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 נחום הנקין ז"ל 

מכבי ישראל מרכינה את ראשה על לכתו בטרם עת של נחום הנקין, מוותיקי 

נחום נהרג בתאונת  המושבה גדרה וממייסדי ותומכי מכבי הבילויים גדרה.

מכבי אוטובוס בעת טיול בקובה, יחד איתו באוטובוס היו בכירי מרכז הפועל. 

, סייעה לפצועים מכבי קובהמכבי תנועה עולמית וקשריה ב ישראל באמצעות

 והעברת הגופה לארץ. 

 

 מדינת הכדורגל

טורניר אוהדי ליגת העל 

מדינת “של  2016לשנת 

נערך לקראת ”, הכדורגל

 דצמבר, בהשתתפותסוף 

 קבוצות.  14 אוהדי

במדינת הכדורגל דוגלים 

בערכי יסוד ללא אלימות, 

שופטים, גביעים או פרסום. 

השחקנים משחקים בשביל 

ההנאה בלבד. אין הגבלת 

גיל, כל אחד יכול לשחק. כל 

 דקות, שבעה נגד שבעה.  20משחק נערך במשך 

 שוב זה. מכבי ישראל, היתה בין נותנות החסות לטורניר ח

 

 בחירות באיגודים: אתלטיקה, התעמלות, כדורעף וכדוריד

לפני מספר חודשים התקיימו בחירות באיגודי הספורט, לצורך כך הוקמה ועדת מינויים שישבה במשך 

ימים ארוכים על מנת לבחור את נציגי אגודות מכבי לאיגודים השונים. הרכב הוועדה: משה גולדשטיין 

ל משיח, איתי מרגלית, באסם סולימאן, יעקב מרמור  אולפינר, שלמה בן גל, נאור ברכל, טיו"ר, סיגל  –

 מרכז הוועדה. -ודורון שטרוק, עודד אברמסון 

ליו"ר איגוד האתלטיקה נבחר עמי ברן. רשימת נציגי מכבי בהנהלת האיגוד: יחיעם סקיטל, יאיר 

 סקי, רג'י סרוגי, מורן בוזובסקי, ברוך שפירא בייטלר, זהבה שמואלי, גל לוי, אורי ירון, נילי אברמ

ליו"ר איגוד הכדורעף נבחר אביתר דותן. רשימת נציגי מכבי בהנהלת האיגוד: חיים קסל, רינת דנון, 

 ערן אונגר, יוני אלמוג, ג'ינה אדרת, גדעון רוזנשטיין, אלקובי אשר, אסף ליבר, מורן בוזובסקי.

רשימת נציגי מכבי בהנהלת האיגוד: ורד עצמון, הדס כהן, אהרון  ליו"ר איגוד ההתעמלות נבחר רז פלד.

 ליטוין, יואב מזרחי, ציון דהאן, שולמית טפירו, נייטיס דוד, עודד אברמסון.

סרוגו, אבי כחלון, טוביה  ליו"ר איגוד הכדוריד נבחר טל לביא. רשימת נציגי מכבי בהנהלת האיגוד: ראול

 ם טמפלהוף, מוטי מרגלית, ריקי רוזוב.יוגב, רענן סובול, מונסה בר, חיי
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 בחירות לוועד האולימפי 

, יגאל כרמי, נבחר לראשות הוועד 2017בתחילת חודש ינואר 

האולימפי בפעם השנייה. הבחירה בו היתה פה אחד. אנחנו 

ווים אותו, המשך עשייה  מאחלים ליגאל ולחברי ההנהלה שמל

 ברוכה ושיצעידו את הספורט האולימפי לגבהים חדשים. 

 

  ערכים מנצחים בספורט –מכבי  ♡פרויקט 

בתחילת השנה נפתח פרויקט המשותף למכבי ישראל ומכבי 

, מחבר בין מלי פולישוקצעיר, הפרויקט ביוזמתה של הגב' 

מדריכי מכבי צעיר לספורטאי אגודות הספורט ומטרתו להנחיל 

את ערכי הספורט לכל הספורטאים במסגרות 

מכבי השונות ולהפוך אותם למובילי 

 השינוי הערכי בחברה הישראלית. 

 השנה לקחו חלק בפרויקט : 

קבוצות  4 -אגודת מכבי זיכרון יעקב 

 כדורסל בנים.

קבוצות כדורסל  2  -אגודת מכבי גדרה 

 בנים ושתי קבוצות כדורסל בנות.

קבוצות  2 –אגודת מכבי ראשון לציון 

 כדוריד. 

ערכים הפרויקט מתקיים בשיתוף עמותת "

", שפועלת שנים רבות בתחום ולה תוכניות עבודה וכלי מדידה, נתנה לנו את הכלים להנגיש בספורט

 ר את התכנים לספורטאים. את המסרים ולהכשיר את מדריכי המכבי הצעיר, להעבי

לאור ההצלחה, אנו מעוניינים בשנה הבאה לפתוח קבוצות נוספות, אגודות המעוניינות מתבקשות 

 office@maccabisport.orgליצור קשר עם מכבי ישראל בדוא"ל 

 

 ראש מינהל הספורט החדש -עופר בוסתן 

פברואר, מינתה שרת הספורט ח"כ מירי רגב את עופר בחודש 

  פורט. בוסתן לראש מינהל הס

בוסתן, בעל תואר שני במנהל חינוכי ובעל ניסיון עשיר בשירות 

הציבורי, במערכת החינוך ובעולם הספורט הישראלי. הוא החל 

ואת רוב דרכו במנהל  1994את דרכו במנהל הספורט בשנת 

 מנהל הספורט במחוז צפון.עשה בתפקידי שטח כמפקח 

מכבי ישראל מברכים את עופר על בחירתו ובטוחים ששיתוף 

 הפעולה בין הגופים, יגבר לטובת הספורט בישראל. 

mailto:office@maccabisport.org
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 8.2.17 ערב נשים אלופות במכבי

ועדת נשים בראשותה של 

הגב' אורה גלזר, קיימה 

את הערב  בחודש פברואר

"נשים אלופות המסורתי 

שהיה במכבי". הטקס 

מכובד מאוד ומרשים, אנו 

שנים,  15מקיימים כבר 

הענקנו מלגות לפריסה 

ביניהם  רחבה של ענפים

, לצד ענפים חדשים

ההישגיות של הספורטאיות 

מלגות בספורט  חולקו . במהלך הערב שמנו דגש גם על ספורטאיות מהפריפריה

גרוף, ניצן לוי ממכבי הישגים א-לודממכבי  אודליה אורן בן אפרים לספורטאיות צעירות והישגיות: האישי

ג'ודו, נגה בלוך -בדמינטון, יעל  חסידי ממכבי הרצליה-אתלטיקה, חלי  ניימן ממכבי ראשל"צ-ראשל"צ

התעמלות האומנותית, לנה  -התעמלות האומנותית, שני  בקנוב ממכבי לאובק חיפה-ממכבי דרום

טריאתלון, דינה לונצ'יק -ממכבי רודראנר חתירה אקדמאית, רז פורדוסו-פבלוב ממועדון השייט טבריה

-שחייה, גל  סידי מפארק המים רעות-קראטה, לאה פולנסקי ממכבי חיפה-מספורטאי מכבי אשדוד

 -טריאתלון, וקבוצות הישגיות: מ.כ. חולון -שחייה, ספורטאית בוגרת מארי אליאס ממכבי רודראנר

וכן לזוכות תחרות תמונת השנה של לדות כדורסל מחלקת י -מחלקת נערות י' כדוריד, מכבי חיפה 

ירה העליון, מאמנת מכבי שבחלק המקצועי, עו"ד  ספורטאית מכבי. 

סיפרה על דרכה משחקנית כדורסל למאמנת בליגת רמת חן, 

 העל לנשים.

, בחלק האומנותי הופיעו להקת מכבי קאסה דאנס מקרית ים

 . במופע ריקודים סלוניים

 

 אולימפיאדת הילדים

שנים את יום מכבי במסגרת  4 ישראל מקיימת אחת למכבי 

 . אירועי המכביה

אשר מקיימים מידי שנה מינהל הספורט השנה החלטנו לחבור ל

השנה . אולימפיאדת הילדים תתקיים אולימפיאדת הילדיםאת 

  במכון וינגייט.  14.5.17בסימן משחקי המכביה, בל"ג בעומר 

ישראל, משחקי ראווה במהלך היום ישולבו תחרויות של מכבי 

 ושידורים בערוצי הספורט.
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 טורניר אילת בכדורשת 
לכבוד יום האישה הבינלאומי, בתחילת חודש 

מרץ התקיים טורניר כדורשת בהשתתפות יותר 

שחקניות, בסימן הצדעה לספורט  2,000-מ

 .הנשים בישראל

תקיימו מסלולים על שם הבטורניר 

קורזיץ,  הספורטאיות הבולטות של ישראל: לי

סילבי ג'אן, אליס שלזינגר, פסקל ברקוביץ, חנה 

קזנייבה, עמית עברי, אסתר רוט שחמורוב, 

שחר פאר, קרן ליבוביץ', ירדן ג'רבי וכמובן 

מנהלת אגף הכדורגל והכדורסל של מכבי 

 - ישראל לירון כהן וחברת הנהלת מכבי ישראל

 .יעל ארד

ר אילת לנערות שבועיים לאחר מכן, התקיים לראשונה, טורני

נערות, אשר  100ר השתתפו כ בכדורשת, בטורני

קבוצות  12משחקות בליגת הנערות בכדורשת המונה 

 ופרוסה בכל רחבי הארץ.

גבולות ישראל, ישנם חוצה גם את פעילות הכדורשת, 

מספר ליגות פעילות ברחבי ארה"ב ובימים אלו מתקיים 

ירופה קורס מאמנים ראשון בארה"ב. כמו כן, ברחבי א

מתחילים לקום מועדונים וזאת בעזרת קשרים עם קהילות 

 מכבי תנועה עולמית במדינות השונות. 

יתקיים טורניר כדורשת בסימן המכביה, בו  20-במכביה ה

רשויות  40-לצד נבחרות מהעולם ישתתפו נבחרות מכ

מקומיות ונציגות איגוד הכדורשת יצעדו בטקס הפתיחה 

 יה. יחד עם משלחת ישראל למכב
 

 

 ישראל גרמניה –חילופי משלחות 
הוועדה לקשרי חו"ל מטפלת בחילופי משלחות נוער בתחום הספורט של כלל אגודות ספורט השייכות 

עם שותפים בחו"ל.  למכבי ישראל ושמה לה כיעד להגדיל את כמות חילופי המשלחות של בני הנוער 

מרכזת ועדת קשרי חוץ את הבקשות למציאת במסגרת פעילות חילופי משלחות נוער בתחום הספורט, 

. חילופי המשלחות מתבצעים רק לאחר מציאת פרטנר מתאים 2018שותף לקיום חילופין לשנת 

מהמקבילים שלנו בגרמניה ולאחר הגשת בקשה ע"י שני הצדדים הן מול הוועדה המתאמת הנושא והן 

ים בתיאום מול הוועדה ופועלים על ידי המקבילים מול ארגוני הספורט הפועלים בגרמניה ונמצא

למציאת החיבורים המתאימים בין הארגונים. ועדת קשרי חוץ בניהולו של ישראל פרץ, עושה כמיטב 

יכולתה למצוא פרטנר ושותפים מתאימים לקיום החילופין. החילופין הינם על בסיס אירוח הדדי של 

 שתי המשלחות, הישראלית והגרמנית.

החילופין  החילופין יקבלו האגודות המשתתפות בפעילות סיוע לצורך ביצוע לאחר אישור הפעילות של 

 .ואירוח משלחות גומלין בהתאם להסכמים מול משרדי השיתוף הגרמנים והישראלים
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 Hoops For Kidsופרויקט מכבי שיתוף פעולה של קבוצות 

 88הפרויקט הבינלאומי "סלים לילדים" קיים בישראל כבר 

 דרך הספורט. -וליווי לילדים בסיכון שנים ומספק מענה 

הקבוצות שלנו הרימו את הכפפה והן לוקחות את 

קבוצות של מכבי, 4הפרויקט מעלה מעלה, כיום ישנן 

שלוקחות חלק בפרויקט: מכבי קריית גת, מכבי רמת חן, 

עירוני פתח תקווה ומכבי אשקלון. חברי הקבוצות 

ים מתנדבים מדי שבוע עם ילדים מקסימים, מעודד

העצמה אישית ומעניקים תמיכה ולווי צמוד לילדים של 

 מאמן ושחקן מלווה.

מי שעומד מאחורי הבאת פרויקט מבורך זה לארץ, מר 

דויד קולבורן, יחד עם בתו רייצ'ל, מנהלת הקרן. מנהלי הקרן 

 מעוניינים בשנה הבאה, להרחיב את המיזם לקבוצות נוספות ברחבי הארץ. 
 

 אליפויות מכבי

אגף הספורט חרט על דגלו לקיים תחרויות בפריפריה, במידה והתשתיות 

 מתאימות לקיומה של תחרות. 

 אליפות מכבי בקראטה

בחודש נובמבר קיימנו באשדוד את אליפות מכבי הראשונה בקראטה. 

הקראטה הינו ענף חדש במכבי ישראל, שיכנס כענף אולימפי 

מיועדת לילדים ונוער עד גיל  שהייתהבאולימפיאדה הקרובה. האליפות 

, התקיימה בהשתתפות מאות ספורטאים ומלווים, אשר נטלו חלק 21

טה", בשתי מערכות, שהתקיימו עד שעות הערב. הראשונה הייתה ה"קא

הקרבות,  –יה "קומיטה" יש, והשנאסדרות של תרגילים ידועים מר

  שחולקו לפי שנתון וקבוצות משקל.

 אליפות מכבי בטניס שולחן 

, במהלך חופשת פורים, התקיימה אליפות מכבי 12.3.2017ביום ראשון 

 120-בטניס שולחן באולם "מטרו ווסט" רעננה. באליפות השתתפו כ

 22גבי  על  האליפות התקיימה  שופטים מוסמכים. 8ספורטאים והוזמנו 

 . שולחנות

  אליפות מכבי באתלטיקה

ל לזכרם של האחים חיים ולוי אידלסון באתלטיקה האליפות מכבי ישרא

 15:45בהדר יוסף החל מהשעה  15.4.2017   -תתקיים במוצאי שבת ה

 אצטדיון הדר יוסף ת"א.  ועד לשעות הערב, ב

אגודות  10-האליפות תתקיים בניהולו של ג.גרשקוביץ )גרש( בהשתתפות כ

 אתלטים ואתלטיות.  150-וכ

 צפות ולעודד את האתלטים.אנו מזמינים אתכם לבוא ל

 אליפות מכבי בהתעמלות מכשירים

בבית בנדל )צומת צמח(  9-10/6/2017 -אליפות מכבי בהתעמלות מכשירים בנים ובנות תתקיים ב

 בעמק הירדן,  תושבי ומטיילי הצפון מוזמנים לשלב צפייה בתחרויות במהלך הסופ"ש.
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 פלנום מכבי תנועה עולמית
בתחילת חודש מרץ התקיים הפלנום של מכבי תנועה עולמית, הפלנום שעסק ברובו בנושא המכביה 

אלף  400שתתקיים ביולי הקרוב והקשר עם כפר המכביה. אנחנו התנועה הציונית הגדולה ביותר, 

 מדינות.  80-חברים מכ

יוכלו להשתתף כל , במכביה 14-17מכביית נוער בגילאי  2018בין החלטות הפלנום, לקיים בקיץ 

המדינות ותתאפשר השתתפות של יותר מקבוצה אחת מכל מדינה. גם אנחנו נשתתף באירוע וקבוצות 

 מכבי ישראל בגילים המתאימים ישתתפו באירוע חשוב זה.
 

 2017יולי  – 20 -המכביה ה
נמצאת כבר ממש מעבר לפינה וההתרגשות  20-המכביה ה

יום עד לטקס הפתיחה של  100-בשיאה! עוד פחות מ

. כדי לציין את האירוע המרגש ואת הספירה 20-המכביה ה

 שזכה למאות שיתופים בפייסבוק ,הכנו סרטון קצרלאחור 

 , המעניק טעימה קטנה ממה שצפוי לנו השנה.

במהלך החודשים הקרובים ועד לפתיחת המכביה, יתקיימו 

שורה ארוכה של אירועים לכל אורכה ורוחבה של ישראל. 

בין האירועים האלו ניתן למנות מרוצים מיוחדים בהרצליה, 

יפה, ירושלים ועוד, אשר יובלו על ידי רעננה, דימונה, ח

לפיד המכביה. במקביל, לפיד המכביה, שהודלק בדצמבר 

בטקס בהשתתפות אורי ששון, מורן סמואל, שרת התרבות 

והספורט, מירי רגב, ועוד רבים וטובים, יוצא בימים אלו 

לקהילות היהודיות ברחבי העולם, ויחזור 

לפתיחת משחקי המכביה. לא פחות 

אירועי שנת המכביה בבתי הספר חשוב, 

ממשיכים כל העת, ובבתי הספר ברחבי 

הארץ מתקיימים כל העת חידונים, 

תחרויות ואירועים ברוח המכביה. 

בנוסף, במהלך חג הפסח יתקיים אירוע 

לקהל הרחב בנמל תל אביב. בנמל יוקם 

מתחם מיוחד של המכביה, בו יהיה חדר 

בריחה ברוח המכביה, תערוכה 

ת על המכביה, עמדות צילום היסטורי

ועוד. הכניסה למתחם חופשית ופתוחה 

 לקהל הרחב. 

גם העבודה על טקס הפתיחה לא קופאת על שמריה ונמצאת בעיצומה. בטקס הפתיחה, לצד ראש 

מהארץ ומהעולם. הטקס  -הממשלה ונשיא המדינה, צפויים להשתתף גם אמנים מהשורה הראשונה 

ם ויבליט את הבינלאומיות של המכביה. צפו להכרזות ובשורות בזמן שנה לאיחוד ירושלי 50יציין 

 הקרוב. 

 האינסטגרם, הפייסבוקאנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי ההתפתחויות והעדכונים השוטפים בעמוד 

 של המכביה.  והאתר

 . לב אחד -מדינות  80 - 20 -המכביה ה

https://www.facebook.com/Maccabiah.IL/videos/vb.328799277211991/1287203408038235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Maccabiah.IL/videos/vb.328799277211991/1287203408038235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Maccabiah.IL/?hc_ref=ADS&fref=nf&ft%5btn%5d=kC&ft%5bqid%5d=6403188918732113527&ft%5bmf_story_key%5d=7004354741146841158&ft%5bei%5d=AI%400f457987ca2cfc6cdbda1e86ded2ec40&ft%5btop_level_post_id%5d=1287418238016752&ft%5bfbfeed_location%5d=1&ft%5binsertion_position%5d=1&__md__=1
https://www.facebook.com/Maccabiah.IL/?hc_ref=ADS&fref=nf&ft%5btn%5d=kC&ft%5bqid%5d=6403188918732113527&ft%5bmf_story_key%5d=7004354741146841158&ft%5bei%5d=AI%400f457987ca2cfc6cdbda1e86ded2ec40&ft%5btop_level_post_id%5d=1287418238016752&ft%5bfbfeed_location%5d=1&ft%5binsertion_position%5d=1&__md__=1
https://www.instagram.com/maccabiah/
https://www.instagram.com/maccabiah/
http://www.maccabiah.com/20th/heb/
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 17-2016הישגים בעונת 

, נמצאת בעיצומה וגם בימים אלו קבוצות מכבי מתמודדות על התארים 2016-2017עונת הספורט 

 הבכירים בספורט הישראלי.

אנו גאים לבשר שקבוצות מכבי כבר הספיקו לצבור תארים 

 לעונה זו להלן ממקבץ הישגים: 

מחזיקת גביע המדינה לגברים  – מכבי תל אביב

 בכדורסל. 

 מחזיקת גביע המדינה לנשים בכדורסל. – מכבי רמת חן

 מחזיקת גביע המדינה לנשים בכדורעף. – מכבי חיפה

ה לגברים מחזיקת גביע המדינ – מכבי תל אביב

 בכדוריד. 

 מחזיקת גביע המדינה לנשים בכדוריד.  – בנות הרצליה

אלופת ישראל בקט רגל לחרשים  -מכבי "דולפיני אשדוד" 

בתחרות גביע האלופות  3-וכבדי שמיעה, זכתה במקום ה

 באירופה.

 גם בענפי הספורט האישיים זכינו להישגים מרשימים:

ממועדון הסייף מכבי מעלות זכתה במדליית זהב באליפות אירופה שהתקיימה  ורה קנבסקי: סייף

 .6-ייצגה את ישראל בכבוד והגיעה למקום ה ניקול גברילקובבולגריה, 

, מתעמלי אגודות אליפויות אירופה ואליפויות עולםתחילת עונת לקראת : התעמלות

ם מבורכים, מכבי השתתפו בתחרויות בינלאומיות מקדימות והגיעו להישגי

ן, אלכס שטילוב, אנדררי ניקול זליקמטורי פילנובסקי,  בכללם מדליות וגמרים:

 , אלכס שטילוב, ארתיום דולגופיאט, אייל גלזר, מיכאל סורוקיןמדבדב

ממכבי חיפה כרמל  יהונתן קופלב -: בתחרות צ׳אלנג׳ הבינלאומית בז'נבה שחייה

זכה בפרס יוקרתי ובגביע הצטיינות על קביעת התוצאה האיכותית ביותר 

, יעקב טומרקין ודניס לוקטבעוד בתחרות זו,  מ׳ גב. 50בתחרות במשחה 

)מכבי פארק המים  איתי כרמי, מדליית זהבבכל אחד  זכושניהם ממכבי אשדוד, 

ית ארד יזכה במדל )מכבי אשדוד( איליה גלדישבורעות( זכה במדליית כסף 

 .במקצי הנוער

זכה במדליית ארד באליפות ממכבי כפר המכביה  מישה זילברמן :בדמינטון

 סורינם.
 

על תארים  בכל הענפים ובכל הליגות, עדיין מתמודדיםקבוצות הספורטאים וה

, בשם ספורטאי והנהלת מכבי ישראל, , בזירה הלאומית ובזירה הבינלאומיתנוספים

 . על הישגיהם והוקרתנו להצלחתם  אנו שולחים את ברכתנו

 

 שרותי ראיית חשבון 

 בימים אלו משרד רו"ח בינדמן ענוה מסיים את התקשרותו עם מכבי ישראל.

מנגנון תבחר את המשרד  לוועדתמספר משרדי רו"ח הגישו את מועמדותם לתפקיד. ועדת המשנה 

 המתאים. 
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 ועדת קרן המתקנים
השירות הניתן לאגודות, מכבי ישראל הקימה קרן מתקנים לקבוצות מכבי.  הצרכים הקבועים במסגרת 

והמשתנים של ניהול הספורט, הצורך בכיסוי ההוצאות השוטפות של האגודות גורם לכך שהן מייעדות 

את כל הכספים שהן מצליחות לגייס להוצאות השוטפות ולא נותר בידם משאבים כספיים להשקעות 

ההנהלה החליטה אפוא ליעד סכום כסף, מתוך תקציבה בכל שנה, להשקעה . מתקני ספורט בפיתוח

במתקנים. הכוונה היא לגרום לכך שכל המענקים או ההלוואות שיעניק המרכז למתקני ספורט ישמשו 

 למטרה זאת בלבד ולא יהיה בידי האגודה לעשות בו שימוש אחר.

 יו"ר, גדעון בריקמן,            –רי הוועדה הינם: אלי רולוף הוקמה ועדה בנושא סיוע להקמת מתקנים. חב

 שי צוקרמן, צביקה וייצנר ויעקב מרמור. 

 .ניתן לקבל את אמות המידה להגשת בקשות במשרדי מכבי ישראל

, בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה ידחו על הסף ויועברו לשנה 1.5.2017ניתן להגיש בקשות עד ליום 

 הבאה. 

 

 ץ משפטיהעסקת יוע
במסגרת שינוי מבני הוחלט במכבי ישראל להעסיק יועץ משפטי במשרה מלאה. לאחר חג הפסח יכנס 

 . עו"ד דניאל פרידריךלתפקיד זה 

 ייעוץ משפטי ראשוני לאגודות מכבי ישראל.  יינתןכחלק מתפקידו כיועץ משפטי של מכבי ישראל, 

 פרידריך, שיכנס לתפקידו לאחר חג הפסח.ועדת איתור שהוקמה לצורך כך, בחרה בעו"ד דניאל 

 Daniel@maccabisport.orgניתן לפנות בנושאים משפטיים באמצעות דוא"ל 

 אנו רוצים להודות פעם נוספת לעו"ד ברוך פליקר על כך שליווה את מכבי ישראל שנים רבות. 

 

 תקשורת ומדיה אלקטרונית
חברה לפרסום ושיווק באינטרנט, במטרה להנגיש  –קניבל מדיה  שכרה את שירותי חברת מכבי ישראל

 את מכבי ישראל באופן נכון ויעיל יותר לקהל הגולשים בפלטפורמות הדיגיטליות. 

ואנשים רבים בדף הפייסבוק  מספר החברים של מכבי ישראלבאלפים השנה האחרונה זינק במהלך 

 יותר נחשפים לפעילות שלנו. 

 לקהל האוהדים שלנו, לכן במידה ויש לכםלקבל חשיפה לפעילות שלהן אנו מאפשרים לאגודות מכבי 

מיזם חדש / פעילות למען הקהילה / הישג בינלאומי יוצא דופן נשמח אם תשלחו לנו תמונות או סרטון 

או   office@maccabisport.org ניתן להעביר לכתובתכל תוכן כזה המתארים את הפעילות שלכם. 

 באמצעות הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק שלנו בכתובת

Facebook/maccabisrael   

 

 סיורים באגודות
סיורים אלו חשובים מאוד אנחנו ממשיכים לסייר באגודות, 

עבורנו ללמוד על כל אחת מהאגודות, לראות את 

המתקנים בהם הן מתאמנות וכן לפגוש את הגורמים 

 המטפלים בספורט ביישוב. 

קבוצות המעוניינות שנקיים אצלן סיור מוזמנות לפנות אל 

  abisport.orgdana@maccדנה שבתאי בדוא"ל 

 לתיאום. 

mailto:Daniel@maccabisport.org
mailto:dana@maccabisport.org
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 פעילות מכבי צעיר 
  72-מרוץ הלפיד ה

בסימן  72השנה חגגנו את מרוץ הלפיד ה

. זהו מרוץ הלפיד הגדול 20המכביה ה

ביותר שהתרחש בשנים האחרונות 

 חניכים. 2,600במכבי צעיר עם למעלה מ

את מרוץ הלפיד פתחנו בטקס ההזנקה 

המסורתי, במעמדה של שרת התרבות 

והספורט ח"כ מירי רגב, יו"ר הסוכנות 

היהודית מר נתן שרנסקי, ראש העיר 

מודיעין מכבים רעות ויו"ר המרכז לשלטון 

 המקומי מר חיים ביבס וראשי התנועה. 

בין מדליקי המשואות היו מורן סמואל  

הפראלימפית, עדי המדליסטית 

אלטשולר ממקימי כנפיים של קרמבו וזכרון 

בסלון, אורלי פרומן יושבת ראש אגף החינוך 

 ועוד. 20במכביה ה

הג'ודקא אורי ששון זוכה מדלית הארד 

ה הספורטאי אשר הזניק   הי 2016מריו 

וחשף את לפיד  72את מרוץ הלפיד ה

 .הרשמי 20המכביה ה

אביב  יום מרוץ הלפיד ננעל בנמל תל

 3,000בתהלוכה ענקית של קרוב ל

צועדים שצבעו את הנמל בצבעי מכבי 

  צעיר והמכביה.

התקיים  29-31/12מרוץ לפיד בוגרים 

באזור מדבר יהודה, אל המפעל יצאו 

בוגרים. בטיול חברי שכבת  600כ

לעצמם בישולי שדה ונהנו   הבוגרים בישלו

 מנוף מדברי עוצר נשימה.

נערך מזה שנים ארוכות, כך גם השנה יצאו חברי התנועה כמשלחת של מכבי  מרוץ הלפיד לבריטניה

 השונות באנגליה. צעיר והפיצו את אש הלפיד בפעילויות חינוכיות סביב חג החנוכה בקהילות 

החברים   . במהלך המשלחת ביקרו9-17/12משלחת מרוץ הלפיד לבריטניה התקיימה בין התאריכים 

 ר יהודיים, במוסדות לחינוך מיוחד, בתי אבות ועוד. בקהילות יהודיות, בבתי ספ
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  BBYO משלחת 

השנה הוצאנו את המשלחת הגדולה ביותר 

לתנועה אי פעם והגענו בפעם החמישית  שהייתה

, BBYOלכנס העולמי של תנועת האחות שלנו ה

מדריכים שעברו תהליכי  25חברי המשלחת מנו 

היינו  מיון והכשרה מרובים. אנו בתור מכבי צעיר

המשלחת הישראלית היחידה והבלעדית וחברי 

המשלחת ייצגו אותנו בכבוד רב בכנס ובמפגשים 

 עם בני נוער יהודים מכל העולם.

  

  פורים ופסח

במהלך החודשים האחרונים, עמלו חברי מכבי 

צעיר בסניפים, על הפקת אירועי פורימון 

קהילתיים. הפורימון מהווה אירוע שיא של חג 

בהם חברי שכבת הבוגרים הקימו מספר רב הפורים, 

של מתקנים מחנאיים הנדסיים, תחנות משחק, ביתנים וכו'. השנה ניתן דגש רב בפורימון הפונה לכלל 

הקהילה כמו למשל מתחמי ילדים ופעוטות, פינות הורים וכו'. הפורימונים בסניפים הסתיימו בהצלחה 

 מרובה וזכו לאלפי מבקרים.

יכי התנועה אל טיולי אביב להכרת הארץ, דרך מסלולי טיול מהדרום ועד הצפון. השנה יצאו אלפי חנ

בהמשך חופשת הפסח חברי השכבה הבוגרת יצאו אל קורס העשרה; שלושה ימי חוויה, אתגר, למידה, 

 התנסות והכשרה. הפעילות החינוכית אותה עברו החניכים עסקה בשלל חינוכיים וערכיים.

  

 המשפחה מתרחבת

בשנת הפעילות הנוכחית אנו 

עדים לגדילה משמעותית 

במספר החניכים בתנועה 

וגאים לומר כי מכבי צעיר 

ביחס לשנת  22%זינקה ב

הפעילות הקודמת. תהליך זה 

של גדילה משמעותית מביא 

אתגרים חדשים ומוכיח  עימו

לנו כי עבודתנו המאומצת 

נושאת פרי. אנו מחויבים 

להמשיך ולפעול למען הרחבת 

 משפחת מכבי צעיר על מנת להשפיע על כמה שיותר בני נוער לעשייה משמעותית וערכית.


