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 של מכבי ישראל 40הוועידה ה 

ב' בתמוז תשע"ט, בכפר   5.7.2019 -של מכבי ישראל, תתקיים  ביום שישי ה 40-ועידה הארצית ההו
 סדר היום ישלח לחברים בהקדם. המכביה, רמת גן.

 
 מכבי ישראלעיטור יקיר 

במהלך הוועידה, נעניק את אות יקיר מכבי ישראל לחברים אשר פעלו באופן רב שנים ומתמשך, 
 בפעילות במסגרת מכבי ישראל ו/או במסגרת אחת מאגודות מכבי.

 (, בהתאם לתקנון "יקיר מכבי ישראל" המופיע באתר מכבי ישראללהלן התנאים הבסיסיים למועמד/ת )
 גברים. -שנה ומעלה  67נשים,  -שנה ומעלה  65גיל המועמד/ת: 

 בי בארץ ו/או פעיל/ה במרכז מכבי בישראל.שנה לפחות באגודות מכ 30ותק בפעילות 
אגודות מכבי ופעילי מוסדותיה רשאים להמליץ בפני הועדה על מועמד/ת לקבלת העיטור. הועדה תהיה 

 , בכפוף להוראות התקנון המופיע באתר מכבי ישראלרשאית לחרוג מהדרישות הנ"ל במקרים מיוחדים )
 להלן קישור לתקנון המלא(

יקיר המכבי באמצעות הטופס האינטרנטי בקישור המצ"ב בלבד:  תיש להגיש שמות המומלצים לוועד
https://forms.gle/d92cfkRNyCz9dSrz9 

 אתר האינטרנט של מכבי ישראל. וניתן להיכנס לקישור גם באמצעות דף הפייסבוק של מכבי ישראל 
 

 שהלכו לעולמם מכבי ישראליזכור לחברי 
השנים  4במהלך שהלכו לעולמם  מכבי ישראל הפתיחה של הוועידה יתקיים טקס יזכור לחברי עבאירו

. אנא ציינו שמות החברים המנוחים שראויים לאזכור בטקס זה, כפי מאז הועידה האחרונה ,האחרונות

 .https://forms.gle/ww8dMqjgBS7qLfr17 שמופיע בטופס המקוון המופיע בקישור המצ"ב

 
 .5.5.2019את ההמלצות יש לשלוח בטפסים המקוונים בלבד לא יאוחר מיום ראשון ה 

 

 

 

http://www.maccabisport.org/pics/תקנון%20עיטור%20יקיר%20מכבי%20ישראל%20-%20הועידה%20ה-40.pdf
http://www.maccabisport.org/pics/תקנון%20עיטור%20יקיר%20מכבי%20ישראל%20-%20הועידה%20ה-40.pdf
http://www.maccabisport.org/pics/תקנון%20עיטור%20יקיר%20מכבי%20ישראל%20-%20הועידה%20ה-40.pdf
https://forms.gle/d92cfkRNyCz9dSrz9
https://forms.gle/ww8dMqjgBS7qLfr17
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 שינויים פרסונליים 

 ובדים ותיקים מעמודי התווך שלנו:ע 2בימים אלו סיימו את עבודתם 
ניהלה את מחלקת הכספים  ,המיתולוגית של מכבי ישראל מנהלת הכספים - ניצה הנדשטוק

 אגודה ואגודהזוכרת את מצבן הכספי של כל ניצה טיפה,  ו מאבדשאינ כבור סודשנה.  40כ במקצועיות 
מערכת הכספים, סדר ונהלי עבודה שמרה ביד רמה על , אגודות הקטנותה לרווחתן של ודאגה בעיקר

 וכן ניהול תקין ואחראי של הכספים.  היו כנר לרגליה,
 30כאשר תחת ניהולו היו כ שנים האחרונות 25ב  אגף הספורטניהל ברוח המכבי את – עודד אברמסון

טביעות אצבעותיו נמצאות בכל ענפי הספורט  ,הפך לשם דבר בספורט הישראליעודד , ענפי ספורט
לארגון הספורט החזק  את מכבי ישראל הצעידכבר בראשית דרכו בתפקיד ובכל אגודה מכבית בארץ. 

עודד הינו איש של אנשים, הוא הכיר את כל פעילי האגודות באופן והדומיננטי ביותר בספורט הישראלי. 
  וסייע במקצועיות ומיומנות לאלפי ספורטאים.מאות אגודות אישי, הקים 

 בעלי התפקידים החדשים שנבחרו לניהול אגף הספורט הם

בסקי  פעמים, אלוף אירופה שלוש פעמים, סגן אלוף עולם ואלוף עולם  10אלוף ישראל  – אור שיניוק
מים, אימן את נבחרות אנגליה, אוסטריה, וקבוצות נוער של מכבי ראשון לציון בכדורסל. ניהל חדרי 
כושר בארץ ובאנגליה, מנהל מח' מכירות בדיוטי פרי בחנות של ג'ימס ריצ'רדסון וכן מרצה על דרכו 

 להגשמת חלומו להיות אלוף עולם בסקי מים.
אתלטית מצטיינת בקפיצה משולשת וקפיצה לרוחק, בשנים האחרונות עבדה  – מורן מסיקה אידלמן

במחלקת הספורט העירונית של באר שבע, חברת כיוונים, והועסקה בתפקיד רכזת ספורט ולאחר מכן 
 מנהלת מחלקת הספורט העירונית. בעלת תואר שני במנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך. 

ור גלילי וכל עובדי מכבי ישראל הינם ספורטאי עבר מוכרים וידועים אנו גאים מאד בעובדה שהמנכ"ל נא
 בארץ ותורמים רבות להתמקצעות הפעילות השוטפת.

 
 כל אחד יכול -מרוץ איתן 

כאלף איש. עמותת איתן השתתפו , בו כל אחד יכול״ -״איתן בתחילת חודש אפריל התקיים מרוץ 
מעודדת ובאמצעות הספורט  אימוני כושר מקצועייםמעצימה אנשים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות 

  .מנויות לאנשים עם צרכים מיוחדיםהזד שוויון
 מכבי ישראל גאה לקחת חלק באירוע חשוב זה.

בתמונה: נאור גלילי מנכ"ל מכבי ישראל במרוץ יחד עם דורון שיטרוק יו"ר מכבי ת"א וליאון ישראל 
 כל אחד יכול. -חשובה זו וחברי עמותת איתן קחו חלק בקידום  פעילות מנכ"ל מכבי ת"א של
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 2019-2018הישגים בעונת 

 .אולם כבר אנו יכולים להתברך בהישגים של ספורטאי ואגודות מכבי ,עוד לא הסתיימה 18-19עונת 
  ענפים אישיים

 מדלית כסף בגראנד , דליית זהב בגרנד סלאם יקטרינבורגמ, זכתה ב(מכבי הרצליה ג'ודו)גילי כהן 
 שהתקיים בישראל מדלית כסף מגראנד פריפרי טיביליסי, מקום חמישי במאסטרסט ו

  RSX 2019 אלופת אירופה לנוער דגם  - )שייט חיפה( נעמה גזית
 אירופהבאליפות  5מקום  – (מכבי רעננהמועדון קליעה )ריכטר סרגיי 

בתוכנית הטאלנטים בטניס שולחן לייצג את ישראל נבחר  – (ש"כרון יעקב טנימכבי ז) אורי אלמור
 .בלוכסמבורג במחנה אימונים לאחר שזכה במקום הראשון  העולמית

 שחייה
מדליית זהב  -נסטסיה )מכבי קריית ביאליק( גורבנקו א

שיא ישראלי נשים  באולימפיאדת הנוער בבואנוס איירס
מ'  200, אישימ' מעורב  400מ' ו  200  ונוער

מ' חזה)נוער(,  50מ' חופשי)נוער(,  50חופשי)נוער(, 
 מ' פרפר)נוער(. 50מ' גב,  50מ' גב,  100

מ'  100שיא ישראלי לנוער  -מראענה אדם)מכבי חיפה(
 גב.

מ'  200  שיא ישראלי נשים -אביב ברזלי)מכבי חיפה(
 גב .

 מ' חופשי 400שיא ישראלי  -זילברברג גלי )מכבי רעות(
 מ' חופשי. 400שיא ישראלי ב  דניס לוקטב )שחייני אשדוד(

 מקום שלישי גביע שטוקהולם.  -יעקב טומרקין )שחייני אשדוד(

 מדלית כסף בגביע שטוקהולם –מירון חירותי )מכבי חיפה( 
 אתלטיקה

סיימה ושברה פעמיים את שיאה הישראלי באליפות אירופה באולם  )מכבי ראשון לציון(דיאנה ויסמן 
  .בגלזגו 11מקום 

ג ושברה את השיא ארכסף בחצי מרתון פ תבמדלייזכתה  – סלפטר )מכבי ת"א(טאי לונה צ'מ
 .ק"מ  10קבעה שיא ישראלי חדש בריצת הישראלי וכן 

, כאשר בחצי מרתון ברליןש שיא ישראלי חדקבע  - מארו טפרי )מכבי ת"א(
  .6-במקום הסיים 

 בחצי מרתון ברלין. ארד תבמדלייזכתה  – ()"מכבי ת"א סאלם באיולין
 : התעמלות

ק כדור, חישוובתרגילי , מדלית זהב בקרב רב - "א(מכבי ת)ניקול זליקמן 
 .טורניר בינלאומי רומניה ב סרטתרגיל כסף במדליית ואלות, 

 אליפות אירופהב מדלית כסף בקפיצות -(מכבי צפון)אנדריי מדבדב 
זהב מדלית ו אליפות אירופהבמדלית כסף  – ת"א(מכבי ) ארטיום דולגופיאט

ומדלית ארד בקרב רב  בתרגיל קרקע מדלית זהב, באקובגביע העולם ב
 בתחרות בינ"ל בקייב.

גביע העולם ב קרקעתרגיל זהב במדליית  – (א"תמכבי ) אלכס שטילוב
 .אליפות אירופה מקום חמישי בגמר ,דוחאב

בתחרות בינ"ל  מתחבתרגיל  זהבמדליית  – )מכבי ת"א(מיאקינין אלכס 
 .בקייב
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 .בתחרות בינ"ל בקייב מתחבתרגיל  כסףמדליית  – )מכבי ת"א( מישה סורוקין
 .בתחרות בינ"ל בקייב בקפיצות כסףמדליית  –)מכבי ת"א(  פאבל גולידוב

 .בתחרות בינ"ל בקייבמדליית ארד קבוצתית  מכבי תל אביב
 קראטה

באליפות  במדליית זהב, 21ה עד גיל פות אירופבאלי במדליית כסףזכתה  - (מכבי אשדוד) דינה לונציץ
 כסף בתחרויות בינלאומיות בקרואטיה וצ'כיה.מדליות והבינלאומית באיטליה 

 באוקראינה הבינלאומיתבאליפות  ארד תבמדלייזכתה , 13בת ה  - (מכבי אשדוד)אליס בילאבסקי 
 

 יםקבוצתיענפים 
אלופת המדינה  - מכבי תל אביב

 בכדורגל
נאחל לקבוצה – מכבי נתניה

הצלחה בגמר גביע המדינה 
 בכדורגל 

העפילה  -מכבי עירוני אשדוד
 כדורגלב 'לליגה א

העפילה  - מכבי עירוני טמרה
 כדורגלב 'לליגה א

העפילה  - מכבי נווה שאנן אלדד
 כדורגלב 'לליגה ב
גביע מחזיקת  – שוהםמכבי 

 האיגוד בכדורסל 
 בכדורעףלנשים אלופת המדינה  - מכבי חיפה

מחזיקת גביע המדינה  - מכבי ראשון לציון
  בכדורידלנשים 

מחזיקת גביע המדינה  - מכבי ראשון לציון
 לגברים בכדוריד

אלופת הליגה הלאומית ועלתה  - מכבי דימונה
 בכדוריד לליגת העל

מחזיקת גביע האיגוד ע"ש  – מכבי תל אביב
 טרנר בכדוריד

מתמודדות על  ארזים ובנות הרצליהמכבי 
לשתי אליפות המדינה בכדוריד נשים, נאחל 

 הצלחההקבוצות 
 אלופת ישראל בבדמינטון – מכבי ראשון לציון

 
         2019 בספורט שוות

 המועצה - לאתנה חברה ישראל מכבי לאגודות הניתנים השירותים והרחבת לפעילותנו בהמשך
 להתקדם ומעוניינות מכבי באגודות הפעילות נשים של רישום ותסבסד נשים ספורט לקידום הלאומית

 .בישראל הספורט בעולם ולהשתלב
 רשת יצירת וכן ונשים נערות, לילדות ספורט ולקדם לפתח תמסייע אשר ייחודית תכנית הינו הקורס

 . בישראל הספורט בעולם ומעורבות משפיעות נשים
 תאריך) א"בת" שלמה היכל" באולם, 9:30-13:00 השעות בין שלישי בימי מפגשים 10 כוללת התכנית
 ב"לפרטים נוספים והרשמה ניתן להיכנס לקישור המצ. (7.5.2019 הקורס לפתיחת משוער

QAhttps://forms.gle/TC4gJSrEfaFwuYn 

 מכבי דימונה חוגגים העפלה היסטורית לליגת העל בכדוריד

https://forms.gle/TC4gJSrEfaFwuYnQA
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 נשים אלופות במכבי

  שנים. 20  -ברציפות כ כבר המתקיים הערב המסורתי "נשים אלופות במכבי"התקיים  פברוארבחודש 
לספורטאיות בענפים האישיים, מלגות  11במהלך הטקס חולקו מלגות ותשורות לספורטאיות מצטיינות: 

תשורות לקבוצות הישגיות וכן שי לספורטאיות פורצת דרך בענף הרוגבי. באי הערב שמעו את  2
הרצאתה המרתקת של הקופצת לגובה דניאל פרנקל, שלאחר קריירה מרשימה ושבירת שיא ישראל, 

 ספורטאיות העמותה  שלושעמדה בפני אתגר החלפת רגל הניתור לאחר פציעתה. השנה הענקנו שי ל
 למשחקים מיוחדים. 

  איגוד הכדורשת

מכבי ישראל אימץ לחיקו את איגוד הכדורשת, האיגוד  אשר מפעיל מספר ליגות אשר חלקן מקצועניות 
 וחלקן לילדות וצעירות, חגג כבר עשור לפעילותו. 

מספר הספורטאיות בענף הכדורשת גדל באופן דרמטי משנה לשנה והוא כולל היום אלפי שחקניות, 
 בכל הגילאים מכל רחבי הארץ, מה שהופך  את הענף לפופולרי ביותר בקרב נשות ישראל. 

נשים מכל רחבי הארץ, בשנים  2000מידי שנה האיגוד מקיים טורניר בעיר אילת, אשר אליו מגיעות כ 
ונות קיים טורניר אילת גם לנערות אשר האחר

מאות ספורטאיות צעירות מכל  ,לוקחות בו חלק
 רחבי הארץ. 

 



        

 13מתוך  8עמוד   מכבי ישראל

   
 

 משחקי מכבי בעולם

בקיץ הקרוב יתקיימו משחקי מכבי אירופה שיתקיימו בבודפשט שבהונגריה ומשחקי פאן אמריקה שיהיו 
בארצות הברית. במכבי ישראל נעשים כל  JCCכמו כן, כמידי שנה יתקיימו משחקי ה במקסיקו. 

 המאמצים להוציא משלחות גדולות שיצעדו מאחורי דגל ישראל בטכסי הפתיחה. 

  ערכים מנצחים בספורט - מכבי ♥

ערכים מנצחים בספורט", הינה  -"לב מכבי 
תכנית חינוך לערכים באמצעות הספורט 
של מכבי ישראל ובשיתוף עמותת ערכים 

ספורט בעלת מסורת כתנועת  בספורט.
ושורשים עמוקים בחברה הישראלית, 
לקחנו על עצמנו להוביל שינוי ערכי 
בחברה הישראלית באמצעות הספורט. 
מתוך ההכרה שבאמצעות הספורט, ניתן 
לחנך לערכים החיוניים לחברה בריאה 
ומצליחה, סובלנית ומתקדמת. פעילות 
ספורטיבית טובה לנפגש ולגוף וחשובה 

נה. הספורט מדבר אל לחברה ולמדי
כולם, בכל גיל, בכל שכבות האוכלוסייה והוא 

 אמצעי מעולה להקניית ערכים לצמצום פערים לשינוי חברתי.
י עד כה התוכנית התבצעה רק בישובים בהם יש סניף של מכבי צעיר והפעילות הועברה ע"י מדריכ

 ,אגודות מכבי בשיתוף תלמידי תיכוןכנית להרחבת הפעילות לכלל מכבי צעיר, הוועדה פעלה לקדם ת

, סנונית ראשונה אשר יבצעו את ה"מחוייבות האישית" אותה הם נדרשים לקיים באגודות הספורט

.  בראש התוכנית עומדת חברתנו מלי פולישוק ח"כ לשעבר לתכנית זה החלה באגודת מכבי אח"י נצרת

.בספורטה וליווי עמותת ערכים הפעילות מתבצעת בהדרכ שהייתה יו"ר ועדת החינוך של הכנסת
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 תיקון לחוק הסדר ההימורים בספורט

 2019והחל משנת  הקצבות לאגודותלפני כשנה ממשלת ישראל החליטה לשנות את אופן העברת ה
תמיכות הספורט לאגודות מועברות באמצעות תקציב המדינה. בעקבות התערבות מרכזי הספורט, 
בראשם מכבי ישראל ופנייה לכל הגורמים הפרלמנטריים האפשריים, הושג הסדר שבקשות התמיכה 

ה במערכת לאגודות ימשיכו לעבור בארבע השנים הקרובות באמצעות הטוטו ועל כן אין צורך בשלב ז
מרכב"ה, אולם התמיכות לאגודות יהיו כפופות ל"נוהל שר אוצר לתמיכות בגופי ספורט", אשר מכיל 

 בהדרגה דרישות ונהלים נוספים על פני אלו שנדרשו מהטוטו.

  
 אליפויות מכבי ישראל 

מכבי ישראל מקיימת אליפויות בענפי הספורט השונים, להלן חלק מהאליפויות שהתקיימו בשנה 

 אחרונה:ה

 אשדוד  – 3אליפות מכבי בקראטה 

 300-בתחרות השתתפו למעלה מ .אליפות מכבי ישראל השלישית בקראטה התקיימה באשדוד

שופטים ומאמנים מכל רחבי הארץ. במהלכה התקיימו מקצי קאטות  50-ספורטאים מוכשרים ויותר מ

  .וקומיטה מרהיבים

 אליפות מכבי בשחייה וינגייט  

אליפות מכבי ישראל בשחייה התקיימה במשך יומיים במכון 

שחייניות ושחיינים מאגודות מכבי  800-וינגייט, בהשתתפות כ

בכל רחבי הארץ. בגילאי הנוער והבוגרים, כולל המובילים 

 בתחומם. 

 משחה המילניום בקרית ביאליק לזכרו של יוסי שכנר ז"ל 

בי ישראל, של ספידו, בחסות מכ 20-משחה המילניום ה

ואירוח מועדון מכבי קרית ביאליק נערך בקרית ביאליק. 

המשחה נערך לזכרו של יוסי שכנר, המשחה היה מוצלח מאוד 

ונקבעו בו מספר שיאים ישראלים, בגילאים 

 .הצעירים

 אליפות מכבי הפתוחה באגרוף ירושלים 

 50האליפות התקיימה בהשתתפות כ 

 מתאגרפים מקרב קבוצות מכבי. במירב

המדליות זכו מתאגרפי מכבי ירושלים 

 בהנהלתו של גרשון לוקסנבורג.

 אליפות מכבי בטניס שולחן

יס שולחן התקיימה בחופשת אליפות מכבי בטנ

פסח. באליפות שהתקיימה ברעננה, השתתפו 

 ספורטאים. 200אגודות וכ  20כ

 . 
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 אגודת יורדי ים זבולון

ולעליה בהישגי  להתרחב וזוכה להישגים רביםמשיכה זבולון הזרוע הימית של מכבי ישראל מ
, באגודות זבולון יות ארציות, מקומיות ובינלאומיותהספורטאים וזכיות רבות במקומות הראשונים בתחרו

אלוף ישראל לנוער  -טל גיבורבין ספורטאי זבולון מככבים:  ספורטאים בכל הגילאים. 800פועלים כ 
 מטר בסירה זוגות. 2000ף ישראל לנוער, סגן אלו-עידן גבריאלי, מטר יחיד 2000

 

 FUN RUNמרוץ 

, במסגרת עמותות להתאמן ולתרום כסף למטרה טובה, המטרה FUN RUNהתקיים מרוץ  2018בקיץ 
הפועלות לטובת הציבור והינו חלק ממרוצים דומים המתקיימים ברחבי העולם במסגרת מכבי, בכל 

תמיכתה למרוץ חשוב זה אשר יתקיים בפארק הירקון  מדינה ומדינה. מכבי ישראל גם השנה תיתן את
 ק"מ. 5ק"מ ו  1ויכלול גם השנה שני מסלולים 

 

 שיפוץ המבנה  –בית מכבי 

 שיפוץ יסודי ביותר הכולל בניית מוזיאון חדש לתולדות הספורט היהודי ומכבי.עומד לעבור בית מכבי 
ומשרדי מכבי ישראל ימוקמו זמנית בבית לצורך השיפוץ המבנה כולו יפונה לשנה לצורך השיפוצים 

 המלון בקומה החמישית והשישית.

 
 סיורים באגודות

לסייר באגודות, הצוות הניהולי והמקצועי ממשיך 
ללמוד על כל אחת מהאגודות,  היאסיורים מטרת ה

לפגוש את ומתקנים בהם הן מתאמנות ב בקרל
ולקדם את  הגורמים המטפלים בספורט ביישוב

  קבוצות הספורט.
קבוצות המעוניינות שנקיים אצלן סיור מוזמנות 

 בדוא"ל  מכבי ישראללפנות אל 
office@maccabisport.org   .לתיאום          

 

 תמיכות בספורטאים הישגיים

אשר  מכבי ישראל גאה לתמוך בספורטאי ההישג שלה
מתחרים בדרגים הגבוהים ביותר בזירות הבינלאומיות. 

ספורטאים מצטיינים ב הנהלת מכבי ישראל תומכת
לאור הרצון לעודד את החתירה  בענפים אישיים

להישגיות ולעמידה בקריטריונים האירופאיים והעולמיים , 
של ספורטאים אלה, מוצע להקצות סכום מיוחד בכל שנה 

כבי ישראל לאגודות השונות וממנו להעניק מלגות מ
, תוך שימת דגש על -ובאמצעותם לספורטאים המצטיינים

 הבדלי הרמה בדרוג חשיבותם ומעמדם של הספורטאים.
 

              

mailto:%20office@maccabisport.org
mailto:%20office@maccabisport.org
mailto:%20office@maccabisport.org
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 יזכור

 (2018-1924צוקרמן ז"ל ) למהש

ושרת  התגייס להגנה 30 -בסוף שנות ה. בירושליםבשכונת שערי צדק  נולדשלמה 
, שלמה מצטרף לאגודת מכבי חיפה 1952בשנת  .בצה"לו במשטרת הישובים

, בה חבר הנהלה ויו"ר ההנהלה. שלמה היה חבר הנהלת נאמני מכבי חיפה ומשמש
וזכה לעיטור יקיר מכבי חיפה. הוא נבחר   האגודה חבר בוועד הר הכרמל ומ"מ יו"ר

מכבי ישראל ע"י הנשיא יקיר לממלא מקום יו"ר מרכז מכבי ישראל וזכה לעיטור 
וחבר בהנהלת מכבי העולמי. כחבר הועד האולימפי , כמו כן שימש לשעבר עזר ויצמן

  .יקיר העיר חיפהולקהילה זכה בעיטור  לחברהותרומתו על כל פעילותו רבת השנים 

 (2018-1927מנחם קורמן ז"ל )

, נרשם למכבי 10, למשפחה "מכבית", כבר בגיל 1927-במנחם נולד בתל אביב 
  היה פעיל במשך עשרות שנים. ת"א בה

החל את דרכו כחניך במכבי הצעיר והמשיך כמדריך חינוכי, מדריך ספורט, מפקד 
כספורטאי רב גווני, היה שחקן מכבי ת"א ונבחרת  שכבה וחבר הנהגה ארצית.

ובאליפות  1952-מפיאדת הלסינקי בישראל בכדורסל וייצג את ישראל באולי
בכיר ומאמן מנחם, איש חינוך מובהק, מורה  .1953-אירופה במוסקבה ב

העמיד דורות רבים של ספורטאים, אלופים, מאמנים , אתלטיקה קלה וכדורסל
איש ארגון מעולה, אשר היה אמון במשך שנים רבות על אליפויות ישראל  ופעילים.

לה, כן היה בין מייסדי המרתון של טבריה ופעיל ואליפויות מכבי באתלטיקה ק
מנחם כיהן גם כחבר מרכז מכבי ישראל , חבר הנהלת מסדר  מכביות בוועדת הספורט. 14במשך 

 המכבים, חבר וסגן יו"ר איגוד האתלטיקה קלה בישראל ונציג האיגוד בקונגרסים שונים.
 זאת מפעל חיים. רו פעילותכאחד מעמודי התווך של הספורט הישראלי והמכבי, מהווה עבו

 
 (2018-1925נח קליגר ז"ל )

פעיל כבלדר  אשר נולד בשטרסבורג וגדל תחת הכיבוש הגרמני בבלגיה, היה קליגר
לאחר המלחמה  ,מחתרתי של תנועות הנוער הציוניותבמחתרת הבלגית וגם בתא 

 והתיישב בתל אביב. קליגר לארץ ישראל עלה
שנים  18במשך כ  מכבי תל אביבכיושב ראש מחלקת הכדורסל של נח כיהן 

. מכבי רמת גןהאגודה ומחלקת הכדורסל של  ראש כשיושב ולאחר מכן כיהן 
, ההתאחדות פיב"אר ועדת התקשורת של “שנה שימש קליגר כיו 20במשך כ־

העולמית לכדורסל, וכן כנשיא איגוד עיתונאי הכדורסל בהתאחדות העולמית של 
, ובכך נהיה הישראלי היכל התהילה של פיב"אר לנבח 2015-עיתונאי הספורט. ב

 ( שזכה לכך.2017באוג'  מיקי ברקוביץ'הראשון )והיחיד עד לבחירתו של 
 

 (2018-1946ד"ר ז'ק אשרוב ז"ל )

יו"ר ועדת קשרי יקיר מכבי ישראל, כיהן כחבר הנהלת מכבי ישראל,  ,ד"ר ז'ק אשרוב
 .חוץ ויו"ר הוועדה הרפואית בהתאחדות לכדורגל

ד"ר אשרוב כיהן בעברו כמנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים וולפסון, 
  WADA שימש יו"ר הסוכנות לסימום בספורט, ונציג ישראל בעיצוב התקנון של

 . 72אשרוב הלך לעולמו בגיל ( הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט)

http://www.jerusalem-family.org/pages/shchunot/yaakov_zedek.php#שכונת "שערי צדק"
http://www.jerusalem-family.org/pages/shchunot/yaakov_zedek.php#שכונת "שערי צדק"
http://www.jerusalem-family.org/pages/hagana/hagana1.php#תגייסים_להגנה
http://www.jerusalem-family.org/pages/hagana/hagana1.php#תגייסים_להגנה
http://www.jerusalem-family.org/pages/hagana/hagana1.php#משטרת הישובים העבריים
http://www.jerusalem-family.org/pages/hagana/hagana2.php#מלחמת העצמאו
http://www.jerusalem-family.org/pages/hagana/hagana2.php#מלחמת העצמאו
http://www.jerusalem-family.org/pages/archive/ador4/dor4c_p/dor4c_p_zukerman.php
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%91%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%91%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/2015
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%99%D7%91%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A4%D7%99%D7%91%22%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
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 פעילות מכבי צעיר 
תנועת הנוער של מכבי ישראל "מכבי הצעיר" ממשיכה להתפתח ולצמוח, סניפיה מתרחבים וחדשים 

ביחס  15%נפתחים והיא במגמת גדילה משמעותית עם עלייה נוספת במספר החברים בשיעור של כ

סקת שנה פורייה ומוצלחת בכל התחומים בהם עו ההייתלשנה הקודמת וסניפים. השנה שחלפה 

 התנועה. אנו בטוחים כי בעזרת עבודה קשה ומאומצת מגיעות גם התוצאות. 

 מפעלי הקיץ:

גם השנה תנועת הנוער המכבי הצעיר קיימה את 

מפעלי הקיץ של התנועה, אנו נרגשים לקבל 

מדריכים חדשים שסיימו  350לשורתנו למעלה מ

את קורס המדריכים האחרון. לאחר קורס 

מחנה הקיץ המסורתי, כל המדריכים קיימנו את 

סניפי התנועה הגדילו את כמות הנרשמים למחנה 

הקיץ ביחס לשנים הקודמות. למחנה יצאו למעלה 

חניכים שזהו מספר שיא של השנים  2,600מ

האחרונות. חניכי מכבי צעיר זכו לקבל פעילות 

חינוכית ענפה על ממדריכי התנועה שכתבו תכנים 

יפור מסגרת עלילתי חינוכיים מרשימים תוך בניית ס

  והכנסת החניכים ל"עולם מכבי צעיר".

 שנה למכבי צעיר": 90בסימן " 74מרוץ הלפיד ה

בחג החנוכה יצאנו כמיטב המסורת 

למרוץ הלפיד, השנה, המרוץ עמד 

שנה למכבי צעיר". למרוץ  90בסימן "

הלפיד האחרון שהיה הגדול ביותר 

חניכים וזהו  2,800יצאו למעלה מ

השיא שנרשם למפעל זה מספר 

בהיסטוריה המתועדת. אנו גאים 

מאוד בקצב גדילת התנועה וזוהי 

המגמה שנמשכת בחמש השנים 

 האחרונות.

  



        

 13מתוך  13עמוד   מכבי ישראל

   
 

 שנת שרות
חברי שנת שרות  60-גם השנה החלו כ

את מסלולי ההגשמה בתנועה, אנו 

רשויות ברחבי הארץ  6-פועלים ב

ועוסקים בפעילות התנדבותית 

ק החברה חינוכית למען חיזו

הישראלית במקומות המוחלשים. 

חברי שנת השרות עוסקים מבוקר ועד 

ליל בפעילות חינוכית ופועלים 

במקומות המאתגרים ביותר בישראל. 

חברי שנת השרות מקבלים ליווי, 

חניכה, הכשרה והדרכה באופן קבוע 

ואנו גאים בהם על פועלם למען 

 החברה הישראלית.

 המשך התרחבות וצמיחה
כנית חומש אלו אנו עובדים על ת בימים

במטרה להכפיל את מספר 

החניכים בתנועה. אנו חשים כי 

התנועה נמצאת בתהליכי צמיחה 

וכעת זה הזמן לפריצת הדרך 

הנדרשת בדרכים של יוזמה 

והדגשת מרכזיותה של תנועת 

מכבי צעיר בישראל. הגדלת 

התנועה תתקיים על בסיס הגדלת 

קמת הסניפים הקיימים ועל ידי ה

סניפים חדשים. אנו בטוחים כי 

בעזרת הסיוע של מכבי ישראל 

ומכבי עולמי נוכל לעמוד באתגר 

שהצבנו לעצמנו. אנו נכונים 

להמשיך בעשייה ולחתור אל המטרה, 

נשמור על האיכות וכעת נדאג להגדיל את הכמות. מכבי צעיר ישראל מברכת את מכבי תנועה 

  עיר עולמי.עולמית על הרחבת הפעילות של מכבי צ

 


