
 

 לחברי מכבי ישראל

 אגודות, מועדונים, מחלקות 
 ספורטאים וספורטאיות

 
 

  ,רב שלום יקרים חברים

 ישראל במכבי בנעשה אתכם לשתף מנת על לתקופה, אחת זה, מידעון לכם שולחים אנו

 שנוכל בכדי וידיעות כתבות לקבל נשמח אנו ,נובפעילות מעורבותכם את ולהגביר

 שיופצו. הבאים במידעונים לשלבם

 

 מאבק של בעיצומו נמצאים נוספים ספורט ומוסדות האיגודים ,הספורט מרכזי לאחרונה

 רבות חקיקה פעולות באמצעות רטהספו ושרת הספורט משרד של פוליטית התערבות מול

 עם יחד ובאגודות. במרכז יומית היום תנוופעיל על רבות השפעות להן להיות עשויות אשר

 המאבק לצד המכבי ובביתנו בישראל הספורט לקידום רבה בפעילות ממשיכים אנחנו זאת

 .עלינו שנכפה הפוליטי
 

 לשינוי חוק מועצת ההימורים ההצע
 הקבוצות אל ישירות יועברו לקבוצות המיועדים הכספים ,שהוגשה השינוי הצעת פי על

 רחב במגוון לקבוצות לסייע מהמרכז ימנע כזה שינוי המרכז, דרך היום שנעשה כפי ולא

 לקבוצות, המתאים בזמן גדולות מקדמות היום, מעניקים אנו אותו וסיוע םשירותי של

 והרחבת חדשות קבוצות להקמת סיוע ,ציוד של ורכישות ביטוח שרותי בגין קיזוזים

 פעילות.

 ויביא הספורט, ענפי בכל הקטנות הקבוצות בכל קשות לפגוע עשוי כזה שינוי ,בראייתנו

 פחות הרבה תסבולנה העל בליגות רבים.הקבוצות במקומות פעילות וצמצום הלסגיר

 … ומדרום. מצפון ולקטנים לרבים הניתן וסיוע םשירותי לאותם נזקקות אינן ורובן

 אנו המרכזים. התנהלות את תוקפת היא גם אשר בתקשורת מלווה והוא קל איינו המאבק

 של שירותיה את שכרנו הספורט מרכזי עם ויחד החוק לשינוי בהצעה קלהיאב החלטנו

 בצד והן ,ושרים כנסת חברי עם בפגישות הן עובדים ואנו ,מקצועית יעוץ חברת

 .ץהייעו חברת עצות פי על התקשורתי

 עמרם ח"כ בראשות הכנסת של והחינוך הספורט ועדת ישיבת התקיימה האחרון ב' ביום

 את להביע והחלו זו לישיבה הגיעו והענפים המגזרים מכל קבוצות נציגי 06-כ .מצנע

 עד מצנע היו"ר להבטחת ימשכו הועדה דיוני ופשוטה. ברורה בצורה הנושא על דעתנו

 דברו. את יביע נציגנו שאחרון
 

  



 

 3202.5.4מכבי ישראל יום 
 ישראל מכבי יום את וינגייט במכון מנוקיי מאי בחודש

 שנים לארבע אחת מקיימים אנו אותו ,המסורתי

 ובני ספורטאים אלפי .המכביה יאירועי במסגרת

 תחרויות שכלל זה בהפנינג חלק לקחו משפחותיהם

 חניכי ואת ספורט ענפי 51 -בכ הנוער קבוצות של

  הצעיר. המכבי
 

 

 ערב הוקרה לאורחי המכביה 
 והוועד ישראל מכבי מכביה, שנת מידי

 אורחי לכבוד אירוע מקיימים האולימפי

 עם שולחן הוצב לאירוע בכניסה המכביה.

 עונת במהלך מכבי קבוצות הישגי כל

 של הגאווה – שלכם ההצלחה ,2652/2652

 כולנו!

 שנות 566 לציון סרטון הוקרן הערב במהלך

  גדולי השתתפו ובו ישראל מכבי של ספורט

 כגון: ישראל, ומדינת מכבי קבוצות ספורטאי

 מרדכי גינזבורג, בוני ברקוביץ, מיקי

 בוקשפן אלדד וכן שומכר מיטל תמר שפיגלר,

  youtube -וב ישראל מכבי של האינטרנט באתר לראות ניתן הסרטון את ואנו. ושלום

  .ישראל מכבי ופעילי לאגודות יופץ הוא ובקרוב
 

 ישראל מכבי של הותיקים מרוץ

 שבת ביום התקיים 26-ה הבוגרים מרוץ

 יוסף הדר הלאומי הספורט במרכז 21.9.52

 המרוץ .(06 גיל )מעל בוגרים 526 השתתפותב

 רצים יותר ו יותר יש שנה כל בהצלחה, הסתיים

 במרוץ. חלק שלוקחים ותיקים

 
 מסדר המכבים

 10:11 בשעה 31/2314 ב יקיים יםכבהמ מסדר

 דור את ולכבד להגיע מוזמנים החברים ,המסורתי חנוכה ערב את המכביה, בכפר

 .תיקיםווהו המייסדים

 



 

 

 96-מרוץ הלפיד ה
 מקברות ישראל מכבי של המסורתי הלפיד מרוץ יצא ,9:26 ,40311-ה חמישי יוםב

 וגם ,זו מסורת מקיימות ישראל ומכבי צעיר שמכבי ארוכות שנים .מודיעין שליד המכבים

 .הלפיד מוזנק בו ,והמכובד היפה האירוע על נוותר לא השנה

 
 קבוצות ריצה מכבי ישראל

 צומחות ריצה קבוצות .האחרונות בשנים אדירה תנופה קיבל העממית הריצה ענף

 להעצים עצמה על לקחת החליטה ישראל ומכבי ,המדינה רחבי בכל הגשם אחר כפטריות

 .גבוהה ברמה מקצועית הכוונה עם ריצה קבוצות להקמת פועלים אנו .זה ספורט ולמקצע

 צוות .נוספים למקומות נגיע מכן ולאחר ארצית בפריסה קבוצות חמש יהיו ראשון בשלב

 לבנוני וגיל שבתאי דנה ,אברמסון עודד ,טיטו אמיר ,גלילי נאור המנכ״ל בראשות המשרד

 -המקצועית ההכוונה את תיתן ישמכב מנת על בתחום ומוביל מקצועי גוף מול עובדים

 הרצים מול ויעמוד מאמנים ויכשיר יגייס ,האימונים את יקיים גוף ואותו ,בתחום ניהולית

 .הריצה בתחום

 
 פעילות ההנהלה ועובדי המרכז

 עונת פתיחת ועם החגים חודש בתום

 וביקורים בסיורים חלנוה המשחקים

 המנכ"ל ,היו"ר ובקבוצות באגודות

 מרוכזים ביקורים קיימו העובדים וצוות

 בראשון שבע בבאר אדומים, במעלה

 לביקורים בנוסף וזאת ובחדרה לציון

 בקבוצות המנגנון אנשי של האישיים

 הקרובים חודשיםה מהלךב רבות.

 פעילות את ולהכיר לבקר נמשיך

 הארץ. רחבי בכל והקבוצות האגודות

 סיור ןאצל שנקיים המעוניינות קבוצות,

  לתיאום. שבתאי דנה אל לפנות מוזמנות

 

 נכסים ומנגנון, ר ועדת ארגון"יו - גולדשטיין )גולדי( משה
 נכסים בארגון הקשורים בנושאים תטפל אשר  המורחבת הועדה את עצמו על קיבל גולדי

 בית בעניין בירושלים פגישה התקיימה וכן שמש בבית נכס מכרנו אלו בימים ומנגנון.

 הנמצא בנכס גם תטפל הועדה הבירה. בעיר הפעילות חידוש לצורך וזאת ירושלים מכבי

 וסיוע טיפול הצורך בעיר מכבי נכס ונמצא במידה באגודות, לחברינו פונים אנו באשדוד.

 ישראל. מכבי למנכ"ל משפטי



 

 אגף הספורט יו"ר –שלמה בן גל 
 לפני סיים ואשר בצה"ל, גופני אימון ענף כראש שימש אשר ,גל בן שלמה במי"ל אל"מ

 רבות, שנים במשך כיהן זה בתפקיד האתלטיקה איגוד כיו"ר תפקידו את חודשים מס'

 ראשות את עצמו על קיבל וינגייט, במכון האקדמית המכללה מנכ"ל בתפקיד מכהן וכיום

 קבוצות. עם רבות פגישות קיים כבר שלמה לתפקידו. המרץ במלוא נכנסו וספורט אגף

 לשנים יעדים הציב וכן האגף של שנתית תוכנית שלמה הציג ,האחרונה ההנהלה בישיבת

 חדשות אגודות 56-כ של הוספה חדשים, ענפים פיתוח שהוצגו המטרות בין הקרובות.

 למאמנים וכן ופעילים אגודות למנהלי השתלמויות וביצוע ארגון ,נשים קבוצות כולל

 פראה בספורט ופעילות אולימפיים לא לענפים כניסה ,באגודות מקצועיים ולמנהלים

 אולימפי.

 

 מכבי ישראלוהכדורשת נשים  מועדון
 ישראל מכבי של הספורט לפעילות מצוינת דוגמא

 עם ,שבועות מספר לפני יתנהנ העממי, בתחום

 המועדון .לנשים הכדורשת ליגת של פתיחתה

 ישראל למכבי להצטרף החליט ,כדורשתל הישראלי

  .פתוחות בזרועות הנשים את וקיבלנו

 ,הכדורשת במשחק ,נשים 1011 משחקות זו בליגה

 .האחרונות בשנים בישראל אדירה תאוצה שתפס

 המשוחקת הליגה על החסות את פורסת ישראל מכבי

 ,ערים -המדינה רחבי בכל ישובים 01-מ למעלהב

 .גדולה להצלחה וזוכה ,ומועצות ישובים

 
 אלופות במכבי"נשים "רב ע

 .הנשים לספורט הוקרה ערב ישראל במכבי הנשים ועדת תקיים ינואר חודש סוף לקראת

 ערב מכינות שנה כמדי ,שבתאי דנה של בניהולהו גלזר אורה בראשות נשים ועדת

 .האישיים בענפים מצטיינות לספורטאיות מלגות ישראל מכבי תעניק בו ,ומושקע איכותי

 .לגותלמ מועמדות על ימליצו שאלה מנת לע לאגודות הודעות נשלחו אלו בימים
 

 " תמונת השנה של ספורטאית מכבי"
 את קייםת ישראל מכבי של נשים ועדת המלגות טקס לקראת השנה גם

 זכתה אשר ,תחרותה מכבי". רטאיתוספ של השנה "תמונת תחרות

 דףב דצמבר חודש במהלך תחל ,גדולה להצלחה שעברה בשנה

 במהלך להצטלם להתחיל כדאי עכשיו כבר .ישראל מכבי של הפייסבוק
 בשנה שזכתה התמונה זאת התמונות. את ולהכין ספורטיבית פעילות

 איזו באילת. מכבי של הטריאתלון מועדון חורי לינדה של שעברה,
  השנה? תזכה תמונה
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 4102בחסות מכבי ישראל לשנת  אירועיי ספורט עממי
 להם נותנת ישראל ומכבי 2652 בשנת שיתקיימו העממיים האירועים רשימת להלן

 אתר באמצעות תתעדכנו אנא אויר, מזג לאילוצי בכפוף בתאריכים, שינויים יתכנו חסות.

 הסופיים. המועדים לגבי ישראל מכבי של האינטרנט

 
 טלפון הגוף המארגן שם הצעדה 4102תאריך 

 02-9933863 מ.א. גוש עציון צעדת גוש עציון הלילית 9/1/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 03-5494456 עיריית רמת השרון  רמת השרון -מרוץ האביב 5/4/14

        

 08-9437714 עיריית יבנה צעדת יבנה 28/3/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 08-9551502 עיריית ערד מצדה-צעדת ערד 28/3/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 04-6211742 חדרה עיריית צעדת חדרה 28/3/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 09-9582316 מ.מ. כפר שמריהו צעדת כפר שמריהו 29/3/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 04-6935754 מ.מ. חצור הגלילית צעדת חצור הגלילית  1/4/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 04-6288391/2 גבעת עדה-עיריית בנימינה צעדת בנימינה 41אפריל 

 03-5746999 מכבי ישראל    

 09-7925511 מ.ה. אלפי מנשה צעדת אלפי מנשה  22/3/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 04-6818036 מ.א. מבואות חרמון צעדת דישון 17/4/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 03-5494456 עיריית רמת השרון  רמה"ש -צעדת הבנים  3/5/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 08-9437714 עיריית יבנה מסע אופניים 6/5/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 04-8395801 עיריית דלית אל כרמל צעדת דלית אל כרמל 41אפריל 

 03-5746999 מכבי ישראל    

 03-5494456 עיריית רמת השרון אופניים -רמת שרונדו  17/5/14

        

 02-5357484 מ.מ. מעלה אדומים מצעד עדלאידע מעלה אדומים 41מרץ  

 03-5746999 מכבי ישראל    

 03-5746999 מכבי ישראל 06מרוץ בוגרים מעל גיל  18/10/14

        

 08-9752210 עיריית מודיעין צעדת מודיעין 41דצמבר 

 03-5746999 מכבי ישראל    

 050-8555864 עיריית רמת השרון מרוץ אייל 15/11/14

 03-5746999 מכבי ישראל    

 



 

 מודיעין - טורניר הסטריטבול לזכרו של עוז צמח
 עשרות בהשתתפות ,2 על 2 בכדורסל מודיעין אליפות התקיימה אוקטובר בחודש

 מודיעין. ועיריית ישראל מכבי בחסות ,לבוגרים ועד 9 מגילאי קבוצות

 שנהרג העיר בן צמח, עוז סמ"ר של לזכרו הטורניר את שמקיימים השמינית השנה זו

 אהבתו דרך עוז של זכרו את להנציח דרך זוהי השנייה. לבנון מלחמת בסוף גבורה בקרב

 .לכדורסל הגדולה
 

 שנה למחלקת הנוער של מכבי חיפה 21
 הוקרה אירוע התקיים בספטמבר בתחילת

 26 חגגה אשר ,חיפה מכבי של הנוער למחלקת

 לדרמן )צ'וצ'ו( מרדכי מאמןול לקיומה שנה

 כדורסל אנשי מאות נכחו באירוע .האגדי

 יו"ר יהב, יונה העיר ראש בראשם רבים, וחיפאים

 חיפה, בזן מכבי יו"ר סגן בק, אילן הנוער מחלקת

 שחקני המדינה, אלופת שחקני שירן, ארנון

 פאנלים הנחה אשר גרשון פיני הנוער, מחלקת
 האירוע במהלך .רבות כדורסל אושיות בהשתתפות

  .הנוער מחלקות של השנים מכל סרטים הוקרנו
 

 ישראל תצוגת תמונות מתחלפות במשרדי מכבי
 ספורטאי ושל קבוצות של ספורט מפעילות תמונות תצוגת על עובדים אנו אלה בימים

 במהלך תמונות לשלוח מהקבוצות מבקשים אנו ,ישראל מכבי במשרדי שיוצגו מכבי

 ישראל מכבי למשרדי לשלוח יש התמונות את בתנועה(. )תמונות ספורטיבית פעילות

 .office@maccabisport.org לכתובת אלקטרוני רבדוא
 

 עמוד הפייסבוק של מכבי ישראל
 אוהדים של בודדות מאות כמה ישראל מכבי של הפייסבוק בעמוד היו שנה לפני

 4111 כמעט על היום ישראל מכבי עומדת ,ואיכותית קבועה פעילות בעקבות (.לייקים)

 ,הצעיר הדור עם מתקשרים אנו זה עמוד דרך .ומתקדם עולה יום שבכל ,בעמוד אוהדים

 !ספורט עושים -ישראל מכבי :עושה שמכבי מה את לו ומעבירים

 הפלטפורמות בכל ישראל מכבי ושיווק הקיים האתר שדרוג על שוקדים אנו אלה בימים

 .החברתיות האינטרנטיות
 

  .מכביה ובדרך ברוח ,ספורט ונעשה נמשיך אנו

  .ומשפחותיכם ישראל מכבי חברי לכל שמח מכבים חג ברכתב
 

 גלילי נאור                                                               אייל יורם

  למנכ״                                                                         יו״ר


