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ערב ההצדעה לאלופי 2016 - 2017
כבכל שנה ,אנו מוקירים את ספורטאי
ואגודות מכבי שהגיעו להישגים בולטים
בספורט כגון :אליפויות ,גביעים והישגים
בינלאומיים.
בטקס מרשים במעמד חברי הנהלת מכבי
ישראל ,הנהלת הוועד האולימפי ויו"ר
ונציגי איגודי הספורט שהתקיים בכפר
המכביה ,בנוכחות כ  1000אורחים ,הוענקו
גביעים לכ  500ספורטאים וקבוצות ביניהם :חנה מיננקו ממכבי חיפה מקום  4באליפות העולם בקפיצה
משולשת ,שאף ברכה את מכבי ישראל ,בשם הספורטאים והספורטאיות .נטע ריבקין וטורי פילנובסקי
קיבלו מגן הוקרה על קריירה ענפה בהתעמלות ,נעמה גזית ממועדון שייט חיפה ,מישה זילברמן
ממכבי כפר המכביה ,קונסטנטין וורונוב ממכבי ירושלים סיוף ,ורה קנייבסקי ממכבי מעלות סיוף ,סרגי
ריכטר ממכבי רעננה ,יהונתן קופלב ממכבי חיפה ,יעקב טומרקין ממכבי אשדוד ,אלכס שטילוב ואיל
גלזר ממכבי תל אביב.
מכבי תל אביב אלופת ישראל לנשים בהרמת משקולות ,מכבי נשרים ראשון לציון אלופת ישראל
ישראל
בבדמינטון ,מכבי הרצליה אלופת ישראל ומחזיקת הגביע לנשים ,מכבי ירושלים אלופת
בחרב בוגרים ,מכבי מעלות אלופת המדינה לסייף נשים
מכבי תל אביב אלופת ישראל לגברים באתלטיקה ,מכבי  XTחיפה מחזיקת גביע המדינה לנשים
בכדורעף ,מכבי תל אביב אלופת ישראל בכדורעף ,בני הרצליה אלופת מדינה ומחזיקת הגביע לנשים
בכדוריד ,מכבי ת"א מחזיקת גביע המדינה בכדוריד ,מכבי ראשל"צ אלופת ישראל בכדוריד ,מכבי חיפה
שמואל אלופת ליגת העל לנוער בכדורגל ,מכבי נתניה אלופת הליגה הלאומית והעפלה לליגת העל
בכדורגל ,מכבי טדי תל אביב אלופה ומחזיקת גביע המדינה לנוער בכדורסל ,מכבי קרית מוצקין אלופת
ליגה ארצית ,העפלה לליגה הלאומית בכדורסל ,מכבי רמת חן מחזיקת גביע המדינה לנשים בכדורסל,
מכבי אשדוד אלופת ליגת על נשים בכדורסל ומכבי
פוקס תל אביב מחזיקת גביע המדינה בכדורסל.
במהלך הערב חולקו גביעי הוקרה למנהלי קבוצות
ספורט ,על "מצוינות בניהול קבוצת ספורט"
בזכות שנים רבות של התנדבות תמיכה וסיוע
לספורטאים ,השנה נבחרו  4מנהלי אגודות :רוני
טסלר מכבי באר שבע ,פאהים דארוישה ממכבי
אחי איכסאל ,רון וורוטיצקי ממכבי רחובות ,איציק
כהן ממכבי הרצליה.
לאחר הטקס המרכזי חולקו מאות גביעים ומגנים
לספורטאי וקבוצות מכבי ישראל בגילאים השונים.
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אפליקציית מכבי
במסגרת השירותים הניתנים לאגודות ,פיתחנו 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 כ 10-קבוצות ממספר ענפים ,אשר השיקו את האפליקציה בתחילת
עונת  .17-18מכבי ישראל מממנת את עלות הקמת האפליקציה והאגודות יממנו
את עלות האחזקה השוטפת.

ספר נהלים
בשנה האחרונה הופק ספר הנהלים של מכבי ישראל ,הספר כולל את התקנון של
מכבי ישראל וכל נהלי העבודה אשר על פיהן עובד המטה.
ספר הנהלים של מכבי ישראל הינו ראשוני בקרב גופי הספורט בישראל ומהווה
דוגמא והשראה לגופי ספורט מקבילים.

חילופי משלחות גרמניה – ישראל
ההנהלה חידשה את חילופי המשלחות בין מכבי ישראל לארגוני ספורט בגרמניה
וזאת באמצעות הוועדה לקשרי חוץ אותה מרכז בהצלחה רבה חברנו ישראל פרץ,
במסגרת פעילות חילופי משלחות נוער בתחום הספורט ,מרכזת ועדת קשרי חוץ את הבקשות למציאת
שותף לקיום חילופין לשנת .2018
כדי למנף מטרה זו ,יש חשיבות רבה לחילופי משלחות
הכוללים ראשי ונציגי אגודות.
ביוני  2017יצאה משלחת של צעירים לברלין ()18-26
לאירוע ספורט המאגד את כל ענפי הספורט מכל רחבי
גרמניה 10 .צעירים מאגודות מכבי שהו בברלין למשך
שבוע יחד עם  10צעירים מאגודות ספורט גרמניות,
לשבוע של חיים משותפים בקבוצה  -ישנים ,אוכלים,
לומדים ומבלים ביחד.
בחודש יולי במהלך משחקי המכביה ארחנו את נציגי
המשלחת הגרמנית בארץ לחג יגת ספורט ישראלית ,הן משלחת צעירים והן משלחת בכירים .אנו
נמשיך את מסורת חילופי המשלחות ,אשר תורמת רבות לקבוצות ולספורטאים .החילופין הם על בסיס
גומלין ,קבוצה מארחת וקבוצה מתארחת.
בחודשים הקרובים תצא משלחת גומלין של בכירי מכבי ויו"ר אגודות לסארלנד גרמניה.
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סדנאות בתחום המנטלי לאגודות מכבי
כחלק מהשירותים החדשניים אותם מציעה מכבי ישראל ,אנו מציעים לאגודות סדנאות בתחום המנטלי.
מטרת הסדנאות להעניק כלים פיזיולוגים ארגוניים למאמנים ולמנהלים ,אשר בסופו של יום יקדמו את
האגודות ואת הקשר שלנו מול האגודות .הרעיון הוא להגיע לקבוצות בעיקר בליגות הנמוכות ,ולספק
להם כלים לניהול משברים ,השרות מיועד לכל ענפי הספורט.
בשלב הראשוני נבחר  10קבוצות ונעשה להם מפגש חשיפה כפי שעשינו עם האפליקציה.

פרויקט ♡ מכבי – ערכים מנצחים בספורט
מכבי ישראל מחברת בין הזרוע הספורטיבית – אגודות הספורט
המסונפות אליה ובין הזרוע החינוכית – תנועת הנוער המכבי הצעיר,
השילוב בין שתי הזרועות הללו ,טבעי ומנצח .כך נולד
פרויקט ♡ ,מכבי – ערכים מנצחים בספורט .מטרות
הפרויקט:
• מאמנים ומדריכים יהוו מחנכים במגרש ומחוצה לו
• פיתוח מנהיגות נוער קהילתית בישובים השונים
• ילדים ונוער ירכשו כישורי חיים והזדמנויות
למעורבות משמעותית בקהילה.
• הורים יהיו מעורבים בצורה חיובית ותורמת במסגרות הספורט של ילדיהם
• חיזוק פעילות ערכית וספורטיבית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
חיזוק ערכיות החברה דרך הילדים ,צמצום פערים חברתיים וחיזוק האחריות של ילדים ובני נוער
בקהילה ובקבוצות הספורט של מכבי ישראל.
בעונת  2016-2017לקחו חלק בפרויקט :
אגודת מכבי זיכרון יעקב  4 -קבוצות כדורסל בנים.
אגודת מכבי גדרה  2 -קבוצות כדורסל בנים ושתי קבוצות כדורסל בנות.
אגודת מכבי ראשון לציון –  2קבוצות כדוריד.
הפרויקט מתקיים בשיתוף עמותת "ערכים
בספורט" ,שפועלת שנים רבות בתחום ולה
תוכניות עבודה וכלי מדידה ,נתנה לנו את הכלים
להנגיש את המסרים ולהכשיר את מדריכי המכבי
הצעיר ,להעביר את התכנים לספורטאים.
השנה הצטרפו לפרויקט קבוצת הכדורגל של מכבי
נתניה וכן קבוצת הכדורסל מכבי מכבים רעות.
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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.

אליפות מכבי בהתעמלות מכשירים
אליפות מכבי בהתעמלות מכשירים בנים ובנות
התקיימה ביוני  ,2017בבית בנדל (צומת צמח)
בעמק הירדן ,באליפות השתתפו מעל  250ילדים
מב"ש ועד כרמיאל.

מסדר המכבים
בימים אלו התחלנו בטיפול בהקמתו מחדש של
ארגון ותיקי מכבי .לשמחתנו הסכים ירמי אולמרט
לעמוד בראש הגוף החדש שיקום והוא יסתייע בחיים שושן שנרתם.

סיורים באגודות
אנחנו ממשיכים לסייר באגודות ,סיורים אלו חשובים מאוד עבורנו ללמוד על כל אחת מהאגודות ,לראות
את המתקנים בהם הן מתאמנות וכן לפגוש את הגורמים המטפלים בספורט ביישוב.
קבוצות המעוניינות שנקיים אצלן סיור מוזמנות לפנות אל דנה שבתאי בדוא"ל
 dana@maccabisport.orgלתיאום.
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המכביה ה  – 20 -יולי 2017
המכביה ה 20-שהתקיימה ביולי האחרון הייתה
הגדולה והמוצלחת ביותר .הגיעו אליה יותר מ-
 9,000ספורטאים משמונים מדינות .במכביה
התקיימו טורנירים ב 65-אתרי ספורט ברחבי
הארץ כאשר ירושלים הייתה בירת המכביה
ואירחה לצד התחרויות המרכזיות גם את
האירועים הגדולים של המכביה .טקס הפתיחה
התקיים באצטדיון טדי לעיני  27,000צופים
במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,ראש העיר
ירושלים ,שרת התרבות והספורט ,שגרירים ,אנשי
עסקים ,הנהלת התנועה מהארץ והעולם ,תורמים,
אורחים וכמובן הספורטאים שצעדו במצעד משלחות מרהיב ומרגש .ירושלים אירחה גם את ערב
הגאלה לכבוד המכביה וחגיגות  50שנה לאיחודה של העיר ,מרוץ חצי המרתון ,קבלות שבת ,טקס בני
ובנות מצווה בכותל לצד טיולים באתריה ונופיה שאורגנו לטובת המשתתפים כולם.
מכביית הנוער התקיימה בחיפה .זו הפעם הראשונה שחיפה מארחת את המכביה ושיתוף הפעולה
היה יוצא מן הכלל .העיר ארחה את  2,000בני הנוער בחום ובאהבה HUB .הנוער נבנה בספורטן
והיה מוקד בילוי ופנאי לבני הנוער שלא התחרו .ב HUB-התקיימו פעילויות חינוך ותרבות שהועברו
על יד י מכבי צעיר ועל ידי גופים מקצועיים נוספים וחוף הים של מלון לאונרדו הפך להיות חוף המכביה.
בחיפה נערכו מסיבות נוער משותפות עם הנוער החיפאי והעסקים בעיר העניקו הטבות למשתתפים.
התגובות היו נלהבות ואנו מקווים להמשך שיתוף פעולה פורה עם עיריית חיפה ואנשיה.
למכביה הגיעו ספורטאים ומדליסטים אולימפיים .ג'ייסון ליזאק ולני קרייזלברג  -מדליסטים אולימפיים
בשחייה קפצו לבריכת השחייה יחד עם אנתוני ארווין ,זוכה מדליית הזהב באולימפיאדת ריו ,שגם זכה
להדליק את לפיד המשחקים בטקס הפתיחה.
לצדו ,שחה ,והניף את לפיד המכביה ,השחיין
הצרפתי פביאן ז'ילו ,גם הוא מדליסט אולימפי.
את המכביה ליוו לאורך כל הדרך המדליסטים
האולימפיים אריק זאבי ,ירדן ג'רבי ,אורי ששון
והמתעמלת האולימפית נטע ריבקין.
החשיפה התקשורתית לה זכתה המכביה
הייתה חסרת תקדים .הציבור הישראלי הגיע
לצפות בתחרויות וגדש את המגרשים ,התגובות
ברשתות החברתיות היו חיוביות וטקס הפתיחה
ששודר בערוץ  2בפריים-טיים זכה ל 25%-רייטינג.

מכבי ישראל

עמוד  7מתוך 12

אולימפיאדת הילדים בסימן יום מכבי ישראל והמכביה
מכבי ישראל מקיימת אחת ל  4שנים את יום מכבי במסגרת אירועי
המכביה.
השנה החלטנו לחבור למינהל הספורט אשר מקיימים מידי שנה את
הילדים.
אולימפיאדת
אולימפיאדת הילדים
התקיימה השנה בסימן
יום מכבי ומשחקי
המכביה ,בל"ג בעומר
 14.5.17במכון וינגייט.
במהלך היום שולבו
בכדורגל,
טורנירים
בשחייה ,בקארטה ובטניס.

מגן הכבוד למכבי חיפה ומכבי באר שבע
נשיא המדינה ראובן ריבלין העניק היום את אות "מגן הכבוד" על עשייה
חברתית למכבי חיפה  -שנה שנייה ברציפות ,ואת אות ״מגן הכבוד לדור
הבא״ (שהוענק השנה לראשונה) למכבי באר שבע!
אנחנו גאים מאוד על כך ששני המועדונים נבחרו למצטיינים של עונת
 2016/17בעשייה חברתית למען הקהילה" .לא משנה כמה הטכנולוגיה
תהיה חדשנית ,אין תחליף לשילוב בין כדור לאנשים .במגרש מתרחשים
החיים עצמם ובמגרש כולנו יחד" ,אמר ריבלין בטקס ואנחנו מסכימים
לגמרי.
מכבי חיפה לא עוצרת בגבולות הארץ ,נציגי אופ"א העניקו ליניב כהן ,מנהל
מחלקת הנוער של מכבי חיפה ,את פרס "הפעילות החינוכית הטובה"
לנוער.
האלופות
ליגת
במסגרת
2016-17
לעונת
הפעילות שהעניקה למועדון את הפרס הייתה פעילות משותפת עם מועדון
הכדורגל הגרמני בורוסיה דורטמונד,
במסגרתה שתי הקבוצות ביקרו
בצוותא באתר ההנצחה לשואה
"בית טרזין" ולמדו מפי מדריכי
המקום על ליגת הכדורגל שפעלה
בגטו טרזינשטאט במהלך מלחת
העולם השנייה.
נמשיך לעודד ולתמוך בפעילויות
חינוכיות וספורטיביות ,למען ספורט
ערכי יותר!

מכבי ישראל

עמוד  8מתוך 12

משחקי מכבי צפון אמריקה – JCC
משלחת מכבי ישראל למשחקי הJCC Maccabi -
 Gamesלנוער בארה"ב ,יצאה בחודשי הקיץ.
המשלחת כללה  41משתתפים בגילאי ,13-16
מארבע אגודות מכבי :מכבי אשדוד ,מכבי תל מונד,
מכבי שוהם ומכבי רמת חן.
הספורטאים הצעירים השתתפו בשני טורנירים -
הראשון בברמינגהאם ,אלבמה והשני יתקיים
באולבני ,ניו יורק.
הספורטאים חזרו מלאי חוויות וגאווה על ייצוג מכבי
ישראל ומדינת ישראל וקיבלו יחס חם ואוהד .בין
הספורטאים לבין מארחיהם נוצרו שתופי פעולה לעתיד.

כדורשת במכביה
לראשונה במשחקי המכביה – טורניר כדורשת
בינלאומי!
 45קבוצות כדורשת מהארץ והעולם יעשו
השבוע היסטוריה כשיתחרו אחת בשנייה
בטורניר הראשון אי פעם בסימן משחקי
המכביה.
יש לנו אלופה! ברכות לנבחרת העיר חיפה על
הזכייה במקום ה 1-בטורניר הכדורשת של
המכביה ה 20-נבחרת חיפה גברה על לא
פחות מ 45-קבוצות מהארץ ושלוש קבוצות
מחו"ל (אטלנטה ,בוסטון וקליפורניה) שהתחרו
בטורניר .טקס הפתיחה המרגש שנערך בהנחיית דן כנר ,כלל מצעד של כל המשלחות וחגיגת ריקודים.
למשחק הגמר עלתה הנבחרת למפגש עם קבוצת כפר סבא ,שהגיעה כפייבוריטית למעמד ,ומול קהל
של  500צופים קטפה נבחרת חיפה את התואר!

חנוכת ב ר י כת השחיי ה של מכבי חיפה
בטקס חגיגי נחנכה בתחילת החודש בריכת האימונים
החדשה של מכבי חיפה ,שהוקמה ע"י עמותת נאמני מכבי
חיפה בהשקעה של כשישה מיליון  ₪ובהשתתפות מכבי
ישראל ,בטקס נכחו ראש העיר יונה להב ,יו"ר נאמני מכבי
חיפה דניאל אסנין ,יו"ר מכבי ישראל יורם אייל ,יו"ר מכבי
כרמל חיפה ניר ענבי ,מנכ"ל מכבי חיפה רועי שווץ ,פעילים
וספורטאים בעבר ובהווה.
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אגודת יורדי ים זבולון
זבולון הוקמה בשנת  .1928האגודה
הכשירה אנשי ים לעזרה בעליה הבלתי
לגלית ובוגריה היוו את הבסיס לחיל הים וצי
הסוחר .במשך השנים היא היוותה את
הבסיס לשאר האגודות הימיות ובתי הספר
הימיים שצמחו ממנה.
היום פרוסה האגודה עם  9סניפים לאורך
חופי ישראל .האגודה עוסקת בספורט ימי
עממי ,חינוך ימי וספורט הישגי ( ילדים
,נוער ,מבוגרים) .לאגודה ישנם הישגים
ספורטיביים מרשימים וחניכיה הגיעו לצמרת
השייט העולמי .אליפות העולם הראשונה ,שבה
זכתה מדינת ישראל הייתה ע"י חניך האגודה
צפניה כרמל ,בסירה מדגם .420
האגודה לקחה על עצמה לטפח מגזרים
מוזנחים באוכלוסייה כגון :אנשים בעלי
מוגבלויות ,ילדים ונוער בסיכון ואוכלוסייה
מבוגרת ואוכלוסייה מחתך כלכלי חברתי נמוך.
רבים מבוגרי זבולון הפכו לקצינים ואפילו בכירים
בחיל הים ובצי הסוחר .סניף האגודה ב אשדוד
שהנו הגדול ביותר היום הוקם ע"י ידי שבח
בשנת  .1961אגודת יורדי ים זבולון כיום מאגדת
במסגרתה כ –  850שייטים בגילאים שונים והיא מהווה זרוע ימית של מכבי ישראל.

תקשורת ומדיה אלקטרונית
מכבי ישראל באמצעות חברת קניבל מדיה – חברה לפרסום ושיווק באינטרנט ,מנגישים את המידע
באופן נכון ויעיל יותר לקהל הפעילים והגולשים 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 ,לכן 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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פעילות מכבי צעיר
המדריך למדריך:
במהלך השנה האחרונה שקדנו על כתיבת תכנית
הדרכה חדשה למדריכי התנועה ,תכנית "המדריך
למדריך" .נעשתה עבודת מחקר מקיפה על מאפייני
הגיל ועל האתגרים החינוכיים העומדים לפנינו
בתקופה זו .התכנית נכתבה במשך שנה שלמה והיו
שותפים לה מאות מאנשי מכבי צעיר.

מפעלי הקיץ:
גם השנה תנועת הנוער המכבי הצעיר קיימה את מפעלי
הקיץ של התנועה ,אנו נרגשים לקבל לשורתנו למעלה מ 350מדריכים חדשים שסיימו את קורס
המדריכים האחרון .זהו קורס המדריכים הגדול ביותר בשנים האחרונות.
לאחר קורס המדריכים קיימנו את מחנה הקיץ המסורתי שהשנה עמד בסימן" :המכביה ה ,20שמונים
מדינות לב אחד" ,כל סניפי התנועה הגדילו את כמות הנרשמים למחנה הקיץ ביחס לשנים הקודמות
ואף ניכרה עליית מדרגה משמעותית במחנאות ושדאות .למחנה יצאו למעלה מ 2,200חניכים שזהו
מספר שיא של השנים האחרונות .חניכי מכבי צעיר זכו לקבל פעילות 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 האלופים במחנה הקיץ זכו לקבל סניף מכבים ,תוך יצירת מחנה
קיץ מרשים ומהנה לחניכים.

תכנית איתן:
במהלך השנה האחרונה התחלנו
בשיתוף פעולה עם ועדת חינוך של
תנועת מכבי ישראל ובעזרת עמותת
"ערכים בספורט" את בניית תכנית
חינוכית לספורטאי קבוצות מכבי.
הפעילות מתקיימת במועדוני הספורט
ע"י מדריכים צעירים של מכבי צעיר
במהלך האימון ובשיתוף פעולה מלא
מצד מאמני הקבוצות .אנו נכנסים כעת
לשנה השניה של הפרויקט עם השפעה על עוד קבוצות ועוד חניכים.
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שנת שרות:
גם השנה החלו כ 70-חברי שנת שרות את מסלולי ההגשמה בתנועה ,אנו פועלים ב 7-רשויות ברחבי
הארץ ועוסקים בפעילות התנדבותית חינוכית למען חיזוק החברה הישראלית במקומות המוחלשים.

פתיחת שנת פעילות תשע"ח
עם פתיחת שנת הפעילות תשע"ח אנו שמחים לראות
את חניכינו לא חר חופשת הקיץ ומברכים את החניכים
החדשים המצטרפים לתנועה .חשוב לציין כי התנועה
במגמת גדילה משמעותית עם עלייה במספר החברים
במכבי צעיר בשיעור של  20%ביחס לשנת הפעילות
אשתקד.

ערב ההוקרה של מכבי ישראל
ב 10.9.2017-התקיים ערב ההוקרה
לספורטאי וקבוצות מכבי ישראל ,במהלך
ההערב ,חולק כמידי שנה ,גביע הוקרה
לסניף המצטיין של מכבי צעיר .השנה זכה
בגביע סניף פתחיה ,בהוקרה על
ההצטיינות ועל קפיצת מדרגה משמעותית
בשנה האחרונה ותפקוד מצוין על אף
היעדר כח אדם בסניף ,וכן על פיתוח
מנהיגות נוער איכותית.

שתהיה לכולנו שנת פעילות מוצלחת ומכבית.
"חזק ואמץ"
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