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שלום ואנו ז"ל
נולד בשנת  1938בשכונת פלורנטין בתל-אביב ,הנקראת על שם סבו .כילד
החל את דרכו בתנועת "מכבי צעיר" ובמקביל כנער שיחק בקבוצת גדנ"ע
יהודה ,שהייתה אז אלופת המדינה ובנבחרת הנוער של ישראל שהודרכה ע"י
גיבונס .עם סיום שירותו הצבאי ,הצטרף למכבי חיפה .השתתף במכבייה
ה חמישית ואף זכה במדליית זהב עם נבחרת ישראל .אך טבעי היה שעסק
באימון ,ובהמשך צורף להנהלת המועדון החיפאי וייצג אותו בהנהלת
ההתאחדות לכדורגל .במשך  25שנה  ,היה שדר כדורגל במסגרת תכנית
הספורט הפופולארית "שירים ושערים".
שלום וואנו ,המשיך את דרכו של איש השחייה משה הירש ז"ל ,ואירגן את
"גביע חיפה" הבינלאומי לשחייה .אין סוף לאיש רב הפעלים שלום וואנו ,אשר
נוטל חלק בעמותות התומכות בנזקקים ,תוך שילוב קבוצת הספורט של מכבי
חיפה ,למען עזרה לילדים ולנוער בעלי צרכים מיוחדים .שלום קיבל את עיטור
יקיר מכבי ישראל ,בוועידה ה  37שהתקיימה בשנת .2006

נחמן מנדל ז"ל
נחמן מנדל היה אבן יסוד בפעילותה של מכבי בפתח תקוה .הוא היה מכבי
פתח תקווה ומכבי פ"ת היתה נחמן מנדל
מנדל ,שנולד ב ,1941-פעיל משחר נעוריו בעשייה המכבית :היה שחקן כדורגל
פעיל ,שבגלל בעיטת פנדל שהחמיץ ,נכנס לשירו המפורסם של חיים חפר
"שיר השכונה" .לא רק כדורגל היה בראש מעייניו של מנדל ,הוא טיפח את
כל ענפי הספורט של המועדון וכן היה חבר בתנועת "המכבי הצעיר" בפתח
תקוה ולימים היה גם מרכז הסניף .שנים רבות שימש כיו"ר אגודת מכבי
פתח תקוה ויו"ר מחלקת הכדורגל של המועדון .הוא היה מ"מ יו"ר הוועד
למען מכבי "אבשלום" פתח תקוה ואף דאג לשימור עברו המפואר של
המועדון .מנדל הוא חבר מרכז מכבי ,וכיהן כחבר הנהלת מכבי ישראל ,חבא
בהתאחדות לכדורגל מטעם התנועה ובסך הכל מאחוריו למעלה כ 60-שנות
פעילות מבורכות .נחמן מנדל קיבל את עיטור יקיר מכבי ישראל בוועידה
ה 38 -שהתקיימה בשנת .2011

חיים ה י גרי ז"ל
חיים הגרי ז"ל שימש משך שנים ארוכות כיו"ר קבוצת הכדורגל של מכבי
צבי יבנה חבר הנהלת מכבי ישראל וחבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל
בישראל .חיים אהב את קבוצת הכדורגל המקומית באופן טוטאלי ,תמך
בשחקנים ,במאמנים ובכל מי שסבב את הקבוצה .הוא הקדיש את כל מרצו
למען קבוצת הכדורגל והתמודד לא פעם מול מכשולים רבים .בימיו ידע
המועדון ימים יפים ומרגשים והוא הצעיד את הקבוצה לרמות הגבוהות
ביותר תוך שהוא עושה זאת באהבה אינסופית כששרשרת 'מכבי' תמיד על
צווארו .מועדון מכבי יבנה ,השחקנים ,המאמנים ,חברי ההנהלה והאוהדים
מרכינים ראש עם לכתו ומשתתפים בצער המשפחה".
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הישגים בעונת 2017 - 2018
עונת הספורט  2017-2018נמצאת בעיצומה ובימים אלו קבוצות מכבי מתמודדות על התארים
הבכירים בספורט הישראלי.
ברכתנו לקבוצות מכבי אשר כבר הספיקו לצבור תארים לעונה
זו ,להלן מקבץ ההישגים:
מכבי "בן" בנות אשדוד – מחזיקת גביע המדינה
בכדורסל נשים
מכבי דולפיני אשדוד – אלופת ישראל בקטרגל לחרשים
וכבדי שמיעה זכתה באליפות אירופה אשר התקיימה
בספרד .מכבי אשדוד ניצחה בגמר את הואלבה הספרדית
אשר כיהנה כאלופת אירופה במשך  3שנים
מכבי דולפיני אשדוד
רצופות .תוצאת הסיום –  4-3למכבי אשדוד.
1
מכבי ארזים רמת גן – מחזיקת גביע המדינה בכדוריד
נשים
מ.כ .באר שבע – אלופת הליגה הלאומית בכדוריד -העפילה לליגת העל לראשונה בתולדותיה.
מכבי נווה שאנן חיפה – מחזיקת גביע המדינה בכדורעף
נשים
ארטיום דולגופיאט – סגן אלוף העולם בהתעמלות
בתרגיל הקרקע
אורי קלשניקוב מכבי ע.מ.י באר שבע -זכה במדלית ארד
באליפות העולם עד גיל  23בהאבקות שהתקיימה בפולין.
דינה לונצ'יץ – סגנית אלופת אירופה בקראטה.
הספורטאים והקבוצות בכל הענפים ובכל הליגות ,עדיין
מתמודדים על תארים נוספים ,בזירה הלאומית ובזירה
הבינלאומית ,הנהלת מכבי ישראל שולחת
את ברכתה להצלחה בתחרויות והוקרתנו על הישגיהם.
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רפורמה בספורט – חוק ההסדרים
בהצעת חוק ההסדרים  2019ביקשו משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט לנתק את תקציב
הספורט מהתלות בהימורי הספורט על ידי העברת רווחי הטוטו לאוצר המדינה וחלוקת התמיכות
בספורט על ידי משרד התרבות והספורט ובהתאם לשיקול דעתו.
החששות הברורים ממהלך זה הולידו קואליציה חסרת תקדים של כל גופי ואירגוני הספורט .נציגי
מרכזי הספורט ,בראשותו של מנכ"ל מכבי ישראל ,נאור גלילי ,הובילו מהלכים להבטחת פעילותם
ויציבותם בכלכלית של אגודות הספורט בישראל ,תוך הקלה משמעותית בעול הרגולציה שתמורות אלו
ביקשו להטיל.
להלן עיקרי ההבנות שהושגו:
התמיכה בספורט תתבצע על ידי משרד התרבות והספורט ,בהתאם לאמות המידה המקצועיים שיקבעו,
באמצעות מערכת כוחות "מאזנת" מול המועצה הלאומית לספורט.
אגודות "קטנות" (אשר לא בליגות המקצועניות הראשונות) תוכלנה לפעול לקבלת התמיכות בצורה
עצמאית ,באמצעות מרכזי הספורט או איגודי הספורט הרלבנטיים ,כאשר אגודה שתבחר לעשות כן לא
תהא כפופה לרגולציה משמעותית נוספת מעבר לזו הקיימת כיום.
העברת התמיכות דרך מרכזי הספורט תהא ללא גביית תקורה ותוך  72שעות עבודה.
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מד ינת הכדורגל
טורניר אוהדי ליגת העל לשנת  2017של ”מדינת הכדורגל“,
נערך ביום שישי ה 29.12.17בהשתתפות אוהדי  14קבוצות
ליגת העל.
במדינת הכדורגל דוגלים בערכי יסוד ללא אלימות ,שופטים,
גביעים או פרסום.
השחקנים משחקים בשביל ההנאה בלבד ,אין הגבלת גיל וכל
אחד יכול לשחק .כל משחק נערך במשך  20דקות ,שבעה נגד
שבעה .כמו בכל שנה גם השנה ,מכבי ישראל היתה בין נותנות
החסות לטורניר חשוב זה.
בגמר הטורניר נפגשו אוהדי קבוצות מכבי תל אביב והפועל
באר שבע.
מכבי תל אביב זכתה במקום הראשון לאחר ניצחון  3-1בסיום משחק הגמר.

טורניר "סטריטבול" בכדורסל
בשנה האחרונה הוחלט להכיר בסטריטבול
"כדורסל הרחוב" כענף אולימפי .
קבוצות הכדורסל יהיו זכאיות להקצבות ממועצת
ההימורים בגין השתתפות בטורנירים בכפוף
לקריטריונים.
איגוד הכדורסל בשיתוף עם חברת מיתוס האחראית
להפקת האירועים ,מארגן משחקי וטורנירי סטריטבול –
"סובב ישראל "
מגרשי כדורסל רחוב מקצועיים ינדדו מעיר לעיר (רמת גן
 ,דימונה  ,נתניה  ,באר שבע וכו ) ליום משחקים אשר
ההרשמה אליו מותרת לכל הגילאים ולכל הקבוצות
הרשומות באיגוד הכדורסל ואף לקהל הרחב !
מכבי ישראל שותפה לפרויקט ונותנת החסות לטורנירים אלה  ,כמרכז הספורט

מכבי ישראל
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שיתוף פעולה של קבוצות מכבי ופרויקט Hoops for kids
הפרויקט הבינלאומי "סלים לילדים" קיים בישראל כבר  8שנים
ומספק מענה וליווי לילדים בסיכון  -דרך הספורט.
 4קבוצות מכבי הרימו את הכפפה ,לוקחות חלק בפרויקט והעלו
אותו מעלה מעלה ,מכבי קריית גת ,מכבי ראשון לציון ,עירוני פתח
תקווה ,ומכבי אשקלון .חברי הקבוצות מתנדבים מדי שבוע עם
ילדים מקסימים ,מעודדים העצמה אישית ומעניקים תמיכה וליווי
צמוד לילדים של מאמן ושחקן מלווה.
מר דויד קולבורן ,האיש שעומד מאחורי הבאת פרויקט מבורך זה
לארץ ,יחד עם בתו רייצ'ל ,מנהלת הקרן.
אלי חכמון מנהל הפרוייקט בישראל.

פרויקט ♡ מכבי – ערכים מנצחים בספורט
פעילות 'ערכים מנצחים בספורט' החלה את שנתה
השנייה .הפעילות משותפת למכבי ישראל ומכבי צעיר,
ביוזמת ועדת החינוך של מכבי ישראל בראשותה של מלי
פולישוק-בלוך.
תוכנית 'ערכים מנצחים בספורט' מחברת בין מדריכי מכבי
צעיר לספורטאי אגודות הספורט ומטרתה להנחיל את
ערכי הספורט לכל הספורטאים במסגרות מכבי השונות
ולהפוך אותם למובילי השינוי הערכי בחברה הישראלית.
השנה היינו עדים להתפתחות נוספת בתחום כאשר חניכי
אגודות הספורט בחרו לצאת למרוץ הלפיד המסורתי של
התנועה והחיבור מקבל משמעות אמיתית בשטח .אנו
זוכים לקבל הרבה מאוד תגובות חיוביות מהאגודות
מהחניכים ואף מהוריהם.
הפרויקט מתקיים בשיתוף עמותת "ערכים בספורט" ,שפועלת שנים רבות בתחום ולה תוכניות עבודה
וכלי מדידה .עמותת ערכים בספורט ,העניקה את הכלים להנגיש את המסרים ולהכשיר את מדריכי
המכבי הצעיר ,להעביר את התכנים לספורטאים.
לאור ההצלחה ,אנו מעוניינים בשנה הבאה לפתוח קבוצות נוספות ,אגודות המעוניינות מתבקשות ליצור
קשר עם רכזת התוכנית במכבי צעיר עמית לוי ובאמצעות מכבי ישראל בדוא"ל
office@maccabisport.org
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משחקי מכבי לנוער  -חיפה
השנה יתקיימו לראשונה ,משחקי מכבי לנוער בחיפה  ,המשחקים הינם המשך ישיר למשחקי המכביה
שהתקיימו ביולי  , 2017מתוך רצון וכוונה לקיימם בכל שנה שאחרי המכביה בכדי לאפשר גם לבני
נוער בגילאי  13-16לחוות את חוויית משחקי המכביה בישראל !
המשחקים יתקיימו בעיר חיפה ,בין התאריכים .23/7/18-1/8/18
במשחקים ישתתפו כ 1300 -בני נוער מתנועות מכבי בעולם  ,מכבי ארה"ב  ,מכבי קנדה  ,מכבי דרום
אפריקה וכמובן קבוצות מכבי ישראל בענפים השונים
א.ס רמת השרון בכדורסל בנות
מכבי שדרות בכדורסל בנות
מכבי הוד השרון בכדורסל בנות
מכבי גדרות בכדורסל בנים
מכבי נווה שאנן בכדורגל בנים
מכבי שוהם כדורגל בנים
מכבי רעננה בכדורעף בנים ובנות
מכבי חיפה בכדורעף בנים ובנות ועוד קבוצות נוספים .
במסגרת השהות בארץ יטיילו בני הנוער ויחשפו לסיורים בעיר הבירה ירושלים  ,סיור בעיר תל אביב
וכן פעילויות התנדבותיות שונות .

משחקי  JCC MACCABI GAEMSלנוער
אוגוסט  – 2018ארה"ב
כמידי השנה מתקיימים משחקי ה jcc-לנוער בארצות הברית .
בכל שנה  2קהילות שונות מארחות המשחקים ומארגנות את התחרויות השונות והפעילויות לבני
הנוער -מתוך מטרה ורצון לקרב לבבות ,לשמר ולחזק את שיתופי הפעולה והקשרים עם יהודי
התפוצות ברחבי העולם.
בקיץ הקרוב  ,בשל משחקי מכבי לנוער המתקיימים לראשונה בישראל  ,משחקי ה jccיתקיימו
בקהילה אחת מרכזית  -אורנג' קאונטי  ,קליפורניה.
משלחת מכבי ישראל מונה כ 30ספורטאים בגילאי  13-16מקבוצות מכבי בת ים בכדורסל  ,מכבי
אשדוד בכדורגל וכן קבוצות נוספות המסיימות תהליכי רישום בימים אלו .
מכבי ישראל שומרת את הזכות לחוויית המשחקים לקבוצות ואגודות חדשות על מנת לחשוף כמה
שיותר בני נוער  ,ספורטאים וספורטאיות לחוויה בלתי נשכחת !
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טורניר כדורסל לזכר דן אוזן ז"ל  -מכבי קופנהגן ,פברואר 2018
דן אוזן ז"ל היה כדורסלן ושיחק בליגה הראשונה בדנמרק.
אוזן דמות מוכרת מאוד בקהילה היהודית בקופנהגן .ב 14-בפברואר  2015הוא נרצח על ידי מחבל
בזמן שאבטח את בית הכנסת בעיר .מעל ל 50-אנשים חגגו באותו הזמן במקום את בת המצווה של
אחת הילדות מהקהילה.
אוזן נחשב לגיבור בדנמרק .הוא זכה לאות הוקרה מממשלת דנמרק ותמונתו תלויה בבניין הפרלמנט
כגיבור שהציל את חייהם של למעלה מ 50-אנשים.
באוקטובר  , 2016במסגרת טורניר של מכבי בודפשט נפגשו אלי תגר מקבוצת מכבי גדרות בכדורסל
ואנדראה אחותו של דן אוזן .
בעקבות המפגש והסיפור המרגש הוחלט לקיים בקופנהגן טורניר כדורסל לזכרו של דן.
בטורניר השתתפו ארבע קבוצות –
הכוח דנמרק ,מכבי ז'נבה משווייץ ,קבוצת הובאס המקומית ומכבי גדרות.
באירוע נכח גם שגריר ישראל בדנמרק  ,מר בני דגן.
בטורניר זכתה מכבי גדרות.

מכבי גדרות כדורסל
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אפליקציה לאגודות מכבי
במסגרת השירותים הניתנים לאגודות ,החלטנו לבחון פיתוח
אפליקציה אשר מיועדת לאגודות מכבי ,בצד התפעולי –
המועדון יכול לנהל את הליכי הגביה ,רכישת מנויים ,רכישות
מחנות המוצרים של הקבוצה ,תשלומים לחוגים ,הודעות
לאוהדים ובצד השירותי –
מול האוהדים ,ניתן לראות
לוחות משחקים ואירועים
קישור לאפליקציית מפות
כגון וייז ,קישור ליומן
המכשיר כדי להטמיע את
הפגישה ,שליחת הודעות
"פוש" על משחקים חשובים,
עדכון תוצאות וכד' .בשלב
הראשוני התחלנו עם כ10-
קבוצות אשר משיקות את
האפליקציה עם תחילת עונת
 .17-18יש שביעות רצון
רבה מהמיזם.
מכבי ישראל תממן את הקמת האפליקציה והאגודות את האחזקה
השוטפת אגודות המעוניינות להצטרף לאפליקציה מוזמנות לפנות
למשרדי מכבי ישראל בדוא"ל office@maccabisport.org

תקשורת ומדיה אלקטרונית
מכבי ישראל באמצעות חברת קניבל מדיה – חברה לפרסום ושיווק באינטרנט ,מנגישה את המידע
באופן נכון ויעיל לקהל הגולשים בפלטפורמות הדיגיטליות.
במהלך השנה האחרונה זינק באלפים מספר החברים של מכבי ישראל בדף הפייסבוק ואנשים רבים
יותר נחשפים לפעילות שלנו.
אנו מאפשרים לאגודות מכבי לקבל חשיפה לפעילות שלהן לקהל האוהדים שלנו ,במידה ויש לכם מיזם
חדש  /פעילות למען הקהילה  /הישג בינלאומי יוצא דופן נשמח אם תשלחו לנו תמונות או סרטון
המתארים את הפעילות שלכם .כל תוכן כזה ניתן להעביר לכתובת  office@maccabisport.orgאו
באמצעות הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק שלנו בכתובת Facebook/maccabisrael
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משלחת רמת דרג לגרמניה
במסגרת חילופי משלחות ישראל גרמניה ,יצאה
משלחת דרג א' של  9ראשי אגודות ספורט ממכבי
לחבל סארלנד בגרמניה .הרכב המשלחת היה מאוד
מגוון ,הן מבחינת הפריסה הארצית והן מבחינת
הענפים .מטרת המשלחת היא פגישות עם מועדונים
על מנת ליזום וליצור קשרים ארוכי טווח לחילופי
משלחות בין הספורטאים .מכבי ישראל תמשיך
במסורת חילופי המשלחות אשר תורמת רבות
לקבוצות ולספורטאים.

סיורים באגודות
הצוות הניהולי והמקצועי ממשיך לסייר באגודות ,מטרת
הסיורים היא ללמוד על כל אחת מהאגודות ,לבקר
במתקנים בהם הן מתאמנות ולפגוש את הגורמים
המטפלים בספורט ביישוב ולקדם את קבוצות הספורט.
במסגרת הסיורים ביקרנו בבאר יעקב ,קרית מלאכי,
באר שבע ,ישוב חורה וכמו כן השתתפנו בחניכת
האיצטדיון העירוני בשדרות.
קבוצות המעוניינות שנקיים אצלן סיור מוזמנות לפנות
אל מכבי ישראל בדוא"ל office@maccabisport.org
לתיאום.

סיור בבאר -שבע

סיור בבאר  -יעקב
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ערב נשים אלופות במכבי 28.11.17
ועדת נשים בראשותה של הגב' אורה גלזר,
קיימה בחודש נובמבר את הערב המסורתי
"נשים אלופות במכבי" .הטקס מכובד
ומרשים ,מתקיים כבר  15שנים.
במהלך הטקס חולקו מלגות ותשורות
לספורטאיות מצטיינות בעונת 2016-2017
 10מלגות לספורטאיות בענפים האישיים3 ,
תשורות לקבוצות הישגיות ,שי לשחייניות
האומנותיות שיצאו לאליפות אירופה ,שי
לזוכת תחרות תמונת השנה של ספורטאית
מכבי .מורן סמואל החותרת הפארלימפית
נתנה הרצאה מרתקת על דרכה הספורטיבית מכדורסלנית בנבחרת ישראל לזוכת מדלית ארד
אולימפית בריו  2016ומדלית כסף באליפות העולם בספטמבר .2017

טורניר אילת בכדורשת
בסוף השבוע האחרון התכנסו באילת כ 2000-שחקניות
כדורשת לחגיגה של ספורט נשים.
איגוד הכדורשת אשר ציין עשור לפעילותו בטורניר זה ,חגג
את המאורע בערב גאלה מרשים ,אשר בו ברך יורם אייל יו"ר
מכבי ישראל את באות הטורניר והבטיח כי שת"פ בין מכבי
ישראל לאיגוד הכדורשת ימשיך עוד שנים רבות.
זו השנה החמישית שמכבי ישראל שותפה לקיום הטורניר
והשנה כיבדו בנוכחותם בנוסף ליו"ר ההנהלה גם יעקב
מרמור גזבר מכבי ישראל ,משה גולדשטיין יו"ר ועדת ארגון,
נאור גלילי מנכ"ל מכבי ישראל ודנה שבתאי מנהלת אגף
ספורט נשים.
השתתפו
בטורניר
קבוצות ממכבי מדריד
ומרומניה
בתום משחק הגמר,
מנכ"ל מכבי ישראל
נאור גלילי העניק את
גביע אלופת הטורניר
לקבוצת ונוס חיפה ,אשר מסונפת למכבי חיפה.
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מכבי ישראל ומרכז הפועל למען
אוכלוסיות מוחלשות

צעדת אשת המדבר לנשים עגונות
מכבי ישראל בשיתוף פעולה עם מרכז הפועל השתתף
באירוע ספורט מסע אשת המדבר תמיכה למען נשים עגונות,
בארוע השתתפו כ 250 -נשים במסע עוצמתי וחוויה מרגשת
במדבר ,הבנות נהנו מאד ומחכות כבר למסע הבא.

מרוץ סובב טורקי ת"א – נכי צה"ל
בשיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל והאלוף במיל אליעזר שקדי העומד בראשו מכבי ישראל ומרכז
הפועל נתנה תמיכה בהשתתפות נכי צה"ל במרוץ המשתתפים קיבלו חולצות שעליהן הוטבע זה לצד
זה לוגו מכבי ולוגו הפועל וכל דגלי מכבי והפועל ליוו אותם במהלך המרוץ.
אנו נמשיך לתמוך באוכלוסיות חלשות ,אשר יזמו אירועי ספורט.
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אליפות מכבי ישראל במים פתוחים 21.10.17
כשבועיים התקיים משחה פורט2פורט ,אשר היווה גם את אליפות מכבי ישראל במים פתוחים  -והיה
אחד האיכותיים ביותר מבחינת הפקה ,איכות התוצאות ,והשחיינים!
מאות משתתפים  -מאלופי עולם בשחייה ,ועד לשחיינים המתנסים לראשונה במים פתוחים -
לקחו חלק במשחה המרשים הזה ,האליפות התקיימה בשיתוף חברת שוונג.
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שינויים פרסונליים באגף הספורט
מינוי יו"ר חדש לאגף הספורט

נאור ברכל מונה לתפקיד יו"ר אגף הספורט במקומו של שלמה בן גל שביקש לסיים את תפקידו
מפאת חוסר זמן ,מכבי ישראל מבקשת להודות לשלמה על תרומתו לתנועה.
חיזוק לאגף הספורט

בחודש נובמבר האחרון קלטנו עובד נוסף לאגף הספורט ,רביב ורניק.
רביב גדל במחלקת הכדוריד של מכבי נס ציונה ,היה פרויקטור של איגוד הכדוריד לפרחי
ספורט וכן של הוועד האולימפי.

אגף הספורט
במהלך עונת  2017-2018נפתחו  15אגודות חדשות ב  9ענפי ספורט (אגרוף ,אתלטיקה,
בדמינטון ,ג'ודו ,האבקות ,התעמלות ,טריאתלון ,כדוריד ,קשתות) .באזורים הבאים :הגליל,
מעלות ,חיפה ,קיסריה ,השרון ,המרכז ,אורנית ,פ"ת ,שהם ,ת"א ,גבעתיים ,ראשל"צ ,רחובות,
יבנה.
עד לסיום העונה אנו צופים התרחבות נוספת של כ 20-אגודות.

אליפויות מכבי
אגף הספורט חרט על דגלו קיום תחרויות למועדוני מכבי השונים
במגוון הענפים .השנה הוחלט להרחיב את הפעילות גם לענפי
ספורט נוספים :כדוריד ,טריאתלון וטניס.
אליפות מכבי בקראטה
בחודש נובמבר קיימנו באשדוד את אליפות מכבי השניה
בקראטה .הקראטה הינו ענף חדש במכבי ישראל ,שיכנס כענף
אולימפי באולימפיאדה הקרובה .האליפות שהייתה מיועדת
לילדים ונוער עד גיל  ,21התקיימה בהשתתפות מאות
ספורטאים ומלווים ,אשר נטלו חלק בשתי מערכות ,שהתקיימו
עד שעות הערב .הראשונה הייתה ה"קאטה" ,סדרות של
תרגילים ידועים מראש ,והשנייה "קומיטה" – הקרבות ,שחולקו לפי
שנתון וקבוצות משקל.
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אליפות מכבי בטניס שולחן
ביום חמישי  1/3/2018ביום חג הפורים ,התקיימה אליפות מכבי המסורתית בטניס שולחן באולם
"מטרו ווסט" רעננה .באליפות השתתפו כ 150-ספורטאים ב 12-קטגוריות גיל ובהשתתפות 14
אגודות.
אליפות מכבי בכדוריד
לראשונה אנו מעניקים חסות לטורניר ילדים מכיתות א'–ט' המתקיים באילת זו השנה ה 15-ברציפות.
בטורניר נוטלות חלק אגודות מכבי :קרית מוצקין,
נס ציונה ,שוהם ,באר שבע ועוד .בשנה הבאה אף יוזמנו ליטול חלק אגודות מכבי נוספות.
אליפות מכבי באתלטיקה
אליפות מכבי ישראל לזכרם של האחים חיים ולוי אידלסון באתלטיקה תתקיים בשבת ה28/4/2018-
באיצטדיון הא"ק הדר יוסף.
האליפות תתקיים בניהולו של ג.גרשקוביץ (גרש) בהשתתפות עשרות אגודות וכ 200-אתלטים
ואתלטיות.
אנו מזמינים אתכם להגיע ולצפות בתחרות.
אליפות מכבי בהתעמלות מכשירים
אליפות מכבי בהתעמלות מכשירים לבנים ולבנות תתקיים בימים חמישי עד שבת ב24-26/6/2018-
בבית בנדל (צומת צמח) בעמק הירדן ,תושבי ומטיילי הצפון מוזמנים לשלב צפייה בתחרויות במהלך
הסופ"ש.
אליפות מכבי בטריאתלון
יום שבת  17/11/2018תתקיים אליפות מכבי בטריאתלון בחוף דדו ,חיפה .השנה יטלו חלק גם מספר
מועדונים חדשים אשר הצטרפו למכבי ישראל בחודשים האחרונים מקיסריה ,תל אביב וראשון לציון.
(ואגודות נוספות אשר צפויות להצטרף בחודשים הקרובים)
הנכם מוזמנים לצפות בתחרות ולהינות מהפנינג מרשים.
אליפות מכבי בטניס
בימים אלה אנו עמלים על ארגון אליפות מכבי גם בענף הטניס האליפות תתקיים בכפר המכביה.
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קונגרס מכבי עולמי
בסוף חודש מאי יתקיים הקונגרס ה 28-של מכבי תנועה עולמית .בקונגרס זה ידונו  200צירים המגיעים
מ 30-מדינות בתוכניות העבודה לשנים הקרובות וכן יחלו ההכנות הראשונות למכביה ה 21-שתתקיים
בקיץ .2021
במהלך הקונגרס תונח אבן הפינה לבית מכבי החדש שיבנה במקום הבניין הקיים אשר יהרס .הבניין
החדש יכיל בנוסף למשרדי מכבי עולמי ומכבי ישראל גם את המוזיאון החדש לתולדות מכבי
והספורט היהודי וכן אודיטוריום חדש ובו  350מקומות ישיבה.
הקונגרס יבחר את חברי ההנהלה וכן יו"ר חדש במקומו של יאיר המבורגר המסיים  8שנים כיו"ר.

ועדת קרן המתקנים
במסגרת השירות הניתן לאגודות ,מכבי ישראל הקימה קרן
מתקנים לקבוצות מכבי .הצרכים הקבועים והמשתנים של ניהול
הספורט ,הצורך בכיסוי ההוצאות השוטפות של האגודות גורם
לכך שהן מייעדות את כל הכספים שהן מצליחות לגייס להוצאות
השוטפות ולא נותר בידם משאבים כספיים להשקעות בפיתוח
מתקני ספורט .ההנהלה החליטה אפוא ליעד סכום כסף ,מתוך
תקציבה בכל שנה ,להשקעה במתקנים .הכוונה היא לגרום לכך
שכל המענקים או ההלוואות שיעניק המרכז למתקני ספורט
ישמשו למטרה זאת בלבד ולא יהיה בידי האגודה לעשות בו
שימוש אחר.
הוקמה ועדה בנושא סיוע להקמת מתקנים .חברי הוועדה הינם:
אלי רולוף יו"ר ,גדעון בריקמן ,שי צוקרמן ,צביקה וייצנר ויעקב
מרמור.
ניתן לקבל את אמות המידה להגשת בקשות במשרדי מכבי
ישראל.
ניתן להגיש בקשות עד ליום  1.5.2018בקשות שיתקבלו לאחר
מועד זה ידחו על הסף ויועברו לשנה הבאה.
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פעילות מכבי צעיר
מרוץ הלפיד ה 7 3 -
השנה חגגנו את מרוץ הלפיד ה 73בסימן "70
שנה למדינת ישראל" .זהו מרוץ הלפיד הגדול
ביותר שהתרחש בשנים האחרונות במכבי צעיר
עם למעלה מ 2,700חניכים.
את מרוץ הלפיד פתחנו בטקס ההזנקה המסורתי,
במעמד ראש העיר מודיעין מכבים רעות ויו"ר
המרכז לשלטון המקומי מר חיים ביבס שמכבד
אותנו כל שנה בנוכחותו וראשי התנועה.
מדליק הלפיד שנבחר השנה הוא האתלט ארטיום
דולגופיאט ,סגן אלוף העולם בתרגיל קרקע.
ארטיום נבחר בתור ספורטאי דור העתיד מדינת
ישראל והוא זוכה לייצג אותנו בכבוד רב .מפה
נאחל לו המשך של עשיה והישגים רבים.
יום מרוץ הלפיד ננעל בראשון לציון בתהלוכה
ענקית של קרוב ל 3000-צועדים שצבעו את העיר בצבעי מכבי צעיר.
מרוץ לפיד בוגרים התקיים באזור ים המלח
ומדבר יהודה ,אל המפעל יצאו כ650-
בוגרים .בטיול ,חברי שכבת הבוגרים
בישלו לעצמם בישולי שדה ונהנו מנוף
מדברי עוצר נשימה.
מרוץ הלפיד לבריטניה נערך מזה שנים
ארוכות ,כך גם השנה יצאו חברי התנועה
כמשלחת של מכבי צעיר והפיצו את אש
הלפיד בפעילויות חינוכיות סביב חג החנוכה
בקהילות השונות באנגליה.
משלחת מרוץ הלפיד לבריטניה התקיימה
בין התאריכים  .8-17/12במהלך המשלחת
ביקרו החברים בקהילות יהודיות ,בבתי
ספר יהודיים ,במוסדות לחינוך מיוחד ,בתי
אבות ועוד.
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משלחת BBYO
השנה הוצאנו את המשלחת הגדולה ביותר שהייתה לתנועה אי פעם והגענו בפעם החמישית לכנס
העולמי של תנועת האחות שלנו ה ,BBYOחברי המשלחת מנו  34מדריכים שעברו תהליכי מיון
והכשרה מרובים .אנו בתור מכבי צעיר היינו המשלחת הישראלית היחידה והבלעדית וחברי המשלחת
ייצגו אותנו בכבוד רב בכנס ובמפגשים עם בני נוער יהודים מכל העולם.

הוועידה הארצית המ"ב
השנה התקיימה הוועידה הארצית המ"ב בסימן " תנועה
בונה בוגר ים בונים תנועה" .העיסוק המרכזי השנה היה
בביסוס וחיזוק שכבת הבוגרים .בסיום הוועידה התקיימו
בחירות לחברי ההנהגה הארצית ,החברים שנבחרו
השנה הם :אחיקם שושן יו"ר (קדנציה שלישית) רונן
פרטוש גזבר (קדנציה שלישית) בני מר (קדנציה
שלישית) אליהם נוספו ,רותם ויסבליך ,רחלי אפריאט
ויואב מסלטון.
בהזדמנות הזו נרצה לאחל להם המשך עשיה פורה
בקידום ופיתוח התנועה ,ונודה לאלו אשר סיימו את
תפקידם :הגר חיים ,אוסנת צור ,נעמה קרן ,שרון הוד ויעל פישר.

פורים ופסח
במהלך החודשים האחרונים ,עמלו חברי מכבי צעיר בסניפים ,על הפקת אירועי פורימון קהילתיים.
הפורימון מהווה אירוע שיא של חג הפורים ,בהם חברי שכבת הבוגרים הקימו מספר רב של מתקנים
מחנאיים הנדסיים ,תחנות משחק ,ביתנים וכו' .השנה ניתן דגש רב בפורימון הפונה לכלל הקהילה כמו
למשל מתחמי ילדים ופעוטות ,פינות הורים וכו' .הפורימונים בסניפים הסתיימו בהצלחה מרובה וזכו
לאלפי מבקרים.
השנה יצאו אלפי חניכי התנועה אל טיולי אביב להכרת הארץ ,דרך מסלולי טיול מהדרום ועד הצפון.
בהמשך חופשת הפסח חברי השכבה הבוגרת יצאו אל קורס העשרה; שלושה ימי חוויה ,אתגר ,למידה,
התנסות והכשרה .הפעילות החינוכית אותה עברו החניכים עסקה בשלל חינוכיים וערכיים.

המשפחה מתרחבת
גם בשנת הפעילות הנוכחית אנו עדים לגדילה משמעותית במספר החניכים בתנועה וגאים לומר כי
מכבי צעיר ממשיכה לגדול ביחס לשנת הפעילות הקודמת .תהליך זה של גדילה משמעותית מביא
עימו אתגרים חדשים ומוכיח לנו כי עבודתנו המאומצת נושאת פרי .אנו מחויבים להמשיך ולפעול למען
הרחבת משפחת מכבי צעיר על מנת להשפיע על כמה שיותר בני נוער לעשייה משמעותית וערכית.
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