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 ישראל מכבי מנכ"לו ההנהלה יו"ר דבר
 .שמח חנוכה חג יקרים מכבים

 מהפעילויות חלק על לכם ולספר אתכם לשתף וגאים שמחים אנו
 .האחרונים בחודשים ישראל במכבי שנעשו

 וקבוצות ספורטאי ספורטאיות, הישגי האחרונה בתקופה לשמחתנו
 .ובצדק -חשיפה מעט לא קיבלו מכבי
 רבה הצלחה ומאחלים 2705-2704 הספורט עונת של בעיצומה אנו

 כמו ויפים רבים להישגים שנגיע ישראל, מכבי וקבוצות לספורטאי
 .2704-2703 בעונת
  ההימורים. מועצת בחוק השינוי וקפולת יכנס 2705 ינואר בחודש
 הגעתו ומוודאים החומר את מרכזים אנו לאגודות, כשירות

 את העבירו םשטר אגודות ותקינה. מלאה בצורה הימורים למועצת
 תמיכות שכספי בכדי בדחיפות, להעבירו מתבקשות הנדרש, החומר
 יעוכבו. לא ,2705 שנת של הטוטו

 מכבי של הפעילות על סקירה למצוא תוכלו שלפניכם בעמודים
 חודשים מספר מידי לעדכנכם נמשיך אנו האחרונים, בחודשים ישראל

 שלנו. הפעילות על
 
 

 באגודות סיורים
 האחרונים ובחודשים באגודות בסיורים המשכנו

 נציגי עם ונפגשנו ובנצרת גרביה אל בבאקה ביקרנו
 מאהל, עין ,קרע כפר מברתעה, מכבי קבוצות

 נסייר אנו החודש סוף לקראת קנא. כפר יפיע,
 ומרר עילבון בכרמיאל, מכן ולאחר גת קריתב

 מר ההנהלה חבר באמצעות ולווה אורגן זה מפגש
 הביקורים לעשרות מצטרפים אלה ביקורים , סולימאן באסם

 ונחשפים קשובים אנו אלה בסיורים .2704 בשנת שנעשו והסיורים
 עוזרים ,ספורט העושים הרבים הילדים את רואים ,בשטח לפעילויות

 כמו איןו הכרחי הוא לשטח שהחיבור מאמינים אנו .בעיות ופותרים

 אנו , ישירה בדרך הפעילות את לחוות
 אנו .2705 בשנת גם זאת לעשות נמשיך

 שנסייר שמעוניינות לקבוצות קוראים
 עם הסיור את לתאם פעילותם את ונראה

 ישראל. במכבי שבתאי דנה
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 ישראל מכבי וקבוצות לספורטאי הצדעה ערב
 הנמצאים אלה הם - והקבוצות הספורטאים

 ולפני ,ישראל במכבי שלנו העשייה במרכז
 שהוקדש ,יפהפייה הצדעה ערב קיימנו כחודשיים

 האישי בספורט מכבי וספורטאי לספורטאיות כולו
 הצטיינות גביעי הענקנו .הקבוצתי ובספורט

 .ענפים בעשרות מכבי לאלופי
 מרהיבה אקרובטיקה מהופעת נהנינו

 במופע חזינו ,דן מכבי ובני בנות של
 של השיא נקודת .לאלופים כבוד ונתנו ,מרשים לייזר
 ,ת״א מכבי לבנות המיוחדת ההוקרה תההי הערב

 רק שחזרו אומנותית בהתעמלות ישראל נבחרת חברות
 העולם מאליפות הכסף במדלית מעוטרות כן לפני יום

 ,האולם את שגדש הרב הקהל .אומנותית בהתעמלות
 .ארוכות דקות במשך כפיים במחיאות אותן כיבד

 
 זה מיוחד בערב להוקרה שזכו מהקבוצות קטן חלק להלן

 גביע ומחזיקת המדינה אלופת אירופה, אלופת א"ת אלקטרה מכבי
 בכדורסל המדינה

 בכדורגל המדינה אלופת אביב תל מכבי

 בכדורגל המדינה גביע מחזיקת שמונה קרית עירוני

 בכדורגל העל לליגת העפילה לאומית ליגה אלופת  נתניה מכבי

 נשים בכדורסל המדינה אלופת אשדוד מכבי

 בכדוריד המדינה אלופת אביב תל מכבי

 בכדוריד המדינה גביע מחזיקת  לציון ראשון מכבי

 בבדמינטון המדינה אלופת לציון ראשון מכבי

 בטניס לנשים הגביע ומחזיקת המדינה אלופת הרצליה בנות מכבי

 שולחן

 לגברים קלה באתלטיקה המדינה אלופת  אביב תל מכבי

 לנשים קלה באתלטיקה המדינה אלופת  לציון ראשון מכבי
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 בזירה גם הצלחות נחלו האולימפיים הספורט בענפי מכבי ספורטאי
 :מהישגיהם מקצת להלן והישראלית הבינלאומית

 ושבירת מ' 477 בריצת 2704 אירופה באליפות ארד מדלית  סנפורד דונלד
  גברים מ' 477ו מ' 277 בריצת ישראל אלוף וכן ישראלי שיא

 ישראל ואלוף 2704 אירופה באליפות ארד מדלית שטילוב אלכס
  מכשירים בהתעמלות

 מדלית אומנותית, בהתעמלות אירופה באליפות 4 מקום ריבקין נטע
 ישראל ואלופת בפולין בינלאומית בתחרות זהב

 5.5 נילפרייד בדגם בשייט ישראל אלוף צוברי שחר

 עד בג'ודו ישראל ואלופת אירופה באליפות ארד מדליית כהן גילי
 בוגרות ק"ג 52 משקל

 רוח בגלשני בשייט לנוער אירופה באליפות ארד מדליית בל בז
 האולימפי בדגם

 לנוער רוח בגלשני בשייט אירופה אלופת סגנית רביצקי שובל

 העולם ואלוף בנים 5.5 נילפרייד בדגם בשייט ישראל אלוף אלימלך אופק
 2703 בשנת רוח בגלשני לנוער

 סגנית בנות 0.5 טכנו ביק בדגם בשייט ישראל אלופת ספיצקוב קטי
 לנוער רוח בגלשני העולם אלופת

 לנוער רוח בגלשני אירופה אלופת טיבי שחר

 00 גיל עד רוח בגלשני אירופה אלופת דריאן נוי

 ביליק עידו
 שלגי ואופק

  427 במפרשיות 06 גיל עד בשייט העולם אלופי

 מדלית וזוכה גברים, אוויר ברובה בקליעה  ישראל אלוף  ריכטר סרגיי
 רוסיה בגביע כסף

  בשחיית ישראל ואלוף שליחים אירופה אליפות גמר תומרקין יעקב
 בנים גב מ'277

 

 כהן וגילי ריבקין נטע זכו מאז כי לציין יש

 והשחיין בינלאומיות, בתחרויות נוספות במדליות

 היבשחי העולם אליפות לגמר עלה טומרקין יעקב

  בקטאר! נערכה אשר
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 לאגודות עיון יום

 מרכזי עם ביחד יזמנו והחוקים, בתקנות הרבים השינויים בעקבות

  המכביה. בכפר שנערך לאגודות עיון יום ,האחרים הספורט

 מידע כלים, לאגודות והעניק ורציני מעמיק מפורט, היה זה עיון יום

 לווה העיון יום עבודה: דרכי ולשנות להתכונן לעבוד, כיצד פרקטי וידע

 ספורטאים מעמד כספים, בנושאי בשינויים שנגעו מקצועיות בהרצאות

 הספורט חוק הטוטו, העמותות, רשם ,קטינים

 ח"כ של תבברכו פתחנו העיון יום את ועוד.

 התרבות החינוך, ועדת יו"ר מצנע עמרם

 ראש שפר אורי ד"ר הכנסת, של והספורט

 הנהלת יו"ר אייל יורם ומר הספורט מינהל

 מרכזי כל בשם ברך אשר ישראל מכבי

 לכפר הגיעו אגודות נציגי מאות הספורט.

 המידע חשיבות את לטובה וציינו המכביה

 אליהן. שהועבר

 

 כבי"במ אלופות "נשים טקס

 ישראל. מכבי לספורטאיות ההצדעה ערב את נקיים השנה גם

 בענפי מכבי לספורטאיות מלגות יחולקו למסורת, שהפך זה, בערב

 .2704-2703 עונת של ההישגית לקבוצה וכן האישיים הספורט

 רבות ותמונות החלה כבר מכבי ספורטאיות של השנה תמונת תחרות

 להעלות ניתן 30.02.2704 -ה עד ישראל, מכבי של הפייסבוק לדף הועלו

 .http://bra.sc/HcZ התחרות לדף הקישור מצ"ב לייקים, ולצבור תמונות

 הכדורשת ענף במינו, מיוחד נשי ענף אלינו הצטרף 2704-2703 בעונת

 הטורניר יתקיים השנה גם לחיקה. אותו אימצה ומכבי תאוצה, התופס

 החולפת בשנה ואם באילת, לכדורשת השנתי

 ושיחקו לאילת הגיעו נשים 677-מ למעלה

 את נעבור אנו השנה שלם, סופשבוע במשך

 מחו"ל. קבוצות כולל משתתפות 0777 -ה

 הכדורשת קבוצת לפתוח המעוניינות קבוצות

 מנהלת שבתאי, דנה עם קשר ליצור מוזמנות

  נשים. ספורט אגף

https://www.facebook.com/MaccabiIsrael?sk=app_174986209367960
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbra.sc%2FHcZ&h=0AQHICyMv&enc=AZOx-ldHz20SSVo8ZyKmZZbUzAOFcdyq9sZnJxFq7aEH2buPC9QGTaxnkPPcdlOd5rxZPNm8eczeAyU3ECfTi9CXQs3HfIcTg9KBUI3cYOjSanFfA-CvxNo4t0DrLz5QlwVJellxhE7KWr5zYmBhNxcj&s=1
https://www.facebook.com/MaccabiIsrael/photos/a.205395096234767.46674.204206776353599/738583449582593/?type=1&relevant_count=1
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 07 -ה הלפיד ירוץמ
 למרוץ שנה 07 מציינים אנו השנה

 תנועת תערוך שנה כמדי הלפיד,

 את צעיר, מכבי עם ביחד מכבי,

 מקברות הלפיד מרוץ הזנקת טקס

 מודיעין. שליד המכבים

 חנוכה של שמיני בנר יתקיים הטקס

 עם ביחד שנה וכמדי ,2320222704

 את שיא מי הצעירים החניכים

 .מוביל ספורטאי יהיה הלפיד
 

 משמרות חילופי
 והכדורגל הכדורסל אגף את יהלנ האחרונות שבשנתיים טיטו, אמיר

 האולימפי הועד מטעם שני לתואר היוקרתיים ללימודים התקבל במכבי,

 מושבו מקום את ולהעביר מאתנו דלהיפר נאלץ זאת עקב הבינלאומי

 בלימודים מדובר ורבה. גדולה הצלחה לו מאחלים אנו ,ץשבשוויי ללוזאן

 של קבלתו אליהם, להתקבל מצליחים העולם מרחבי שמעטים יוקרתיים

 כך על בצער מהולה רבה, גאווה עבורנו מהווה אלה ללימודים אמיר

 רבה. הצלחה לאמיר מאחלים אנו וטוב. איכותי מאדם נפרדים שאנו

 קפטנית כהן, לירון ,על ספורטאית לתפקיד מונתה אמיר של במקומו

 . באירופה בליגות האחרון בעשור שכיכבה ומי בכדורסל ישראל נבחרת

 חייו, כל כזה נשאר ספורטאי, שנולד שמי מאמינים ישראל במכבי אנו

 באיוש טמונות לחזוננו דוגמאות הניהול. בשדרת ספורטאים שילובוב

 כדורגל שחקן היה המנכ״ל, גלילי, נאור שנעשו אחרונים תפקידים

 מטעמנו נציגה היא הראשונה, האולימפית המדליסטית ארד יעל מצטיין,

 הצלחה לה מאחלים אנו לירון. אלינו מצטרפת תוכע האולימפי, בועד

 קדימה. והכדורגל הכדורסל אגפי את להוביל תדע היא כי ובטוחים רבה
 

 ולכל ביתכם ,לבני לכם מאחלים אנו המכבים חג הינו החנוכה חג

 ומוצלחת מבורכת פעילות המשךו שמח חנוכה חג  הספורטאים
 
 
 

 גלילי נאור     ליאי יורם

 מנכ״ל      יו״ר


