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Yossi Chemo צילום: יוסי חמו



אחרי כמה וכמה ביטולים ודחיות עקב 

הקורונה, בחודש יוני 2021 יצאה קבוצת ילדים 

מגוש דן לטיול גלישה לאיים המלדיביים. 

המסע וביצועי הגלישה המדהימים תועדו 

בהמוני תמונות מרהיבות אשר מתוכן 

נבחרו: התמונה שבחזית, אותה צילם יוסי 

 Iggy( חמו, והתמונה כאן, אותה צילם איגי

.)Photography

After several cancellations and 
postponements due to the Covid-19 
pandemic, in June 2021 a group of children 
from Gush Dan went on a Surfing Safari 
in the Maldives. The trip and the amazing 
surfing moments were documented in 
numerous spectacular photos from which 
the photo in the front, taken by Yossi 
Chemo, and the one here, taken by Iggy 
Photography, were chosen.

פרויקט האמנות של חזקיה-חכמון
2021 "גלישת גלים"

קבוצת הילדים שהשתתפו בטיול הם מנבחרת 

הגלישה Salty Group, עם המאמן הראשי עידן 

מרום והמדריך עומר חלפין. בין הילדים אוריאן 

שמר, איבי סלמה, גיא חמו, ירדן שובינסקי, אדם 

בלבן סיני, יואב יפרח, עמית קטוע, ליבי מוסרי בן 

גוריון, מיכאל טל, אורי )סמבה( קוסטיאנובסקי, 

עמנואל ברקת לגיסמו, חגי מרקמן שבתמונה כאן 

ואיתן חכמון, שבתמונה בחזית.

The children are the surfing team of Salty 
Group, with head coach Idan Marom and 
instructor Omer Halfin. Among the children 
are Abbey Salameh, Adam Balaban Sinai, 
Amit Katoua, Emanuel Bareket Leguisamo, 
Guy Chemo, Libi Mosseri Ben Gurion, Michael 
Tal, Oriyan Shemer, Ori )Samba( Kostianovsky, 
Yarden Shubinsky, Yoav Ifrah, Hagai Markman 
on the photo here and Ethan Hacmun on the 
front photo.

The Heskia-Hacmun 2021’s
art project “Wave Surfing” 

The Heskia-Hacmun art project encourages 
original creation and artwork for a better  
Israeli society. 

Iggy Photography צילום: איגי

Heskia-Hacmun Law firm, Gaon House, 6 Kaufman St. Tel-Aviv 6801298 Israel | חזקיה-חכמון משרד עורכי דין, קויפמן 6 תל-אביב | www.hh-law.co.il

פרויקט האמנות של חזקיה-חכמון נועד 
לעודד יצירה ואמנות מקורית, במסגרת 

עסקים למען החברה בישראל.  


