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 הקורונה מגפתשבר מ

 הקורונה. לאור התפשטות הנגיף בעולם מגפתינת ישראל מתמודדת בשבועות האחרונים עם מד
החל מאמצע חודש מרץ הופסקו כל הליגות והמפעלים הלאומיים והשבתת כלל הפעילות בארץ, 

 והבינלאומיים. 
ם נכון ליום זה, חלק מהליגות הסתיימו וחלקן הוקפאו, כנ"ל לגבי המפעלים הבינלאומיים המשחקי

 .2022וכתוצאה מכך משחקי המכביה נדחו ליולי  2021האולימפיים ומשחקי היורו נדחו לקיץ 
 ההגבלות על הציבור בפניה לשרת הספורט ולשר האוצרמנכ"ל מכבי ישראל פנה עוד טרם החמרת 

לפני שהתפרצה המגפה עקב שינוי בפני משבר עוד  ואגודות הספורט עמדובפניה לסייע לספורט מאחר 
 . התקצוב והעברת תמיכות הספורט מהטוטו למינהל הספורט נהלי

בימים אלו, בהם אזרחי מדינת ישראל והעולם נמצאים בפני תקופה קשה שאיננו זוכרים כמותה, אנו 
מקווים שמדינת ישראל ועולם הספורט יצאו מחוזקים מתקופה זאת ושנחזור לחיים בריאים ותקינים 

 במהרה. 
ר נחגוג השבוע יהיה שמח ומואר, גם אם נחגוג אותו בדרך ובאווירה קצת שאנו מקווים כי חג הפסח א

 .שונה
כמסורת המכבים, אנו שולחים אליכם מידעון זה אשר יציג חלק מהפעילויות שהתקיימו בחודשים 

האחרונים, חלק גדול מהאירועים והפעילויות לצערנו נקטע בשלב 
 .זה, בתקווה שנשוב לפעילות במהרה

 

 לצוותי הרפואה סרטון הוקרה

ספורטאי מכבי ישראל מודים לצוותי הרפואה על הנתינה, הדאגה, 
הטיפול המסור והמאבק הבלתי מתפשר לבריאותנו במגפת 

דני  של מוזמנים לצפות במסרים. הקורונה. אתם הגיבורים שלנו
אבדיה, חנה מיננקו, אנסטסיה גורבנקו, מירון חרותי, יאניק 

אט, אלכס חזנוב, דניאל שקלים, ענת וילדסחוט, ארתיום דולגופי
לליאור, יעקב טומרקין, ניקול זליקמן, אלכס שטילוב ואנדריי 
מדבדב, ומאחלים לכולם שננצח יחד ונעבור את התקופה הזו 

: קישור לצפייה בסרטון. בבריאות איתנה, ונדע ימים טובים מאלו

557423019 https://www.facebook.com/MaccabiIsrael/videos/205282/ 

 

 קהילות מכבי בעולם מחבקות את התרמילאים הישראלים

כוחות למען התרמילאים הישראלים הנמצאים בדרום אמריקה.  איחדומכבי תנועה עולמית ואיסתא 
קורונה שפוגעת במדינות ומטלטלת את העולם כולו. בשבועות האחרונים העולם מתמודד עם מגפת ה

על מנת למנוע את התפשטות המגיפה המדינות השונות נוקטות בצעדים חריפים ומכריזות על צמצום 
 .טיסות וסגירת שדות תעופה וגבולות

ראשי מכבי תנועה עולמית, המכביה וחברת איסתא מודעים לעובדה שאלפי מטיילים ישראלים אינם 
זור ארצה ונשארו ללא פתרונות לינה, הסעדה ובעיקר אובדי עצות כאשר בארץ מחכים להם יכולים לח

 .בני משפחתם המודאגים
מכבי השונים במדינות דרום אמריקה בבקשת סיוע עבור המטיילים  מכבי עולמי פנתה לסניפי

חת קורת גג הישראלים באירוח בבתי הקהילה ומוסדות מכבי השונים תוך ריכוז המטיילים הישראלים ת
קהילות מכבי בדרום אמריקה נענו מיידית לפניה ושמחו לתת סיוע  .אחת ומתן חבילת סיוע נדרשת

 למטיילים הישראליים.

https://www.facebook.com/MaccabiIsrael/videos/205282557423019/
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 אליפויות מכבי ישראל 
 אשדוד – 4אליפות מכבי בקראטה 

נערכה באשדוד אליפות הקראטה של מועדוני  נובמברבסוף 
מתחרים  260שינדוקאן, בחסות מכבי ישראל, ובהשתתפות 

ומתחרות. התחרות אורגנה ע"י איגוד הקראטה בראשותו של משה 
בוחניק, הרשות המקומית באשדוד, מאמני וספורטאי מכבי אשדוד 

 .ומועדוני שינדוקאן
 

 אליפות מכבי בשחייה וינגייט
בבריכה בתחילת נובמבר אליפות מכבי ישראל בשחייה התקיימה 

דות וקרוב לאלף שחיינים אגו 18, בהשתתפות טבווינגייהלאומית 
 ושחייניות. 

לא מעט תוצאות מהירות ואיכותיות נרשמו במהלך 
התחרות, לצד קרבות מרתקים על המדליות וגם שני 

  .של ערן גרובמן 12גילאי  שיאי
בטבלת הניקוד הקבוצתי מי שסיימה במקום הראשון 

ממכבי פ.מ  אחריההכללי היא מכבי כפר המכביה, 
ממכבי חיפה ומכבי  ,רחובות מכבי וייסגל, רעות

 .קריית ביאליק
 

 אליפות מכבי הפתוחה באגרוף ירושלים
השתתפו בתחרות שנה,  40האליפות מתקיימת כבר 

גרמניה, כן הגיעו מתאגרפים מירושלים, אשדוד, בית שמש, ו, מאגודות: זוגות מתאגרפים 20האחרונה 
 ב."צרפת וארה

 

 משחה המילניום בקרית ביאליק 
התקיים  ז"ל לזכרו של יוסי שכנר 21-ילניום המשחה המ

  .בבריכת ״אפק״ בקריית ביאליק בסוף נובמבר
 40-שחייניות ושחיינים מ 800-כבתחרות השתתפו 

אגודות שונות, וכן שחייני הנבחרת הפראלימפית, בהם 
זוכת תשע מדליות מהמשחקים הפראלימפיים ענבל 

ק מליאר, פיזארו, ושיאן העולם ואלוף העולם הטרי מאר
 .שניהם מאיל"ן חיפה

 

 אליפות מכבי ישראל בטניס שולחן
באולם  בחג הפוריםאליפות מכבי ישראל בטניס שולחן התקיימה 

. באליפות השתתפו מספר שיא של משתתפים העירוני ברעננה
כל  .ספורטאים וספורטאיות ממועדוני מכבי 200שעמד על מעל ל

 https://bit.ly/3cJcZkpהתוצאות מופיעות בקישור: 
 
 
 
 

https://bit.ly/3cJcZkp
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 מגרמניה DSJאירוח נציגי ארגון ה 

 DSJ-את נציגי ארגון ה בחודש דצמבר אירוחנו
הוחלט על המשך  ושהתקיימ ותמגרמניה. בפגיש

שיתוף הפעולה בין שני הארגונים והעמקת חילופי 
המשלחות בין מכבי ישראל לארגון הספורט 

 .ם בגרמניהלצעירי
יו"ר, בני -: יאן וודהתארחו בישראל DSJ מטעם

מנכ"לית,  -סגן יו"ר, כריסטינה גסנר  -פולקמן 
 מנהל קשרי חוץ.  -פרדיננד ריסום 

המשלחת התארחה באגודת מכבי הוד השרון, בוועד האולימפי, בבית טרזין, סיירה בירושלים נפגשה 
.תודה לישראל פרץ שמרכז בהתלהבות Start-Up Nationעם שגריר גרמניה בישראל וכן ביקרה ב 

 רבה ובמסירות את הפעילות.
 

 מפגש אגודות מכבי בענף ההתעמלות

בחודש ינואר התקיים מפגש של נציגי אגודות מכבי 
בענף ההתעמלות, מטרת המפגש היתה להגביר את 
שיתוף הפעולה בין פעילי מכבי בענפים השונים 

ההתעמלות )התעמלות אומנותית, המסונפים לאיגוד 
 .התעמלות מכשירים, אקרובטיקה, טרמפולינה, אירובי(

 

 נשים אלופות במכבי

הערב המסורתי "נשים התקיים  ינוארבחודש 
  אשר ציין שני עשורים. אלופות במכבי"

במהלך הטקס חולקו מלגות ותשורות 
מלגות  12לספורטאיות מצטיינות: 
תשורות  3, לספורטאיות בענפים האישיים

לשלוש וכן שי בענפי הכדור לקבוצות הישגיות 
 . ספורטאיות העמותה למשחקים מיוחדים

נטע ריבקין, חברת הנהלת מכבי ישראל וועדת 
יפרה על דרכה כמתעמלת פורצת נשים ס

 .הדרך
 

 ערב גאלה מכבי חיפה

התרמה השנתי אגודת מכבי חיפה כרמל קיימה את ערב הצדעה ו
 10ל  ת הצטיינותוותעודבערב הוענקו מלגות  ם.לספורטאים הצעירי

 מצטיינים מהמחלקות השונות של האגודה.ספורטאים 
מנהל אגף הספורט  -לעודד אברמסון במהלך הטקס הוענקו מגני הוקרה 

מאמנה הראשי ומנהלה של  -לפרדי גולדשטיין , לשעבר במכבי ישראל
הוענק התואר ולאיתמר ציזיק  לקת האתלטיקה עד העונה האחרונה, מח

 "יקיר מכבי חיפה". 
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 בית מכבי ומוזיאון הספורט

בימים אלו מסתיים השלב הראשון של 
בנית בית מכבי והמוזיאון. הנהלת מכבי 

החליטה לרכוש את קומה א'  ישראל
של הבניין החדש ועם השלמת הבניה 

משרדים  ,מכבי ישראל יעמדו לרשות
כאשר בבניין  ,וחדרי ישיבות בבעלותנו

משרדי מכבי עולמי  ימוקמו גם החדש
והמכביה וכן נבנה מוזיאון הספורט 

 היהודי ומכבי. 
יחד עם  המוזיאון החדש והמודרני

הלובי רחב הידיים, יתאר באמצעים 
 תנועת מכבי ואת הישגי הספורטאים היהודים לדורותיהם.  קוליים ותצוגות מרשימות, את תולדות -אור

 . 2021המשרדים יחנכו בינואר 
 

 21-חקי המכביה המש

כידוע לכולנו הועד האולימפי הבינלאומי החליט לדחות את המשחקים 
משבר הקורונה והיא תתקיים בחודש יולי  בשל ,האולימפיים בשנה

 . כולנו מקווים שספורטאי ישראל ורבים מהם ממועדוני מכבי,2021
 .הבאולימפיאדימשיכו להתאמן ויגיעו להישגים מרשימים 

 1932יה האולימפית ומאז המכביה הראשונה בשנת לאורך ההיסטור
משחקי המכביה בישראל שנה  נהגה תנועת המכבי העולמי לקיים את

וזאת בין היתר כדי לאפשר לספורטאים  ההאולימפיאדלאחר 
 וישראלים להשתתף במכביה. אולימפיים, יהודים

לאור זאת החליטה הנהלת מכבי עולמי בראשות אמיר פלד והוועד 
מיוחדת עם כל ראשי  תבהתייעצו בראשות ניצב בדימוס אילן פרנקו 21-של המכביה ההמארגן 

 .ההאולימפיאד, שנה לאחר  2022המשלחות בעולם, לדחות את משחקי המכביה לחודש יולי 
 
 

 ביקורים באגודות

הנהלת מכבי ישראל ומנהלי האגפים קיימו 
סיורים ב: מגדל שאמס, סחנין, באקה אל 

בכל ביקור אנו מקיימים  .בכפר קרעגרביה ו
מפגש עם ראש הראשות המקומית, הכרות 
לעומק עם האגודה והאתגרים העומדים 

 .בפניה ובוחנים דרכים לסיוע
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 יזכור
 

 ז"ל עזריקם מילצ'ן

בשיבה טובה. עזריקם  100עזריקם מילצ'ן הלך לעולמו כשהוא נושק לגיל 
בהרבה מאוד  כבי ישראלממכבי רחובות, חבר פעיל מאוד ונציג  ממקימיהיה 

תחומים. עזריקם היה אחד האנשים הכי חזקים בספורט, כיהן כשלושה 
עשורים בתפקידים שונים בהתאחדות לכדורגל כאשר הבכיר שבהם היה 

כיהן כיו"ר הנהלת מכבי ישראל, במכבי ישראל עזריקם יו"ר ההתאחדות. 
 , יהי זכרו ברוך.יו"ר מרכז מכבי ישראל, היה פעיל ומכביסט עד יומו האחרון

 
 

 בני סלע ז"ל

יה ממקימי מועדון כדורסל הנשים , בני ה75נפטר בערב סוכות כשהוא בן בני סלע 
שנים האחרונות. בני היה האיש  10"הפועל פתח תקווה", ושימש כיו"ר המועדון ב

מאחורי המועדון, עשה הכל למען הצלחת השחקניות והמועדון. בני היה אחד 
יחד עם בנו ובכדורסל הנשים הישראלי וגם בעיר פתח תקווה.  מהאנשים האהודים

מרכז מכבי גיל, עמדו מאחורי המעבר של המועדון ממרכז הפועל למרכז מכבי. 
 .מוקיר ומעריך את תרומתו של בני לקידום הספורט וכדורסל הנשים בפרט

 
 

 אורי ירון ז"ל

הוותיק  מייסד מחלקת האתלטיקה הקלה במכבי חיפה ועיתונאי הספורט
שנה עיתונאי  60. ירון, ששימש במשך 77 לעולמו בגילאורי ירון הלך 

 ".ספורט בכלי תקשורת רבים, ובהם העיתונים "מעריב" ו"ידיעות אחרונות
, חיפה הקים את מחלקת האתלטיקה הקלה של מכבי 1970בשנת 

שנים. שימש במשך עשרות שנים חבר בהנהלת  47שבראשה עמד במשך 
קה הישראלי ועמד בראשן של עשרות משלחות של אתלטים איגוד האתלטי

ישראלים שיצאו לתחרויות בעולם. ירון חינך דורות של תלמידים במסגרת 
היה היסטוריון של אגודת מכבי חיפה וכתב  וכן עבודתו כמורה לחינוך גופני.

 ."למכבי חיפה 90את הספר "יובל 
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 פעילות מכבי צעיר 
חניכים ובוגרים,  7000תנועת הנוער ה"מכבי הצעיר" פתחה את שנת הפעילות תש"פ עם מעל ל

 :חודשים האחרוניםמקצת ממה שהתרחש בתנועה בהלן ל סניפים ברחבי הארץ. 25 -הפועלים ב
 

 ה במכבי צעיר:חילופי מזכ"לים ויו"ר תנוע
באוקטובר האחרון, לאחר שש שנים, אלעד כהן סיים את תפקידו כמזכ"ל התנועה. אלעד לקח את 

לתפקיד  התנועה למחוזות ושיאים חדשים ואנו מודים לו על התקופה המשמעותית שנתן לתנועה.
 חרונות.ליאור ויטלין אשר ניהלה את מחלקת החינוך של התנועה בחמשת השנים הא כנסהנהמזכ"לית 

 , יו"ר התנועה סיים את תפקידו לאחר שש שנים בתפקיד. כמו כן, אחיקם שושן
אנו מודים לאחיקם על תרומתו האדירה לתנועה 
 ועל הליווי שלו לאורך השנים. 
בוועידה האחרונה נבחר ליו"ר התנועה אלון 

 הוניגמן, בעבר חבר הנהגה ויו"ר סניף מכבים. 
 

 הוועידה הארצית המ"ג:
הועידה  תקיימההבחודש פברואר האחרון, 

מתקיימת אחת לשנתיים הועידה הארצית המ"ג. 
להפגיש בין חברי העמותה מכלל ותפקידה 

הסקטורים השונים על מנת להתוות את מדיניות 
התנועה לשנתיים הבאות. סימן הועידה המ"ג 

 .100 -הינו עשור ה
 

  75 -מרוץ הלפיד ה
בסימן "רואים ירוק רואים  75 -הלפיד ה מרוץבדצמבר האחרון, יצא לדרך 

 כבי ראשון לציון עוז בלייכר.רחוק". את המרוץ הזניק כדורסלן מ
 

 בית קבע למכבי צעיר 
, עברו משרדי התנועה לבית קבע בכפר המכביהמספר חודשים לפני 
 .פר המכביהכרדים ממוקמים בשטח המש

 

 עילות מכבי צעיר עם תנועת מכבי עולמי:פ
, מכבי צעיר ממשיכה להדק את לאורך שנת הפעילות

הקשר בין התנועה לבין חברי מכבי במדינות השונות. 
מכבי צעיר הוציאה משלחת לכנס הבינלאומי של 

בוגרים מכלל  35-ובה כ BBYOתנועת האחות 
 הסניפים! 
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 הערכות התנועה לאור משבר הקורונה :
להתמודד עם מציאות חדשה. כלל פעילות התנועה עברה בימים  התנועה משבר הקורונה מאלץ את

האחרונים להתקיים ברחבי הרשת. חניכים מקיימים את הקשר עם המדריך בפעולות מקוונות 
ובפעילויות מגוונות באמצעי התקשורת. חשוב לנו מאוד לשמר על שגרת הפעילות בתנועה במיוחד 

רי שנת השירות של מכבי צעיר בימים אלו. חב
מתנדבים ועוזרים בכל המגיע לפתחנו כגון יצירת 
פעילות לילדי הצוות הרפואי, חלוקת מזון לקשישים 

  ועוד.
לאור המשבר בוטלו מפעלי הפסח המסורתיים בכלל 

 סניפי התנועה ואנו מקווים לחזרה מהירה לשגרה.
 
 :בידודכמ

באמצעות ופעילויות  מקיימים שיחותצעיר מכבי 
לוח לכמה ימים.  , אשר יתקיימו אחת םית זויאפליקצ

של מכבי דף הפייסבוק בהשיחות המלא יתפרסם 
 .צעיר

המדליסטית ם הראשונה התקיימה עשיחה ה
, אשר מכהנת גם על ארדיהאולימפית הראשונה 

כחברת הנהלת מכבי ישראל וחברת הנהלת הוועד 
 האולימפי.

 .בספורט ובחיים מצוינותעל  תייחסה בשיחההיעל  

♥

 


