכללה האקדמית בוינגייט כיכבה במקום הראשון 
ים דורגו בדירוג הקבוצתי של אס"א נשים וגברים. בדירוג הקבוצתי של הגבר

במקום השני רצי האוניברסיטה העברית ובמקום השלישי רצי מכללת רופין. אצל 
הנשים הגיעו למקום השני רצות אוניברסיטת ת"א ובמקום השלישי רצות המרכז 

 הבינתחומי.

בסיום המרוץ קיבל כל משתתף מדליה ובטקס מרגש הוענקו מדליות נוספות 
ידי: נשיא המכללה פרופ' רוני לידור, -ללשלושת המקומות הראשונים בכל דרוג, ע

מנכ"ל המכללה מר שלמה בן גל, ראש ביה"ס לחנ"ג של המכללה ד"ר יואב מקל, 
 ונציגי המשפחה של עמיצור שפירא ז"ל.

ניתן לסכם את המרוץ, כאירוע ספורט מרגש, חגיגי וחשוב במיוחד, שלווה במזג 
 אוויר מושלם ובאווירה נעימה.

 נתראה בשנה הבאה

 


