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 2 עמ' 13.5.2015  הספורט אגף מאמני כנס 
 2 עמ' 9.6.2015 כדורשתה איגוד – 15-14 עונת סיום אירוע 

 3 עמ' בפיפ"א ישראל החרמת מניעת 
 3 עמ' ישראל מכבי של 39 -ה הארצית הוועידה 
 4 עמ'  39-ה הועידה – ישראל מכבי יקיר עיטור הענקת טקס 
 4 עמ' גרמניה ישראל – משלחות חילופי 
 4 עמ' באגודות סיורים 
 5 עמ' בקליק לספורטאים ביטוח 
 6-5 עמ' 1.9.2015 – ישראל מכבי ואגודות לספורטאי הצדעה ערב 
 אזוריים מכבי משחקי: 

 2015 יולי - בברלין אירופה מכבי משחקי -
   2015 טאוגוס - אמריקה צפון מכבי משחקי -
 2015 דצמבר - אמריקה דרום מכבי משחקי   -

 8-7 עמ'
 

 9-8 עמ'  16-15 לעונת הפנים עם 15-14 עונת סיום – צעיר מכבי 
 9 עמ'  המכבים מסדר 

 

 13.5.2015  הספורט אגף מאמני כנס
התקיים כנס למאמנים ומדריכים  13/5/2015 -ב

של אגודות מכבי בכפר המכביה, הכנס ביוזמת 

אגף הספורט של מכבי ישראל כלל הרצאות 

-במגוון תחומים: גילוי של ספורטאים צעירים 

נשיא המכללה האקדמית  פרופ׳ רוני לידור

וינגייט, עבודה עם נוער וחשיבות התזונה 

דיאטנית  נבל דרוקרעגב'  -להצלחת הספורטאי 

קלינית, עקרונות מרכיבי הכושר הגופני בקרב 

 פיזיולוג של המאמץ. ד״ר חן ימין - ספורטאים צעירים
 

 9.6.2015 כדורשתה איגוד –  15-14 עונת סיום אירוע
קיים אירוע סיום עונה  יאיגוד הכדורשת הישראל

, אשר במהלכו צופים 1000לעיני  בערב מרשים

למען נפגעי תקיפה מינית. ראווה משחק התקיים 

במשחק השתתפו דליה מזור, יפית רפאל, מנכ״ל 

מכבי נאור גלילי, דנה שבתאי, לירון כהן, שלומית ניר 

משחק בהמשך הערב התקיים . הטור ודודו מלכ

רשת וצמוד ומותח לקביעת אלופת ליגת העל בכד

יטה רעננה, 'התמודדו דורה כפר סבא מול מכבי צ

ורה כפר סבא קטפה את התואר אשר בסיומו ד

מכבי אשר איגוד הכדורשת, באו לברך את  הנכסף.

, משה גולדשטיין גזבר מכבי ישראל , יעקב מרמורנותנת חסות לאירועיו ולפעילותוישראל 

 יו"ר איגוד הכדורעף.  ואריה לוקר מנהל אגף הספורט עודד אברמסוןיו"ר ועדת ארגון, 

ההכנות לקראת הטורניר הבינלאומי שיתקיים במרץ איגוד הכדורשת כבר התחיל את 
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 בפיפ"א ישראל החרמת מניעת

בעקבות הצעתו של יו"ר  דיון בנושא הרחקת ישראל מפיפ"אבחודש יוני התקיים 

מכבי ישראל ומכבי תנועה עולמית התגייסו כדי . ההתאחדות הפלסטיני ג'בריל רג'וב

שיכלה  דרישה למנוע את הרחקתה של ישראל,לסייע להתאחדות הישראלית לכדורגל 

קב פעילות מאומצת של כל לגרום נזק בלתי הפיך לכדורגל הישראלי. לשמחתנו ע

הגענו  רשת הקשרים הענפה של קהילות מכבי בעולם, אשר בעזרתםבזכות והגורמים 

אף הגענו ואיטליה דרום אפריקה, ליו"ר הפדרציה בכדורגל, לבכירים בקנדה, ארה"ב, 

 במשךאפשר לסכם בהצלחה את הפעילות שנעשתה . וותיקןשולחנו של האפיפיור בל

 ברחבי הגלובוס.  ,לילות כימים ,כחודשיים

 
 ישראל מכבי של 39 -ה הארצית ועידההו

התכנסו בכפר  3.7.2015-ביום שישי ה

המכביה מאות צירים כדי לבחור את 

השנים  4-של מכבי ישראל ל ההנהגה

יו"ר  ח"כ מיקי זוהרבאו לברך:  הבאות.

, יאיר המבורגר ועדת הספורט בכנסת

יו"ר  יו"ר מכבי תנועה עולמית, יגאל כרמי

ומאות נציגי אגודות  הוועד האולימפי

 .וחברי מרכז מכבי ישראל

תקיים טקס יזכור הבמהלך הועידה 

לאנשי מכבי ישראל שהלכו לעולמם 

השנים האחרונות, ניתנו  4במהלך 

השנים שחלפו מאז הועידה  4סקירות על פעילות ההנהלה והאגפים השונים במהלך 

בחירת המוסדות לפי השנים הקרובות. להלן  4-וכן נבחרו המוסדות המרכזיים ל 38ה

 תקנון מכבי ישראל: 

יורם אייל, ועדת  -סם אולפינר, יו"ר ההנהלה  –מילצ'ן, יו"ר המרכז  עזריקם -נשיא כבוד 

יו"ר, רו"ח מיכאל אוליאל, עו"ד איתמר הרמן, חברי בית  –ביקורת: רו"ח עזרא יהודה 

נשיא בית הדין , עו"ד נוי ברינט, עו"ד אמיר פלד , עו"ד חן  –עו"ד רם הורביץ  -הדין 

 ליס, עו"ד עדי דיוויס.ורשביאק , עו"ד רן יגנס עו"ד רועי גא

נבחר דוד פריש כמ"מ יו"ר  1.9.2015 -שהתקיימה בבישיבת מרכז מכבי הראשונה 

חברים.מתוכם  33המרכז ומלי זלצר כסגנית היו"ר. המרכז בחר בהנהלה חדשה ובה 

 חברים חדשים שזו להם ההנהלה הראשונה. להלן רשימת הנבחרים: 10

ברביבאי , בן גל שלמה, ארד יעל, אסנין דניאל, אלמוג יונתן, אולפינר סיגל, יו"ר -אייל יורם 

זייף , ויצנר צבי, גלזר אורה, גולדשטיין משה, גבאי יצחק, ברכל נאור, בריקמן גדעון, חיים

מזרחי שמעון, מרגלית , מזרחי יואב, מור עופר, לוזון אבי, כרמי יגאל, זלצר שאול, אריה

שוורץ , רולוף אלי, עצמון ורד, צוקרמן שי, אסםסוליאמן ב, משיח טל, מרמור יעקב, איתי

 .תמיר גילת, שמחי דורון, שכנר שי, שיטרוק דורון, שחר יעקב, יורם

 – עו"ד ברוך פליקריו"ר המרכז,  – סם אולפינרמוזמנים לישיבות מתוקף תפקידם: 

יו"ר הנהגת המכבי  -, אחיקם שושןיו"ר ועדת הביקורת – רו"ח יהודה עזרא , יועמ"ש

 דובר.  – גיל לבנונייו"ר זבולון,  – שבח שמואליו"ר מסדר המכבים,  – ענבר אמנוןעיר, הצ
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  39-ה הועידה – ישראל מכבי יקיר עיטור הענקת טקס

הועידה התקיים טקס חגיגי  עם תום

להענקת עיטור יקיר מכבי ישראל, 

חת לארבע שנים מעניקה מכבי א

ישראל את עיטור יקיר מכבי, על 

פעילות ארוכת שנים בספורט 

 בטקס רב רושם הוענק אותהישראלי. 

אנשי  18-"יקיר מכבי ישראל" ל

ספורט, כולם ותיקים בספורט 

הישראלי ובמכבי, כהוקרה על פעילות 

 ארוכת שנים בספורט הישראלי.
גילה גמליאל, שכיבדה את הטקס בנוכחותה קים ח"כ לשוויון חברתי ואזרחים ותיהשרה 

אמרה: "יש לי את הכבוד להשתתף בטקס הענקת עיטור יקיר ״מכבי ישראל״. ״מכבי 

, המהווה מסגרת ספורטיבית, חברתית וחינוכית, מוקיר מדי ארבע שנים את ״ישראל

ח אנשיו שהקדישו את מיטב שנותיהם למען הציבור והקהילה ולטובת קידום וטיפו

חברתי ואזרחים ותיקים, אין לי סיפוק גדול יותר  לשוויוןהספורט בישראל. כשרה 

 מלהעניק תעודות הוקרה לאזרחי המופת הללו״.

אריה , צביקה קורן, לוי פסבקין, גדעון בריקמן, יוסי שכנר ז"ל להלן שמות מקבלי העיטור: 

יוחנן , יוסף שריקי, בוצראהרון   ,שמואל שבח, ישראל וידס, איתן שגיא, יוסף גפן, זייף

 .שרה מלחיו רפי אספורמס, גלעד טרודלר, מלי ושאול זלצר, עיסא עארף לובאנר , וואלך

 

 גרמניה ישראל – משלחות חילופי
הוועדה לקשרי חו"ל שמה לה כיעד להגדיל את כמות חילופי המשלחות של בני הנוער 

במסגרת פעילות חילופי משלחות נוער בתחום . של אגודות מכבי עם שותפים בחו"ל

לשנת הספורט, מרכזת ועדת קשרי חוץ את הבקשות למציאת שותף לקיום חילופין 

ר מתאים מהמקבילים שלנו רק לאחר מציאת פרטנ, יםמשלחות מתבצעהחילופי . 2016

לאחר הגשת בקשה ע"י שני הצדדים ניתן לקיים את החילופים. אנו חברי בגרמניה ו

ה נעשה כמיטב יכולתנו למצוא פרטנר מתאים לקיום החילופין. מאחר ומדובר הוועד

 .בחילופין על בסיס גומלין, על האגודה לקחת בחשבון את עלויות האירוח בארץ

או בדוא"ל  4898854-054לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לישראל פרץ בטלפון 

ajon@bezeqint.netisr 
 

 באגודות סיורים
 מעוניינים להרחיב את הביקורים באגודות מכבי.אנו  2015-2016לקראת עונת הספורט 

קיימנו ביקור בנווה שאנן, בקבוצת הכדורגל ובקבוצת הכדורעף,  2014-2015עונת  בסוף

פגשנו את ראש העיר ונפגשנו  בדלית אל כרמל בקבוצת הכדורעף והכדורגל וכן בעוספיא 

עם נציגי קבוצות הכדורגל והכדורעף. סיורים אלו חשובים מאוד עבורנו ללמוד על כל 

אחת מהאגודות, לראות את המתקנים בהם הן מתאמנות וכן לפגוש את הגורמים 

 המטפלים בספורט ביישוב. 

דוא"ל בקבוצות המעוניינות שנקיים אצלן סיור מוזמנות לפנות אל דנה שבתאי 

 Dana@maccabisport.org .לתיאום  

mailto:israjon@bezeqint.net
mailto:Dana@maccabisport.org
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 בקליק לספורטאים ביטוח

במטרה לייעל ולשפר את השירות לאגודות הספורט, מתוך ניסיון רב שנים בתחום 

מכבי ישראל שוקד בימים אלו על פיתוח תוכנה חדשה לרישום ספורטאים  הביטוח,

הביטוחי בהתאם לחוק הספורט. התוכנה תעלה באמצעות אתר האינטרנט של בתחום 

מכבי ישראל ותהיה זמינה לכלל המשתמשים ע"י סיסמא אישית. התוכנה פותחה 

במחשבה ובהשקעה מרובה ותאפשר לאגודות העברת נתוני כלל הספורטאים ואנשי 

 נים בתחום הביטוחי.הצוות בקליק, חווית משתמש, נגישות למידע ביטוחי ולעדכונים שו

התוכנה תאפשר לאגודות מכבי זמינות ביטוחית בכל רגע נתון. הצגת דו"חות לביטוחי 

 ספורטאים בחתכים השונים, קבלת סטטוס תשלום ביטוחים עפ"י קטגוריות שונות וכו' .

 . הודעה תשלח לאגודות.2015 אוקטוברהתוכנה צפויה לעלות ל"אוויר" במהלך חודש 

 ניתן לפנות לסמדר מימון באמצעות הדוא"ל:  לפרטים נוספים

smadar@maccabisport.org 
 

 1.9.2015 – ישראל מכבי ואגודות לספורטאי הצדעה ערב
הם אלה  -הספורטאים והקבוצות 

הנמצאים במרכז העשייה שלנו 

בתחילת החודש במכבי ישראל, 

ערב הצדעה  ארגנהמכבי ישראל 

 , שהוקדש כולומרשים

 ,לספורטאיות וספורטאי מכבי

בענפי הספורט האישיים 

גביעי הוענקו אותות ו. והקבוצתיים

 ספורטאים וקבוצות 500 -כלקחו חלק בטקס  ענפים.בכל ההצטיינות לאלופי מכבי 

 . מצטיינים

 . כפיים ותשואותלמחיאות זכו הופיעו בשני קטעים מרשימים אשר ספורטאי מכבי דן 

בסיום הערב התקיימה מסיבת עיתונאים עם ספורטאי מכבי מהשורה הראשונה של 

, שי דורון, גיא פניני, קיינזבהדניאל סנפורד, גל אלברמן, חנה הספורט הישראלי, בכללם: 

 טר. ירויקנטע ריבקין, יעקב טומרקין ודימה 

 :שזכו להוקרה בערב מיוחד זה והספורטאים מהקבוצותמקצת להלן 

 2014-2015סניף מצטיין לשנת הפעילות  - מכבי צעיר ראשון לציון 

  המדינה בכדורשת נשים  - כפר סבאדורה 

 אלופת המדינה לנשים בטניס שולחן - מכבי בני הרצליה 

 אלוף ישראל בהתעמלות מכשירים בוגרים-התעמלות מכבי ת"א - אלכס שטילוב 
 אלופת ישראל בהתעמלות אומנותית בוגרות-התעמלות  ת"אמכבי  - נטע ריבקין ,

 2015זוכת מדלית ארד במשחקי אירופה 
 ת מדלית וזוכחברות נבחרת ישראל, – קרינה ליחבר ,יובל פילו ,אלונה קושבצקי

 .כסף באליפות העולם ומדלית ארד באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית 

 אירופה לנוער בהתעמלותמדלית ארד באליפות זוכה  - אייל גלזר 
  אלופת ישראל לנשים בדקר סיוף-מכבי מעלות 

 סיוף -אלופת ישראל לבוגרות בדקר -סיוף מכבי מעלות - ניקול טל 

mailto:smadar@maccabisport.org
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 2015זוכה מדלית ארד באליפות אירופה לנוער בשנת  -מכבי מעלות – אריאל דריזין 

 מדלית  בג'ודוק"ג  52 -אלופת ישראל בנות בוגרות -מכבי הרצליה ג'ודו – גילי כהן

 ארד באליפות 
 עד  2015אלופת משחקי אירופה -האבקות מכבי עמ"י באר שבע - אילנה קרטיש

 ק"ג בהיאבקות 69משקל 
 מחזיק מדלית אלוף ישראל ברובה אוויר לבוגרים-קליעה מכבי רעננה - סרגיי ריכטר ,

 2015ארד במשחקי אירופה באקו 
 מ' 200מ' ו100אל לבוגרים בשחיית אלוף ישר-מכבי אשדוד שחייה – יעקב טומרקין

 2016קבע שיא ישראלי חדש והשיג את הקריטריון לריו  גב

 אלופת המדינה בבדמינטון - מכבי ראשל"צ נשרים 

 ישראל לנשים באתלטיקה  - מכבי ראשון לציון 

 אלופת ישראל לגברים באתלטיקה - מכבי תל אביב 

 שבר את מ' 400ישראל בריצת אלוף -אתלטיקה  מכבי ת"א - בלייר סנפורד דונלד ,

 2016השיא הישראלי וקבע קריטריון אולימפי לריו 
 זוכת מדלית אלופת ישראל בקפיצה משולשת - אתלטיקה מכבי ת"א - חנה קיינזבה ,

 ארד באליפות אירופה ומדלית כסף באליפות העולם ושבירת השיא הישראלי
  אלוף ישראל לבוגרים בקפיצה לגובה  -מכבי ת"א אתלטיקה  -דימה קרוייטר 

 אלופת ליגת נוער בנות בכדורעף - ק.ק תל אביב 

 אלופת ליגת נוער בנים בכדורעף - מכבי חדרה 

 אלופה ומחזיקת גביע המדינה לנוער - עירוני רחובות 

 אלופת ומחזיקת גביע המדינה לנערות בכדוריד - מ.כ. חולון 

 בכדורידאלופת המדינה לנשים  - מ.כ. חולון 

 13-19 גיוניוראלופת ישראל ב-מכבי דן אקרובטיקה – מיקה לבקוביץ ועופרי דינר 

  ברוסיה בינלאומית , זוכות מדליית כסף באליפותבנות באקרובטיקה זוגות

 מחזיקת גביע המדינה לנוער בכדורסל - מכבי ראשון לציון איציק 

 אלופת נוער לאומית צפון בכדורסל שנה שלישית ברציפות  - מכבי עירוני רעננה 

 אלופת הליגה הלאומית עלתה לליגת העל בכדורסל - מכבי קרית גת 

 מחזיקת גביע המדינה לנשים בכדורסל - בנות הרצליה 

 אלופת המדינה לנשים בכדורסל - מכבי "בן" בנות אשדוד 

 מחזיקת גביע המדינה בכדורסל - אביב-מכבי אלקטרה תל 

 מחזיקת גביע המדינה לנשים בכדורגל - חדרה כישרונותכבי מ 

 "אלופת הליגה  - מכבי באר שבע "לי

השנייה עלתה לליגה הראשונה לנשים 

 בכדורגל

 אלופת ליגת טוטו לנוער  - מכבי ת"א שחר

 בכדורגל

 זוכת הסופר קאפ  - עירוני קרית שמונה

 2015הישראלי לשנת 

 מחזיקת אלופת המדינה,  - אביב-מכבי תל

 גביע המדינה וגביע הטוטו בכדורגל
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 אזוריים מכבי משחקי

משחקי אירופה בברלין, משחקי מכבי אזוריים, בחודש יולי התקיימו  3בשנה זו מתקיימים 

בחודש אוגוסט התקיימו משחקי מכבי צפון אמריקה ובחודש דצמבר יתקיימו משחקי 

 מכבי דרום אמריקה:

 בברלין אירופה מכבי משחקי

מגיעים אלפי ספורטאים  הנאצי השלטוןבירת לכאשר  ,אלו ימים מרגשים ביותרהיו 

קס ט יהודים חברי תנועת המכבי העולמי מכל מדינות אירופה ומגלילי מכבי בעולם.

 הפתיחה המרשים, אליו צעדה משלחת ישראל ראשונה לקול תשואות הקהל. 

את  1938באצטדיון האולימפי המפורסם שבו פתח היטלר ב התקיימוכל אירועי הספורט 

 135את מכבי ישראל יצגה משלחת גדולה של  הידועה לשמצה. האולימפיאדה

ספורטאים וספורטאיות 

בגילאי נוער ובוגרים 

ובראשם ראש המשלחת 

חבר ההנהלה ויו"ר  –

מכבי תל אביב דורון 

שיטרוק ומנהלת 

לירון כהן  –המשלחת 

ורסל הכד אגףמנהלת 

 והכדורגל במכבי ישראל.

משלחת מכבי ישראל 

 זכתה במדליות בכל הענפים והעניקה למדינת ישראל ולתנועת מכבי כבוד רב.

  אמריקה צפון מכבי - JCC -ה משחקי

מדי שנה מתקיימים המשחקים בשלוש 

התקיימו  JCC-קהילות שונות , משחקי ה

 בדאלאס, מילווקי ופלורידה.  -השנה 

-איש  75הישראלית מנתה המשלחת 

המשלחת הגדולה ביותר שיצאה מישראל 

 מאז תחילת המשחקים ובראש המשלחת,

הגברת אורה גלזר, יו"ר מכבי רמת חן  עמדה

בכדורסל וחברת הנהלת מכבי ישראל בסיועו 

 של מר  אלי תגר כראש המשלחת במילווקי. 

חו ליבם וביתם , התארחו במשפחות יהודיות אשר פת13-16הספורטאים, בגילאי 

 לשיתוף, הסברה ויצירת קשרי קהילות בין המשלחות השונות.   -לאירוח הספורטאים

ת זכתה לקבלת פנים טקסי הפתיחה נערכו באצטדיונים המקומיים והמשלחת הישראלי

)טניס  . המשלחת זכתה להישגים ומדליות בענפי הספורט האישייםמרגשת ומכובדת

  )כדורסל(. והן בספורט הקבוצתי ושחייה(

  אמריקה דרום מכבי משחקי

בחודש דצמבר הקרוב יתקיימו משחקי הפאנאמריקה בסנטיאגו, צ'ילה.  המכביה 

המתקיים  האזורית של אמריקה הלטינית הוא אירוע ספורטיבי בינלאומי ייחודי ומוביל

ספורטאים מכלל מדינות דרום אמריקה אלפי , בו עתידים להשתתף אחת לארבע שנים

ינות אורחות מארה"ב, אוסטרליה, דרא"פ, בריטניה וכמובן ישראל. מכבי  ישראל וכן מד
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אשר אנו משוכנעים כי ייצגו את המדינה ואת מכבי  ,ספורטאים 150עתידה לשלוח כ 

הספורטאים, אשר חלקם עולים חדשים, ישתתפו בתחרויות הספורט השונות,  בכבוד רב.

היהודים בחוויות שלהם עם עלייתם ארצה יסייעו בהסברה וישתפו את שאר הספורטאים 

 או בחייהם כישראלים ותיקים.

 

  16-15 לעונת הפנים עם 15-14 עונת סיום – צעיר מכבי

תנועת הנוער המכבי הצעיר גם השנה 

את מפעלי הקיץ של התנועה, אנו קיימה 

מדריכים  311נרגשים לקבל לשורתנו 

חדשים שסיימו את קורס המדריכים 

ושמחים לספר כי זהו קורס האחרון, 

המדריכים הגדול ביותר בחמש השנים 

האחרונות. לאחר קורס המדריכים קיימנו 

את מחנה הקיץ המסורתי שהשנה עמד 

בסימן: "ילדות ישראלית", כל סניפי 

התנועה הגדילו את כמות הנרשמים 

למחנה הקיץ ביחס לשנים הקודמות ואף 

שדאות. חניכי מכבי צעיר זכו לקבל פעילות ניכרה עליית מדרגה משמעותית במחנאות ו

חינוכית ענפה על פי סימן המחנה, מדריכי התנועה כתבו תכנים חינוכיים מרשימים תוך 

בניית סיפור מסגרת עלילתי והכנסת החניכים ל"עולם מכבי צעיר". את גביע אלוף 

ה האלופים במחנה הקיץ זכו לקבל סניף חדרה, תוך יצירת מחנה קיץ מרשים ומהנ

 לחניכים.

במסגרת מפעלי הקיץ, קיימנו גם השנה את יום הספורט הארצי של התנועה על שם 

שריאל כץ ז"ל והשנה המפעל עמד בסימן: "בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים". 

יום הספורט נפתח בחתימה על אמנה הקוראת להתנהגות ספורטיבית תוך גינוי חריף 

גרשים לגילויי האלימות והגזענות במ

בענפי הספורט השונים ברחבי הארץ. 

אנו בתור תנועת הנוער של מכבי גאים 

לשאת לפיד זה ולעודד את החברה 

הישראלית לפעילות ספורטיבית תוך 

שמירה על התנהגות מוסרית וערכית 

ונושאים את הסיסמה "נפש בריאה 

בגוף בריא". במהלך יום הספורט 

התחרו ביניהם הסניפים השונים בענפי 

 זיכרוןפורט מגוונים, יש לציין את סניף ס

יעקב, על זכייתו בתואר אלוף האלופים 

גם השנה החלו   .2015של יום הספורט 

חברי שנת שרות את מסלולי  70-כ

 7-ההגשמה בתנועה, אנו פועלים ב

רשויות ברחבי הארץ ועוסקים בפעילות 

התנדבותית חינוכית למען חיזוק 
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לשים. בשנת הפעילות החולפת חברי שנת השרות החברה הישראלית במקומות המוח

הקימו את סניף מכבי צעיר בתל אביב לאחר שנים רבות של הפסקה, אנו גאים לבשר כי 

הצטרפו חניכים רבים לפעילות התנועה ובשנת הפעילות הנוכחית נפתח שלוחה נוספת 

של מחדש  בעיר לחניכים צעירים. בשנת הפעילות הקרובה אנו ממשיכים את הקמתו

סניף מכבי צעיר בשדרות תוך שיתוף פעולה מלא עם מכבי שדרות והעברת פעילות 

חינוכית לספורטאים לאחר האימון. אנו מאמינים כי זהו המודל הנכון ביותר לחברי 

  התנועה המשלבים פעילות ספורטיבית ופעילות חינוכית ומאחלים הצלחה רבה לסניף.

ם לראות את חניכינו לאחר חופשת הקיץ עם פתיחת שנת הפעילות תשע"ו אנו שמחי

ומברכים את החניכים החדשים המצטרפים לתנועה, שתהיה לכולנו שנת פעילות 

 מוצלחת ומכבית.

 "חזק ואמץ"

 

 המכבים מסדר
משותף של  הוא גוף כביםמסדר המ

 תנועה ומכבי ישראל מכביבוגרי 
 משתתפים המסדר חבריעולמית. 

, ישראל מכבי בוועידת פעיל באופן
 משתתפים, בדיונים חלק  לוקחים
 לסדר הצעות מעלים, בוועדות
 את הצעירים החברים עם וחולקים

 .העשיר חייהם ניסיון
 בארגון גם פעילים המסדר חברי

 ספורטאים מארחים, המכביות
 ישראל בחגי משותפים לאירועים נפגשים ,לתפוצות ישראל בין הקשר את ומחזקים ל"מחו
 מיוחדים ימים וציון
 .הארץ ברחבי טיולים ועורכים ירושלים יום כמו
 המעניקה קרן המסדר חברי יסדו, הבאים לדורות ולהנחילה המורשת על לשמור כדי

 .בארץ קליטתם על להקל כדי, עולים ספורטאים על בדגש ,צעירים לספורטאים מלגות
 יקיריהם את להנציח, וותיקים מסדר חברי יכולים צעיר לספורטאי מלגה מתן באמצעות

 .לעולמם שהלכו
 ארוכת מסורת להמשיך, לשורותיו להצטרף וותיקים וחברים פעילים מזמין המכבים מסדר
 למען ולתרום ולהמשיך בישראל הספורט מעמד לקידום לתרום, המסורת בשימור ימים

 .ישראל ומדינת התנועה

 

        


