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 תשע"ד ניסן – 4102 אפריל

 ישראל מכבי לחברי

  מחלקותה מועדונים,ה אגודות,ב

 ספורטאיותהו ספורטאיםה ולכל

 

  ,רב שלום יקרים חברים

 לכולכם. רב ושלום שמח חג ברכת

 לשתף מנת על המצ"ב, המידעון את לכם שולחים אנו הפסח חג לקראת

 אנו בפעילותנו, מעורבותכם את ולהגביר ישראל במכבי בנעשה אתכם

 הבאים במידעונים לשלבם שנוכל בכדי וידיעות כתבות לקבל נשמח

 שיופצו.

 בספורט הימורים להסדר המועצה חוק שינוי
 ההימורים מועצת לחוק התיקון את הכנסת אישרה מרץ בחודש
 ישירות יועברו הספורט באגודות הטוטו של תמיכותה כספי כי הקובע

 .0.0.01-ה מיום החל וזאת ,הספורט מרכזי באמצעות ולא לקבוצות
 בחודשים בשליחותכם פעלו במלאכה והעוסקים ישראל מכבי

 כנסת חברי ,שרים אצל הכנסת במסדרונות נמרץ באופן האחרונים
 החופשית הבחירה זכות על להגן מנת על זאת וכל משפטיים ויועצים

 מועצת תמיכות את יקבלו אופן באיזה לבחור הקבוצות של
 משמעת עקב ,לצערנו .ישירות או המרכז באמצעות ,ההימורים

 הובילו מכבי של המאמצים את .לחוק התיקון אושר ,קואליציונית
 הנהלה חברי של לצידם ,גלילי נאור ,והמנכ״ל ,אייל יורם ,היו״ר

 ,בקבוצות ומתנדבים פעילים מעט לא גם כמו ,לנושא שנרתמו רבים
  .שגילו והיוזמה ההירתמות ,הרצינות על עמוקה תודה חבים אנו להם
 בתום כאשר ,שנים לשלוש שעה כהוראת אושר התיקון ,מאמצינו לאור

 בדיקת .נוספת שנה בת אורכה של אפשרות תבחן זו תקופה
 תחילת מועד .חודשים 01 בתום תיערך החוק של האפקטיביות

 .4101 מינואר החל ,כאמור לחוק התיקון
 ומנהליהן הקבוצות ראשי לכל להודות רוצים אנו זאת בהזדמנות

 החינוך ועדת ישיבות לכל והגיעו הדרך כל לאורך אמון בנו שהביעו
 קבלת אופן את לבחור שלכם הזכות על נאבקנו יחדיו ,הכנסת של

 כל את בחוןל נערכים אנו הקרובים בחודשים .התמיכות כספי
 לפעול לאגודות לעזור נמשיך אנו .החוק להצעת הנלוות המשמעויות

 קבוצות כל של קיומם את לשמר שביכולתנו כל ונעשה עצמאי באופן
 .הארץ ברחבי מכבי
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 עליכם יהא ,מעבר כתקופת מוגדרת אשר ,4102 שנת במהלך

 לשם ,בספורט ההימורים להסדר המועצה להנחיות בהתאם להתארגן

 האפשרי בהקדם אליכם נעביר אנו .ישיר באופן מהם ההקצבות קבלת
 לטפסים בנוגע ההימורים מועצת הנחיות את (בקרוב שיהיו ככל)

 להשתלמות בנוגע פרטים יועברו ,כן-כמו .תזדקקו להם הרלוונטיים
 תנאי תהווה ,החוק החלטת פ"ע אשר ,הספורט מנהל י"ע שתקבע
  .ההקצבות קבלת זכאות להמשך מחייב

 קבוצות צרכי לכל קשבת ואוזן משענת להוות תמשיך ישראל כבימ

 כל את לקבוצות להעניק נמשיך ,חפצה ובנפש שלם בלב !מכבי
 .החוק למגבלות בהתאם ,והסיוע השירותים

 

  4104102 לעונת "במכבי אלופות נשים" טקס
 בענפי לספורטאיות מלגות 00 בו הוענקוו 11414102 ב התקיים הטקס

 עדן ,אתלטיקה ש"ב ממכבי רזניק גלינה :האישיים הספורט
 צ"ראשל מכבי מולודצקי יאנה ,אתלטיקה א"ת ממכבי פינקלשטיין

 ממכבי מלמוד נעמי ,אבקותיה ערד ממכבי יודייב ליזה ,בדמינטון

 גברילקי ניקול ,טניס נתניה ממכבי טחן מאיה ,התעמלות ש"ב
 ניקנורוב דיאנה ,שחייה שוהם ממכבי בכר מאיה ,סיוף מעלות ממכבי
 שובלו שחייה רעות המים מפארק דניאלי יעל ,שחייה צ"ראשל ממכבי
 :הקבוצתי בספורט זכו קבוצות 4 ,כן כמו .שייט אילת ממכבי רביצקי

 וכן כדוריד נערות - המדינה גביע ומחזיקת אלופה  – חולון .כ.מ
 .בכדורסל דרום 'א נערות המדינה אלופת - לציון ראשון מכבי

 בפעם קיימה ישראל מכבי של נשים ועדת 4102 דצמבר חודש במהלך
 עשרות .מכבי ספורטאיות של "השנה תמונת" תחרות את השנייה

 הפייסבוק לדף הועלו גופנית פעילות במהלך ספורטאיות של תמונות
 מירב את שגרפה התמונה .הצביעו אנשים ומאות ישראל מכבי של

 הבחכמ אשר ,ירושלים ממכבי בלאק נילי של תמונתה היא ההצבעות

 ספורטיבי. חיים לאורח דתי חיים אורח בין ומשלבת גבולות פורצת
 :הזוכות את ברכו וכן ישראל מכבי וראשי הספורט ראשי נכחו בטקס
 ,ההנהלה ר"יו - אייל יורם
 ,נשים ועדת ר"יו - גלזר אורה

 עיריית ראש – זינגר ישראל

 הנהלת חברת - ארד יעל ,ג"ר
 כפרי מיכל ,האולימפי הוועד

 הציבורית המועצה ר"יו –

 ר"דו נשים ספורט לקידום
 מינהל ראש- שפר אורי

 .הספורט



3 

 

 מכבי באגודות סיורים
 נאור ל"המנכ ,אייל יורם ההנהלה ר"יו

 לסייר ממשיכים העובדים וצוות גלילי

 בחודשים ,הארץ רחבי בכל באגודות

 קרית ,ביאליק בקרית סיירנו האחרונים

 ,ים קרית ,חיפה ,קצרין ,טבריה ,מוצקין

 ,הגלילית חצור ,ירכא ,יעקב זיכרון ,שוהם

 לביקורים בנוסף וזאת שמונה קרית

 של האישיים

 במהלך .רבות בקבוצות המנגנון אנשי

 ולהכיר לבקר נמשיך הקרובים החודשים

 בכל והקבוצות האגודות פעילות את

 שנקיים המעוניינות ,קבוצות .הארץ רחבי

 דנה אל לפנות מוזמנות סיור אצלן

  .לתיאום שבתאי

 
 
 

 לוצקי ומומו שושן מחיים פרידה -להתראות ובעיקר שלום
 ומומו שושן מחיים נפרדנו מרץ בסוף

 אמרנו ,ומרגש מכובד באירוע .לוצקי

 של התווך מעמודי לשניים תודה הרבה

 .שנה 41 -מ למעלה ישראל מכבי

 ישראל מכבי של המנכ״ל היה שושן חיים

 השדרה עמוד את בנה ולמעשה ,שנים 40

 החיבור את ,ישראל במכבי העובדים של

 ,המדינה לראשי ,ולספורטאים לאגודות

 הגיע לוצקי מומו .ואנשים לאישים

 ואוהב המחבק המכבי מהאופי מזוהה יותר ומי ,שנים 42 לפני למכבי

 ,ספורטאים הגיעו הפרידה לאירוע ?מומו מאשר והאדם הספורט

 שושן משפחות וכמובן ,עולמי ומכבי ישראל מכבי ראשי ,אגודות

 .ולוצקי

 רק אלא ,שלום אומרת לא ,ומומו מחיים נפרדת לא ישראל מכבי

 בלתי חלק ומהווים בדמם זורם המכבי שהדם לשניים ,להתראות

 .ממכבי נפרד

 !אתכם אוהבים .תודה -ומומו חיים
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 תרשיחא מעלות – בסייף העולם גביע
 ארחה ברציפות התשיעית בפעם

 מכבי 01.4.4102 -ה שבת ביום

 תרשיחא מעלות ועיריית מעלות

 בסייף העולם גביע אליפות את

 "דקר". בסגנון 41 גיל עד לנשים

 שמונה מתקיימים שנה מידי

 העולם גביע תחרות של סבבים

 פריז, כמו גדולות בערים

 הסבב את לסגור נבחרה תרשיחא מעלות שרכא וברצלונה, מוסקבה

 העולם אלופת תוכרז בסיומה אשר התחרות את ולקיים השנתי,

 ממדינות סייפות 11 מעל הגיעו תרשיחא במעלות לתחרות .בסייף

 ודנמרק. אסטוניה ליטא, ונצואלה, וביניהן העולם ברחבי שונות

 כאשר האחרונות, בשנים סייף לאימפריית הפכה תרשיחא מעלות

 נוער, בגילי בעיקר ספורטאים, טיפח מעלות מכבי הסייף מועדון

 הדרכתו תחת העולם ובגביעי העולם באליפויות רבים תארים שקטפו

 .פרדמן יעקב המאמן של

 
 ז"ל שכנר יוסי של לזכרו בשחייה מכבי אליפות

 משחה התקיים 41.04.4102 ה חמישי ביום

 יוסי של לזכרו הבינלאומי  0-ה המילניום

-בקרית "אפק", השחייה בבריכת ז"ל שכנר

 של השחייה מחלקת ימיממק יוסי ביאליק.

 .ביאליק מכבי

-מ שחיינים 111-מ למעלה השתתפו בתחרות

 לטביה קפריסין, צ'כיה, )ישראל, מדינות 1

  וקזחסטן(.

 

  אקרובטיקה - קרקע בפס מכבי תיואליפו
 ענף לקידום מהמאמצים כחלק

 יוזמות מכבי אגודות האקרובטיקה,

 למקצע כדי אליפויות ומארגנות

 כחלק .הענף ספורטאי את וקדם

 4 קוימו זו, ברוכה מפעילות

 מכבי. אגודות של אליפויות
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 קרקע בפס הפתוחה מכבי אליפות דן מכבי קיימה בינואר 01ה בשבת

 אגודות: - 1 מ ספורטאים – 021 כ השתתפו בתחרות באקרובטיקה.

 אגודת תקווה, גני - לידר מכבי )המארחת(, אביב תל - דן מכבי

 אגודת ציון, מבשרת - אקרובטיקה מכבי הנגב, שער - הספורט

  שורק. נחל - הספורט אגודת מונוסון, נווה - הספורט

 מועדון ,פורים חג במהלך למרץ 44-ב

 בריינס, יעל בראשות ראשון מכבי ההתעמלות

 קרקע. בפס הפתוחה מכבי אליפות קיים

 מיוקנעם החל אגודות 01 השתתפות באליפות

 בשני מתאמנים 021 והתחרו אשקלון ועד

  ארצי. ומסלול ליגה מסלול מסלולים:

 
 דן מכבי של 2 -ה הגימנסטרדה
 שמעון של לזכרו של לזכרו הגימנסטרדה

 פורים בחג 2-ה השנה זו התקיימה ,שנהר

 וצבע תנועה של מרשים מפגש ויצרה

 דן ממכבי םספורטאי 111 -כ של בהשתתפות

 עדו הגן מגיל תקווה, גני לידר ומכבי

 בזירה המדורגות ישראל אלופות

  .הבינלאומית

 
 שולחן בטניס מכבי אליפות

-מטרו לאולם הגיעו הגילאים בכל וספורטאיות ספורטאים 411-כ

 עודד ,הספורט אגף ראש שולחן. בטניס מכבי לאליפות רעננה, וסטו

 השולחן, טניס מאיגוד החברים עם ביחד התחרות את ניהל ,אברמסון

 זכתה 01-ה בת פלדמן חני מהמארגנים. למחמאות שזכתה תחרות

 אביב זכה לבוגרים מכבי אלוף ובתואר 01 גיל עד האלופה בתואר

 טרוסמן, סרגיי מאמן אותה אתא קרית במדי משחקת פלדמן .ארי בן

  יעקב. זכרון מכבי במדי משחק ארי בן אביב ואילו

 ״מכבי גלילי: נאור ישראל מכבי מנכ״ל

 הענפים בכל ספורט לעשות ותמשיך עשתה

 מאור רחוקים הם אם גם התחומים, ובכל

 הורים איש, 411 כמעט לראות הזרקורים.

 ונהנו שהגיעו שלמות תמשפחו וילדים,

 האמיתית המטרה זו שכזה, נהדר מטורניר

 הספורט״. של
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  נשים כדורשת
 ישראל מכבי בשיתוף הראשונה הלאומית האליפות
 העממי הספורט פיתוח במסגרת

 להבנות הגענו ישראל מכבי של

 הישראלי המועדון עם וסיכומים

 פעולה, שיתוף בדבר לכדורשת

 והרחבת הנשים העצמת

 הארץ. רחבי בכל הפעילות

 משחקות שחקניות אלפי

 באופן אילת ועד מדן כדורשת

 גם נפתחה ולאחרונה קבוע,

 הפעולה שיתוף לנערות. ליגה

 הלאומי הטורניר את הוליד נשים לכדורשת ראלישהי המועדון עם

 111 -מ למעלה באילת. מרץ חודש בסוף שנערך לכדורשת הראשון

 כל .יום תוך נסגרה אליו ההרשמה אשר ,לטורניר נרשמו נשים

 של החשיפה ,המשחק חולצות על מכבי סמל עם הופיעו השחקניות

 ובנוכחות מכבי של בניראות הטורניר, במיתוג ניכרה ישראל מכבי

 שבתאי דנה הנשים ספורט אגף מנהלת גלילי, נאור המנכ״ל של

 התקשורת אמצעי בכל נאה לחשיפה זכה הטורניר לבנוני. גיל והדובר

 הקרובים בימים שיעלה בסרטון אף חיובי באור הוצגה ישראל ומכבי

 הכדורסל באולם נערך הגמר .הספורט בערוץ

 היא והזוכה צופים, מאות לעיני אילת, של

 מכבי על בגמר שגברו השרון צפון צ׳יטה מכבי

 כפ״ס. הדרים

 אל לדלית הגיעו לפיד ויאיר פרי יעקב השרים

 עם נפגשו יתרה ובין מהישוב להתרשם ,כרמל

 .כרמל אל דלית של נשים הכדורשת קבוצת

 קוצרת העל, בליגת משחקת  הקבוצה

 באילת הלאומי לטורניר נסעה הצלחות,

  שלנו. האירועים בכל ומשתתפת

 הטורניר בת"א. כדורשת טורניר יתקיים 1202-01 פסח המועד בחול

 של הפייסבוק דף באמצעות מסרויי נוספים פרטים הרחב. לקהל פתח

 .www.facebook.com/MaccabiIsrael בכתובת ישראל מכבי

 שמעוניין מי וכל ברשויות ספורט מחלקות ראשי לאגודות, פונים אנו

 שבתאי דנה עם קשר ליצור קבוצה ולפתוח הכדורשת ספורט את לקדם

 ישראל. במכבי

http://www.facebook.com/MaccabiIsrael
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 4102 באתלטיקה ישראל מכבי אליפות
 והאחים גרין ויחזקאל אברהם האחים של לזכרם השנתית התחרות

 באצטדיון – 01.2.4102 שבת ביום תתקיים ז"ל אידלסון וחיים לוי

 טקס בצהריים. 02:11 ועד בבוקר 01:11 מהשעה החל ,יוסף-הדר

 התחרויות בסיום מקצוע. כל לסיום בסמוך יתקיים מדליות חלוקת

 הכניסה בתחרות. המצטיינים ואתלטית לאתלט עיםגבי יוענקו

 חופשית.

 
 לספורט 1-ה המקצועית התערוכה

 המקצועית בתערוכה השתתפה  ישראל מכבי

 חיים ואורח ספא בריכות, כושר, לספורט 1-ה

 הידע העמקת העשרה, במסגרת בריא.

 חופשית כניסה התאפשרה והמקצועיות

 ישראל. מכבי פעילי לכל התערוכה למתחם

 מקצועיים: כנסים יתקיימו התערוכה במסגרת

 מועדוני למנהלי כנס העולם, אלופות כנס

 חידושים ,TIIH- למאמנים השתלמויות כושר,

 איגוד וכנס שחיה לבריכות תפעוליים

 .האופניים

 
 : מכבי ולקבוצות למועדונים וברכות גדולה גאווה
 .בכדורסל המדינה בגביע הזכייה על ביבא לת מכבי
 .בכדוריד המדינה בגביע הזכייה על לציון ראשון מכבי
 .בבדמינטון המדינה אלופת לציון ראשון מכבי
 הגמר, למעמד שהגיעו הבאות הקבוצות את לברך רוצים אנו כן כמו

 מכבי כדוריד, ת"א מכבי השני: למקום והגיעו התואר על נלחמו
 ת״א ומכבי נשים כדורסל אשדוד מכבי ,נשים כדורעף שאנן נווה

  .גברים כדורעף
 בתארי לזכות מכבי לקבוצות יםמאחל וואנ בעיצומן הליגה משחקי

 נמשכים. עדיין עליהן שהמאבקים והגביעים האליפות

 
 ובעולם: בארץ מצליחים מכבי ספורטאי האישי בספורט גם
 רב בקרב ארד תבמדליי זכתה האומנותית המתעמלת ריבקין נטע

 .צרפתב פרי בגראנד

 בטביליסי. פרי בגראנד זהב במדליית זכתה הג'ודאית כהן גילי
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  המכבים מסדר
 את לשורותיו גייס התנועה, ותיקי את המאגד המכבים מסדר

 פעילות את לקדם מנת על שושן, חיים מכבי, של היוצא המנכ״ל

 ובכוונתו המסדר, יו״ר תפקיד את עליו לקחת הסכים חיים המסדר.
 מחודש תוכן ולצקת להעצים ר,להעשי מנת על פעולות מספר ליצור

 נראה אנחנו חיים של הפעילות תחילת עם המכבים. מסדר לפעילויות
   נוספים. לגילאים המכבים מסדר של הרחבתו את

 

 4102 מאי  עולמית תנועה מכבי קונגרס
 תנועה מכבי של הקונגרס המכביה בכפר תתקיים הקרוב מאי בחודש

 צפויים והם מדינות 21-מ גרסלקונ מגיעים צירים 411 עולמית.
 הקרובות השנים 2-ל שלנו העולמית התנועה של דרכה את להתוות

 ישראל מכבי .2410 בשנת שתתקיים 41-ה למכביה בהכנות ולהתחיל
 ההחלטות. בקבלת מלאים שותפים שיהיו צירים 01 לקונגרס שולח

 

 ישראל מכבי במשרדי מתחלפות תמונות תצוגת
 של ספורט מפעילות תמונות תצוגת על שוקדים אנו אלו בימים

 ישראל, מכבי משרדי במסדרונות שיוצגו מכבי ספורטאי ושל קבוצות
 ספורטיבית פעילות במהלך תמונות לשלוח מהקבוצות מבקשים אנו

 ולשלוח העונה סוף משחקי את לנצל הזמן זה בתנועה(. )תמונות
 ישראל מכבי למשרדי לשלוח יש התמונות את קבוצתיות. תמונות

 .ice@maccabisport.orgoff לכתובת אלקטרוני בדואר

 

 חדש אינטרנט אתר
  .ישראל למכבי חדש אתר של הקמתו על שוקדים אנו אלה בימים
 הפונקציונלי בצד והן ,העיצובי בצד הן רבה מחשבה מושקעת באתר

 נגישות תהיה ולספורטאים שלאגודות כזו בצורה ,המשתמש וממשק
 קטעי ,מתמונות נותלה יוכל הרחב הקהל זאת עם ויחד ,למידע

 להיסטוריה גם כמו ,בהווה ישראל מכבי פעילות אודות ומידע וידאו
 גיל ,מכבי דובר מוביל הפרויקט את .ישראל מכבי של המפוארת

 .לבנוני
 
 

  .מכביה ובדרך ברוח ,ספורט ונעשה נמשיך אנו

  .ומשפחותיכם ישראל מכבי חברי לכל שמח פסח חג ברכתב
 

 גלילי נאור                                     אייל יורם
  למנכ״                                           יו״ר

 


