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 ,היקרים מכבי וחברי חברות
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 שמח חג ברכת לכולם שלוחה החגים ולקראת
  לשמחה. ומועדים
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 מכבי באגודות סיורים
 ,הארץ ברחבי מכבי באגודות ולבקר לסייר ממשיכים אנו
 מתלווים אייל, יורם מר ההנהלה יו"ר בראשות סיור לכל

 נאור בראשות הניהולי והצוות הנהלה חברי האגפים, ראשי
 נשמח ואנו מאוד לנו חשובים אלו סיורים  המנכ"ל. גלילי
 סיור לתיאום קשר איתנו יצרו נוספות אגודות עם מאוד

 באגודתם.
 הסיור את חלהה ישראל מכבי הנהלת - בכרמיאל סיור

 שנבנה אולם כרמיאל, גלגולים מכבי של ההתעמלות באולם
 מרקין מעיין נמרצות, מאמנות שתי ע"י ובדבקות בנחישות

 על שלקחו והנחישות מהיוזמה התרשמו ישראל מכבי ראשי פז, וטל
  האגודה. וקידום לפיקוד פהתשו ישראל מכבי המאמנות. עצמן

 צביקה כרמיאל מכבי של ורסלהכד קבוצת נציגי עם נפגשנו בהמשך
 עדי מר – כרמיאל עיריית ראש ועם לוי, ודוד אסאדו יוסי בראון,
 מנכ"ל טפר מנחם מר העיר, ראש מ"מ גרינברג רינה גב' אלדר,

 מבנה על סקירה ניתנה הספורט. מח' מנהל בדנג'ו סנדו מרו העירייה
 מכבי הכדורסל קבוצת של והעתיד ההיסטוריה ועל בעיר הספורט

 כרמיאל. כלנית
 

 מנהלת מטר, ג'ריס מר המועצה ראש השתתפו בפגישה - בעילבון סיור
 חבר סמעאן סאער מר ספורט מחלקת מנהל ,זרייק ריםה חינוך מח'

 הספורט קבוצת ומאמן רכש מחלקת הלמנ ועם חייק עלאם מר המועצה
 ,העיר ראש מטר ג'ריס מר כי לשמוע שמחנו בפגישה .סמעאן סמעאן מר

 ותרבות מחינוך כחלק בספורט ורואה בישוב הספורט את ומקדם תומך
 וכן לבוןבעי נוספים ספורט ענפי וקידום וחפית על הוחלט כן כמו הנוער,

 הקיימות. התשתיות הרחבת
 

 של הכדורסל אולםב ביקרנו הסיור במהלך - גת בקרית סיור
 מר העיר ראש עם נפגשנו הכדורגל, מגרשבו גת קרית מכבי

 מח' ומנהל זוהר מיקי מר העיר ראש סגן דהרי, אבירם
 התפתחות על למדנו שמחון. אמיר מר והמתנ"ס הספורט
 ענפי את ולפתח להמשיך רצון ועל בישוב הספורט מחלקות
  חדשים. ענפים ולהקים הקיימים הספורט

  ישראל מכבי מרכז חבר את לברך רוצים אנו זאת בהזדמנות
 של 20 -ה בכנסת כנסת, כחבר ןלכה שנבחר זוהר מיקי מר

 בישראל לספורט יתרום שמיקי בטוחים אנו ישראל, מדינת
 הספורט. לעולם רבה ואהבה נרחב ידע ובעל פעיל כנסת כחבר

 

 מועדון ישראל למכבי - רעננה מכבי הקליעה במועדון סיור
 רעננה. מכבי הקליעה מועדון והוא ומיוחד יחיד אחד, קליעה

 מטווח במקום אברמסון. ועודד אייל ורםי בו ביקרו לאחרונה
 הפועלת ונאמנה מסורה פעילים וקבוצת אולימפית ברמה
 םלהישגי זוכים המועדון קלעי דור. אחרי הולך דור רבות, שנים

 למועדון לסייע מאמץ כל נעשה ישראל במכבי ואנו גדולים
 מכבי יו"ר – מזרחי יואב :השתתפודרך. בכל זה יייחוד

 ואביו שיפר דון הקלעי רעננה, מעירית קריסטל ניררעננה,
 הותיק שגיא ואיתן המועדון יו"ר גלד זאב ,שיפר מרק המאמן

 .הכבוד נשיא -
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 בכדורסל נוער לקותמח למאמני עיון יום
 מכבי קבוצות והעשרת השירות במסגרת ישראל, מכבי

 יוןע יום 31.3.2015 -ה שלישי ביום קיימה בישראל,
 ,ישראל מכבי אגודות של בכדורסל נוער מחלקות למאמני

  נושאים: של רחב במגוון מרתקות הרצאות כלל זה יום
 יותר, "מהר בספורט קלינית דיאטנית - אריאלי רקפת

 יותר" גבוה יותר, חזק
 של והנערות העתודה נבחרות מאמן - מיטל נמרוד
  אלופים" של סביבה "לייצר ישראל

 שיווק" – עצמי ומיתוג תקשורתי יועץ - לבנוני גיל
 "היום של בעולם ספורט

 א"ת אלקטרה מכביב כושר מאמן - קובלסקי אבי
 שילוב נושאים גופניים במערך האימון

  .נערים ונוער שנתי אצל ילדים,/חודשי/השבועי
יתקיימו ימי עיון לענפי הספורט המשך ב

 האולימפיים ולאגודות הכדורגל.
 
 

  שולחן בטניס מכבי אליפות

 .רעננה "מטרוווסט" באולם שולחן בטניס מכבי אליפות התקיימה 5.3.2015 חמישי ביום

 האליפות .מוסמכים שופטים 8 לשפוט וזמנווה ספורטאים 110-120 כ השתתפו באליפות

 3-2 טל עמרי את בגמר ניצח יעקב זכרון ממכבי דוידוב רונאל .שולחנות 22 גבי  על  התקיימה

 אתא ריתמק פלדמן חני הנשים ירבטורנ (.11-9 החמישית )במערכה אורכו לכל צמוד במשחק

 .(9-11) 2-3 תוצאה באותה מראשל״צ חטמוב קטיה על גברה
 

 השחייה איגוד
 האיגוד, כיו"ר מתפקידו התפטר צבי נועם השחייה, באיגוד סדרים אי של לכאורה חשדות בעקבות

 נציגי ימים. כחודש בעוד היו"ר לתפקיד הבחירות למועד עד שכנר שי מכבי נציג ממלא מקומו את
 וותיקות חדשות קבוצות הצטרפו עת האחרונים בחודשים משמעותי לחיזוק זכו מכבי קבוצות
  ישראל. מכבי לשורות

 

 לכדורגל ההתאחדות
 מכבי נציג גילת תמיר נבחר כיו"ר, עיני עופר של ובחירתו ההתאחדות להנהלת לבחירות בהמשך
 מטעם התפקידים בעליו וועדות ראשי אושרו עוד לכדורגל, ההתאחדות יו"ר מקום מלאמכ ישראל

 יו"ר – אשרוב ז'ק מקצועית, ועדה יו"ר – שרצקי איזי מכרזים, ועדת יו"ר – זייף אריה : מכבי
 ג' א' ליגות ועדת יו"ר – סולימאן באסם רפואית, ועדה

 בדעה ההנהל חברי – סולימאן ובאסם ויצנר צביקה ברוטציה.
 מייעצת.

 
 מברכים מכבי – מתחדשים הקולגות

 המשופצים. משרדיהם את הפועל במרכז חנכו כחודש לפני
 עוגת מקורית. מתנה איתם הביאו לברך שהגיעו מכבי נציגי
 פירות וסידור ממרציפן הפועל וסמל מכבי סמל עם ענק

  החדשים. המשרדים לחנוכת איחולים
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 3.3.2015 במכבי אלופות נשים
 המסורתי "במכבי אלופות נשים" טקס

 ,שנים 10 מעל כבר מתקיים אשר ,

 בכפר 3.3.2015 שלישי ביום תקייםה

 מלגות 12 וענקוה בטקס .המכביה

 בענפים מצטיינות לספורטאיות
 :ענפים של רחב מגווןמ ,האישיים

 ,האבקות ,אתלטיקה ,אקרובטיקה
 ,סיף ,חתירה ,אמנותית התעמלות

 הספורטאיות כן כמו .ושחיה קליעה
 עד אילת :הארץ רחבי מכל מגיעות
 על תשורה הוענקה בערב .מעלות

 ןלציו ראשון מכבי ל: קבוצתיים הישגים
 ומחזיקת אלופה בתואר זכייתה על

 ולמ.כ. בכדוריד 'י נערותל מדינה גביע
 ועדת שנה כמידי ,כן כמו .בכדורעף בנות לנוער העל ליגת אלופת בתואר זכייתה על רעננה מכבי

 הועלו דצמבר חודש במשך "מכבי ספורטאית של השנה תמונת" תחרות את מקיימת הנשים
 השנה ,לייקים מאות גרפו התמונות ,ספורט פעילות במהלך ספורטאיות של תמונות עשרות
 לקבלת לטקס הוזמנה אשר אומנותית בהתעמלות שאנן נווה ממכבי שרביט לרותם השי הוענק

 שעברה הדרך על הצעירות לספורטאיות סיפרה והכדורסל הכדורגל אגף מנהלת הן,כ לירון .השי
 קפטנית באירופה, הבכירות לליגות ועד בירושלים הנציב ארמון משכונת צעירה מספורטאית החל

 באולם. הנוכחים את מאוד הרשימה הרצאתה ישראל. נבחרת של הסלים ומלכת
 

 2015 מרץ אילת - בכדורשת הבינלאומי הטורניר
 של משותף ובניהול בחסות בכדורשת הבינלאומי טורנירה

 .אילת בעיר 2015 למרץ 21-19ב התקיים ישראל מכבי
 נשים. 1500-כ , קבוצות 120 מעל השנה יצאו לטורניר

 תאיל ועד בצפון מקצרין הארץ רחבי מכל הגיעו הקבוצות
 יהודיות, בארץ: והקהילות המגזרים מכל קבוצות בדרום.

 הפך הטורניר השנה וחילוניות. דתיות דרוזיות, ערביות,
 ענף ,קנדה וונקוברמ שהגיע ייצוג בזכות בינלאומי לטורניר

 בתחום חדש ישראלי לסטארטאפ הפך הכדורשת
 רבות קבוצות יהיו הבאה, שבשנה מאמינים אנוו בספורט
  עולם.ב מכבי מקהילות נוספות

 פעילויות היו כן כמו ורמות. מסלולים במס' ובאולמות, בחופים בדשא, התקיימו המשחקים

 בערב והרצאות, יוגה ,XRT פילאטיס, של העשרה

 את שהרקידה חזיז שרון הזמרת הופיעה הפתיחה
 1000 לעיני שנערך הגמר משחק .הספורטאיות

 בסיומו האחרון הרגע עד ומותח מרתק היה צופים,
 מכבי צ'יטה קבוצת את נצחה סבא כפר דורה קבוצת
 רעננה.

 לטורניר שהגיע אייל יורם מר ישראל מכבי יו"ר
 שבתאי ודנה המנכ"ל גלילי נאור עם יחד לסיור,

 שענף כדי שיפעלו הצהירו נשים ספורט אגף מנהלת
  .2017ב המכביה ממשחקי חלק יהיה הכדורשת
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 2015 יוני מאי – עולמי מכבי פלנום
 מכבי של בינלאומית( מורחבת )הנהלה הפלאנום ישיבות המכביה בכפר יתקיימו מאי חודש בסוף

 ישתתפו. ישראל מכבי נציגי 8 וגם אלו בותיליש יגיעו העולם נכל נציגים 150 עולמית. תנועה
 בחודש שתתקיים 20-ה המכביה לקראת אופרטיביות חלטותהו הראשונים הדיונים יחלו בכנס

 שראל.בי 2017 יולי

 צעיר מכבי
 צעיר מכבי חברי עמלו האחרונים, החודשים במהלך

 פורימון אירועי הפקת על הארץ, ברחבי בסניפים
 חג של של שיא אירוע מהווה הפורימון קהילתיים.

 של רב מספר הקימו הבוגרים שכבת חברי בהם הפורים,
 וכו'. ביתנים משחק, תחנות הנדסיים, מחנאיים מתקנים

 מגוון הקהילה, לכלל הפונה בפורימון רב דגש ניתן השנה
 וכו'. הורים פינות ופעוטות, ילדים מתחמי גילאים,

 וזכו מרובה בהצלחה הסתיימו בסניפים הפורימונים

 טיולי אל התנועה חניכי אלפי יצאו השנה .מבקרים לאלפי

 השכבה יחבר הפסח חופשת בהמשך הצפון. ועד מהדרום טיולי מסלולי דרך הארץ, להכרת אביב

 .והכשרה התנסות למידה, אתגר, חוויה, ימי שלושה שהם העשרה, קורס אל יצאו הבוגרת

 ונפש גוף הסביבה, איכות בהם: נושאים בשלל עסקו החניכים עברו אותה החינוכית הפעילות
  הקהילה. לה ומכבי

 הקיץ לאחר הקיץ. ומחנה המסורתי המדריכים קורס על העבודה תחל הפסח, חופשת לאחר מיד
 שגרתי לקיץ ומצפים נרגשים אנו הביטחוני המצב מפאת הקיץ מפעלי את לבטל נאלצנו בו האחרון

 .ומחנאית ערכית חינוכית, התפתחות ולהמשך

 
 צומחת מנהיגות

 מנהיגות ללהוביו לבנות החלטה קיבלה ישראל מכבי
-כ לרכז  המטרה במכבי. שצמחו ספורטאים מקרב

 הספורט בתחום כ"א דומיננטיים שהיו ספורטאים 15
 לתפקידי והגיעו התפתחו הם היום אשרו עסקו בו

 של עתידית מנהיגות לבנות רוצים אנו במשק, מפתח
  ישראל. מכבי

 סדרה מתכננים ואנו ארד יעל שותפה יוזמהל
 29.3.2015 בתאריך בנושא. מפגשים של

 שהתמקד בנושא ראשון מפגש התקיים
  בישראל. והספורט ישראל מכבי במבנה

 
 

 פליקר ברוך עו"ד – משפטי יועץ
 להודות רוצים ואנ זו, בהזדמנות ישראל. מכבי של המשפטי כיועץ לתפקידו חזר פליקר ברוך עו"ד

 שנים בתפקיד שכיהן פליקר שעו"ד ובטוחים ישראל למכבי המסור השרות על יפה איל לעו"ד
 וקבוצותיה. ישראל למכבי הרב ומניסיונ לתרום ימשיך רבות
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  המכבים מסדר
 מסדר החנוכה בחג ,בשנה השוטפת בפעילותו ממשיך המסדר
 וכן המכבים בקברות הלפיד מרוץ בהזנקת חלק לקח המכבים

 עם אומנותית תוכנית שכללה מסורתית חנוכה מסיבת התקיימה
 השתתפו המכבים, חג הינו וחנוכה היות פררה. אברהם הזמר

 ישיבת התקיימה הפסח חג לקראת החג. באירועי רבים חברים
 המכבים. מסדר חברי של כוסית הרמת עם חגיגית הנהלה

 בשדה לרוץ הפסיקו אשר הספורטאים מבוגרי מבקשים אנו
 מנת על לשורותינו להצטרף השונות באגודות הספורט ומפעילי

 ליצור ניתן לפרטים המכבים. רוח את ולהוריש להמשיך שנוכל
050- רדלר אטי 'גב ,4429089-054 ענבר אמנון מר :םע קשר

 .4982228-054 חפץ מיקה הגב' עם או 5322382
 

 ההימורים מועצת לחוק תיקון
 הספורט הקצבות ,2015 ינואר בחודש ההימורים מועצת לחוק התיקון של לתוקף כניסתו עם

 הועברו הנדרשים האישורים כל כי לוודא ספורט עמותת כל על הספורט. לעמותות ישירות יועברו
 משנת החל משרה. נושאי הכשרת קורס יעבור מטעמה משרה נושא כיו ההימורים למועצת

  ההימורים. מועצת ע"י תתוקצב לא זו, הכשרה יעבור לא מטעמה משרה נושא אשר אגודה ,2016
 : נוספים דגשים להלן

                      עלות. ללא לאגודות תינתן ההכשרה .1
 להסדר מהמועצה תמיכה לקבל יוכלו לא ,2015 סוף עד הקורס את יעברו שלא אגודות .2

 בתקצוב עיכובים למנוע ע"מ להירשם הקדימו אנא .2016 עבודה משנת החל בספורט, הימורים

 .2016 בשנת העמותה
 הימורים להסדר המועצה ע"י בנושא הסמכה תעודת תוענק הקורס את בהצלחה למסיימים .3

  .בווינגייט האקדמית והמכללה

 המכללה עם קשר ליצור ניתן הקורסים. ומיקום מועדי לגבי וינגייט במכללת להתעדכן יש
 המכללה באתר או 8639215-09 בטלפון הקורסים, את מקיימת אשר ,בוינגייט האקדמית

 בעיות או הקצבות קבלת אי של בעיה בכל כן כמו ./totohttp://www.wincol.ac.il בכתובת

 הספורט אגף מנהל אברמסון עודד שייכים: אתם אליו האגפים למנהלי לפנות יש לקורסים רישום
 והכדורסל. הכדורגל אגף מנהלת כהן ולירון

  
 מכבי וספורטאי קבוצות של הישגים

 בגביע זכתה ת"א אלקטרה מכבי של הכדורסל קבוצת

 שנערך בגמר ירושלים הפועל על נפלא נצחון אחרי המדינה
 את והניפה 76-94 ניצחה מכבי הבירה. בעיר החדשה בארנה
 אורכו, לכל במשחק שלטה מכבי בתולדותיה. 42-ה הגביע

 7 וקלט נקודות 27 שקלע סמית׳ דווין היה במשחק כשהצטיין
 נקודות 14 עם לרנד בראין במכבי״ בלטו עוד חוזרים. כדורים

 נקודות. 13 עם פארגו וג׳רמי חוזרים, כדורים 9-ו

 הראשון בתואר זכתה אביב תל מכבי של הכדורגל קבוצת

 ת״א מכבי הטוטו. בגביע שזכתה לאחר הכדורגל בעונת
 שנערך במשחק ,1-2 בתוצאה חיפה מכבי את בגמר ניצחה

 היו במשחק הראשונים השערים שני עופר. סמי באצטדיון
 שהכריע ומי ת״א( לטובת ואחד חיפה לטובת )אחד עצמיים

 -ה קהבד פנדל שהבקיע מיטרוביץ׳ ניקולה היה המשחק את
82. 

http://www.wincol.ac.il/toto
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 את וניצל קצר מולדת לביקור שהגיע בלאט דיוויד

 המשחקת יהודה אבן מכבי אימון ב לבקר ההזדמנות

 ת"א מכבי את הוביל בלאט בכדורעף. לנשים העל בליגת
 באימון חיל עושה שעברה, בשנה אירופה בגביע לזכייה

 -ה בעולם, הטובה הכדורגל בליגת קאבלירס הקליבלנד

ABN להצליח. להמשיך לו מאחלים ואנו 
 

 תקייםה חת ונחום מיכל שע" המלגות הענקת טקס

 ונשיא עולמי מכבי נשיא ישראל, מכבי כנשיא כיהן ז"ל חת נחום .24-ה בפעם המסורת כמיטב
 מכבי נאמני יו"ר אסנין דניאל חיפה, עיריית ראש מ"מ אלמוג חדווה נכחו בטקס חיפה. מכבי

 פעילים הנהלה, חברי חיפה, מכבי יו"ר וולך יוחנן חיפה, מכבי נאמני מ"שיוע רולוף אלי עו"ד חיפה,
 מכבי תאגוד של הכבוד נשיא הנחה הטקס את חת. משפחת ובני

 טוב! מזל ,90 לאחרונה שחגג צוקרמן שלמה חיפה
 

 רב בטקס - ג'ודו הרצליה מכבי של החדש הביתי אולמה

 המרכז ". ה"אפולוני ומקצועי חדיש ספורט זמרכ  נחנך רושם
 בגודל לחימה אומנויות ואולם אולימפית חצי שחייה בריכת כולל
 ראש בתמונה ג'ודו. הרצליה מכבי מתאמנת בו אשר מ"ר 300

 ודורון אייל יורם ישראל מכבי יו"ר פדלון, משה הרצליה עיריית
 ג'ודו. הרצליה מכבי יו"ר כץ

 

 נשים, בכדורסל המדינה גביע בגמר הופיעו ת"א דן מכבי

 כץ, אילנה ד״ר המקצועית המנהלת של בניצוחם האקרובטים
 שסחפו מרשימות הופעות נתנו דולב ואיל גנות מיה והמאמנים

 הספורט שרת במעמד שהיה במשחק מהקהל, רבות תשואות
 ,פרומן אורלי הספורט משרד ומנכ״לית לבנת לימור ח"כ היוצאת
 רמת כןל את הרצליה בנות קבוצת ניצחה בישראל הספורט וראשי

  השרון.
 

 א"ת ממכבי ריבקין נטע ממשיכה האומנותית בהתעמלות
 זכתה ריבקין . יוסף בהדר שנערך המדינה בגביע כשניצחה לבלוט,

 בניקוד הזהב במדלית וגם ים, המכשיר בכל הזהב מדליות בכל
 על עובדת הקרובה, אירופה לאליפות מתכוננת נטע הכללי.

 בתחרות אירופה. אליפות היא כשהמטרה שלה החדשים התרגילים
 הבכירות המתעמלות עם נטע הופיעה במוסקבה שנערכה הזמנה
 ברוסיה, האומנותית ההתעמלות לכבוד מיוחד בטקס בעולם

 מדליות. עם חזרה בשו וברצלונה במוסקבה שנערכו ובתחרויות
 שלוש עלתה ריבקין נטע האחרון, מרץ בחודש צרפתב שהתקיימה היוקרתית פרי הגרנד בתחרות

 את הישראלית ענדה הכדור בתרגיל ,בזהב ריבקין זכתה החישוק בתרגיל הפודיום, על פעמים
 רב קרב בתחרות זכתה אומנותית בתחרות ,ישראל נבחרת בארד. זכתה ובאלות הכסף מדלית

 זהב. במדליית
 

 עם באולם אירופה מאליפות כשחזרה אדיר הישג השיגה ,מיננקו - קנייזבה חנה האתלטית

 ישראלי שיא שמהווה קפיצה מטרים, 14.49 של למרחק קפצה מיננקו -קנייזבה הארד. מדליית
 הישראלית לאתלטית הספיקה זו תוצאה התחרות. במוקדמות קבעה עצמה היא אותו שיאל חדש,
 לאתלטיקה ענק הישג והמדהימה. המכובדת הארד מדלית עם לישראל ולחזור הפודיום על לעלות

 הישראלי.
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 סנדפורד ודונלד חיפה, ממכבי פורמן - שחף מעין
 האתלטיקה. איגוד של השנה לאתלטי נבחרו א"ת ממכבי

 אירופה אליפות לגמר עפלתההב על בפרס זכתה מעין
 באותה שזכה לאחר בפרס זכה ודונלד לגובה, בקפיצה
 .הארד תבמדליי אליפות

 
 מכבי אגודת של העתיד אתלט ,15-בן ,אטיאס אריאל
 לגילאי ישראליים שיאים שלושה שבר ,ישראל ונבחרת חיפה

 ,וולפברג דני המאמן של חניכו אטיאס, .יוסף בהדר א"ת מכבי של הזמנה תחרות במסגרת ,15
 איתמר של שנים 8-ה בן שיאו את ושיפר ק"ג( 1 שמשקלו דיסקוס עם ) מ 52.46 של תוצאה קבע
 פטיש בידוי 15 לגילאי הלאומי השיא את כששבר בפורמה, אטיאס המשיך שעה חצי כעבור לוי.

 שיפר בנוסף .השנה במאי קבע אותו לשיא ,מ 5.03 של שיפור ,מ 32.53 :בתוצאה (ג"ק 4)
 .מטר 17.38 כשקבע ,מ"ס 31-ב (ג"ק 4) ברזל כדור בהדיפת האישי יאוש את גם אטיאס

 מטרים 400-ו מטרים 400 בריצת ישראל באליפות זכתה חיפה ממכבי לוקשין אלכסנדרה

 לגובה בקפיצה בזהב שזכתה פורמן שחף מעין עם יחד באליפות ובלטה משוכות

 אבניסאן רוברט לבלוט מתחיל ההיאבקות בענף

 בתחרות זהב במדלית זכה רוברט ערד. ממכבי

 אלכס ומאמנו בארה״ב, הבינלאומית אופן האמריקן
 יכול אבניסאן נכונה, עבודה שעם מאמין ספז׳ניקוב

 ז׳ניירו. דה בריו לאולימפיאדה הקריטריון את לקבוע
 את וסרמן רועי חיפה מכבי אתלט שבר באתלטיקה

 על אותו והעמיד ברזל  כדור בהדיפת הישראלי השיא
 18 -ה קו את ששבר הראשון לנער והיה ,8.051

  מטרים.
 

 
 

 ישראל מכבי של 39-ה הארצית הועידה
  האחרונה בישיבתה החליטה ישראל מכבי הנהלת

 .39-ה הארצית הועידה קיום על
 

 והקבוצות. האגודות לכל בקרוב ישלחו פרטים
 

 ובני הפעילים הספורט, אגודות ראשי מכבי, חברי לכל מאחלים אנו

 שמח. פסח חג משפחותיכם
 הספורט, בברכת

 
 אייל יורם 
 ההנהלה ר"יו

 גלילי נאור
 מנכ"ל

 

https://www.facebook.com/MaccabiIsrael/photos/a.205395096234767.46674.204206776353599/781688488605422/?type=1
http://cdn.shvoong.co.il/wp-content/uploads/2015/02/MG_8107.jpg

