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יזכור
אריה זייף ז"ל

מכבי ישראל מרכינה ראשה עם לכתו בטרם עת של יקיר
מכבי ישראל ,אריה זייף ז"ל.
אריה זייף ,יליד  ,1946מזוהה יותר מכל עם הכדורגל ועם
מכבי פתח תקווה ,אבל לא פחות עם סמל המכבי .זייף היה
חניך במכבי פ"ת ,לאחר מכן כיהן כמנהל הקבוצה ובהמשך
הראש.
כיושב
אריה כיהן במהלך שנותיו במספר רב של תפקידים
התנדבותיים בהם :יו"ר מכבי פתח תקווה ,חבר הנהלת
מכבי ישראל ,חבר ועדת כספים והשקעות ,חבר הנהלת
ויו"ר ועדת כספים בהתאחדות לכדורגל ,חבר הנהלת הוועד
האולימפי וגזבר הכבוד של הוועד האולימפי ,יו"ר מועצת
ההימורים וכיו"ר איגוד השופטים בהתאחדות לכדורגל.
כמו כן ,כיהן בתפקידים ציבוריים ועסקיים רבים במשק
הישראלי.
זייף פעל רבות לקידום הכדורגל והספורט הישראלי בארץ ובעולם ,והוא חתום על לא מעט הישגים
של הענף .בשנת  2015הוענק לאריה זייף עיטור הכבוד "יקיר מכבי
ישראל".
אפרים מלר ז"ל

השבוע הלך לעולמו החבר הוותיק אפרים מלר .אפרים מלר,
מהנדס אזרחי ,שימש בתפקידים רבים בעשרות השנים האחרונות:
חבר הנהלת מכבי חיפה וחבר הנהלת מחלקת הכדורגל.
עיקר תשומת לבו ניתנה למחלקת הנוער של האגודה ואף לאחר
שסיים לשמש בתפקידים במכבי חיפה ,הוא היה מגיע למשחקי
מחלקת הנוער ועקב אחרי התפתחותה .אפרים היה חבר הנהלת
ההתאחדות לכדורגל מטעם מכבי ישראל וגם שם נתן תשומת לב
מיוחדת לנוער.
יהי זכרם ברוך!
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ערב ההצדעה לאלופי 201 7 - 201 8
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  600ספורטאים
וקבוצות.
בשם הספורטאים נשאה דברים האתלטית הצעירה והמצטיינת ,דיאנה וייסמן ,אשר שברה את שיאה
של אסתר רוט שחמורוב בן ה  46שנים.
על הצד האומנותי הופקדה
מכבי אקרוג'ים בניהולם
של חגית דיסקין ויהודה
הובר אשר הציגו בפני
אורחי הטקס מופעי
אקרובטיקה מרשימים.
בין הקבוצות שקיבלו
גביעי הוקרה:
מכבי פוקס ת"א -
אלופת המדינה בכדורסל
 ,מכבי "בן" בנות
אשדוד  -אלופת המדינה
ומחזיקת הגביע לנשים ,מכבי ארזים ר"ג  -אלופת המדינה ומחזיקת הגביע לנשים בכדוריד ,מכבי
מ.כ .ב"ש  -אלופת ליגה לאומית גברים העפילה לליגת העל בכדוריד ,מכבי ראשל"צ  -אלופת
ישראל בבדמינטון ,קבוצת צ'יטה  -אלופת ישראל בכדורשת נשים ,מכבי בני הרצליה  -אלופת
ישראל ומחזיקת גביע המדינה לנשים בטניס שולחן  ,מכבי  XTחיפה  -אלופת ישראל ומחזיקת גביע
המדינה לנשים בכדורעף ,מכבי ת"א  -אלופת ישראל לגברים באתלטיקה ,מכבי ירושלים  -אלופת
ישראל לגברים ולנשים בסגנון בחרב ,מכבי מעלות  -אלופת ישראל לנשים בסגנון דקר ,מכבי עכו -
אלופת ישראל לנשים בסגנון רומח ,מכבי ת"א  -אלופת ישראל לנשים ולגברים באתלטיקה  ,מכבי
תל אביב  -אלופת ישראל לנשים בהרמת משקולות ,מכבי ת"א שחר  -אלופת ליגת נוער על
בכדורגל ,מכבי תל אביב  -מחזיקת גביע הטוטו בכדורגל ,מכבי חיפה  -אלופת המדינה לשחייה
לגברים ,מכבי פארק המים רעות – אלופת המדינה לשחייה לנשים.
מגני הוקרה אישיים הוענקו לספורטאים הבאים:
לונה צ'מטאי סלפטר מכבי תל אביב-אלופת אירופה אלופת ישראל לנשים בריצת  1500מ'10 ,
ק"מ 15 ,ק"מ ובמרוצי שדה ,ארטיום דולגופיאט -מכבי תל אביב-סגן אלוף אירופה בהתעמלות
קרקע ,דיאנה ויסמן-מכבי הישגים ראשל"צ  -אלופת ישראל לנשים בריצת  100מ' ו  200מ' ,שיא
ישראלי לבוגרות ב  100מ' ,מדלית כסף באליפות הבלקן ואליפות מדינות הים התיכון ,דינה לוטנצ'יץ
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מכבי אשדוד -סגנית אלופת אירופה עד גיל  21ואלופת ישראל לבוגרות במשקל  68ק"ג קרבות
בקראטה ,מארו טפארי מכבי תל אביב שיא ישראל וגמר באליפות אירופה ,קלשניקוב יורי
מכבי עמ"י באר שבע מדלית ארד באליפות העולם ואליפות אירופה עד גיל  23עד משקל  86ק"ג ניר
לשד מועדון שייט חיפה סגן אלוף העולם בגלישת רוח לנוער בדגם  ,bic 7.8נעמה גזית מועדון
שייט חיפה סגנית אלופת העולם בגלישת רוח לנוער בדגם  ,bic 8.5סרג'יו ברטיווה מכבי רומנו
הרצליה אלוף אירופה למאסטרס עד משקל  105ק"ג בהרמת משקולות ,הוקרה לשחייניות צעירות:
גלי זילברברג מכבי פ.מ .רעות ,לאה פולנסקי מכבי חיפה ,אנסטסיה גורבנקו – מכבי ק.ביאליק.
כמו בכל שנה מכבי ישראל מוקירה את מנהליה והוענקו
מגני הוקרה עבור ניהול מצטיין בספורט ל :שולמן
לאוניד מכבי עמ"י ב"ש האבקות ,אלי סיגרון מכבי
דימונה כדוריד ,משה גרוסמן קרית מוצקין כדורסל,
חיים קסל מכבי חיפה כדורעף ,יעקב גלאם מכבי חדרה
כדורגל.
לאחר הטקס המרכזי חולקו מאות גביעים ומגנים
לספורטאי וקבוצות מכבי ישראל בגילאים השונים.

ביטוח לעונת 2018/2019
במסגרת חידוש הביטוח לעונת  18/19מכבי ישראל עשתה כל מאמץ לאתר מבטח .לצערנו ,צמצום
ניכר במספר מבוטחי החובה ,הוביל את חברות הביטוח לסרב לבטח את הספורטאים .אלה שהביעו
את הסכמתם העלו את הפרמיות באופן משמעותי.
לאחר משא ומתן ארוך הצלחנו להגיע להסכמות ולחדש את הביטוח לעונת  2018-2019בחברת
איילון .הפוליסות הינן בהתאם וע"פ חוק הספורט.
בהצעת הביטוח של איילון ,אשר היתה בשלב זה ההצעה היחידה שהוגשה ,עלו מחירי הפרמיה
בענפים רבים ובעיקר הפרמיה בענף הכדוריד בליגות על ולאומית ,שעלתה במאות אחוזים לעומת
הפרמיה של שנה שעברה.
עקב עליית המחירים הגבוהה קמה צעקה גדולה בספורט .מכבי ישראל פנתה בשם ולמען האגודות
הקורסות בעול לח"כ יואל רזובזוב ,יוזם התיקון בחוק ,אשר נרתם מיד לנושא ובמתווה שנרקם ע"י
מנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי וח"כ יואל רזובזוב ,שכר המינימום יחושב בהתאם להיקף המשרה של
הספורטאי .לפיכך ,אגודה המעסיקה לדוגמה ספורטאי ,בהסכם העסקה בכתב ומראש ,העובד
בשליש משרה ושכרו הינו מעל לשליש משכר המינימום ,האגודה תהיה פטורה מהחובה לבטחו.
ח"כ רזובזוב דאג לקבל את האישור לכך ממשרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי ויביא אף לתיקון
לחוק ,עם תחילת מושב החורף של הכנסת.
המלצת מכבי ישראל הינה ,לבחון היטב ולבדוק את נושא הביטוח באופן פרטני ואת כדאיות עריכת
הביטוחים אף למי שאינו חב בביטוח לפי החוק ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל אלא כהמלצה
בלבד.
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קונגרס מכבי עולמי
בחודש מאי התקיים הקונגרס ה 28-של מכבי תנועה עולמית.
בקונגרס זה השתתפו  200צירים אשר הגיעו מ 30-מדינות ודנו
בתוכניות העבודה לשנים הקרובות ובהכנות הראשונות למכביה ה-
 21שתתקיים בקיץ  2021כמו כן התקיימו בחירות לראשות מכבי
עולמי ובעלי תפקידים.
אמיר פלד נבחר ליו"ר מכבי עולמי במקום יאיר המבורגר שסיים את
תפקידו לאחר  8שנים .ג'אק טרפינס נבחר לנשיא מכבי עולמי
במקום ליאו דן-בנסקי ,אורלי פרומן מונתה כמ"מ יו"ר מכבי עולמי.
מכבי ישראל בחרה את חבריה להנהלת ומזכירות מכבי עולמי והם:
מזכירות מכבי עולמי :יורם אייל מתוקף תפקידו כיו"ר מכבי ישראל
ודורון שיטרוק .להנהלת מכבי עולמי :אלי רולוף ,דורון שיטרוק ,נאור
גלילי ,אופיר פינס ,ורד עצמון ,גדעון בריקמן ,סיגל אולפינר ואורה
גלזר.

משלחת מכבי ישראל למשחקי ה  JCCבארה"ב
כמדי שנה ,משלחת מכבי ישראל בגילאי  13-16השתתפה במשחקי ה jccבארה"ב אשר התקיימו
באוגוסט האחרון .המשחקים התקיימו באורנג' קאונטי  -וכ 2000ספורטאים לקחו חלק
במשחקים מכל רחבי היבשת וכן ממדינות אורחות כמו מקסיקו ,פולין וכמובן ישראל .המשלחת מנתה
 42משתתפים ,ספורטאים ומלווים בענפי הכדורסל והכדורגל .מכבי בת ים בקטגוריית הכדורסל,
עירוני גדרות בכדורסל ומכבי אשדוד בכדורגל .כחלק מהמדיניות של מכבי ישראל להעלאת המודעות
למשחקים ,ניתנה הקדימות לקבוצות חדשות כמו בת ים ואשדוד להשתתף במשחקים .הספורטאים
התארחו אצל משפחות מארחות אשר פתחו את ביתם וליבם לטובת המשלחת הישראלית אשר חזרה
עם עמוסת חוויות וקשרי ידידות
להמשך!
הספורטאים השתתפו בתחרויות
ובפעילויות מעצימות להעלאת
הזיקה
והגברת
המודעות
לישראל .בראש המשלחת עמד
שרון הוד אשר ליווה את
הספורטאים וייצג את המשלחת
בכבוד רב! בשנה הבאה
המשחקים יתקיימו בדטרויט
ובאטלנטה.
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בית מכבי
במהלך הקונגרס מכבי עולמי הונחה אבן הפינה לבית
מכבי החדש שיבנה במקום הבניין הקיים אשר ייהרס.
הבניין החדש יכיל בנוסף למשרדי מכבי עולמי ומכבי
ישראל גם את המוזיאון החדש לתולדות מכבי והספורט
היהודי וכן אולם לאירועים חדש ובו  350מקומות ישיבה.

מרוץ FUN RUN
בחודש יולי האחרון התקיים מרוץ  ,FUN RUNהמטרה
להתאמן ולתרום כסף למטרה טובה ,במסגרת עמותות הפועלות
לטובת הציבור .המרוץ שהתקיים בפארק הירקון כלל שני
מסלולים  1ק"מ ו  5ק"מ והינו חלק ממרוצים דומים המתקיימים
ברחבי העולם במסגרת מכבי ,בכל מדינה ומדינה.
מכבי ישראל נתנה את חסותה לאירוע חשוב זה.

משחקי מכבי לנוער 2018
במשחקים שהתקיימו בחודש יולי לקחו חלק  10קבוצות מכבי שהיוו
את שלד נבחרת ישראל למשחקים שהתקיימו בפעם הראשונה.
רוב הקבוצות לנו יחד עם שאר הנבחרות הזרות בבתי המלון ונהנו מפעילות חברתית ענפה שכללה בין
היתר פעילות ימית בכנרת ובירדן וטיולי יום בחיפה וסביבתה.
במהלך  4ימי תחרות התקיימו  116משחקים ב  8ענפי ספורט.
כדורגל :בנים :מכבי נווה שאנן סיימו במקום השלישי לאחר ניצחון על נבחרת הולנד במשחק על
מדליית הארד .בנות :מכבי באר שבע סיימו במקום  4עם גביע הקבוצה ההוגנת.
כדורסל :בנים :מכבי אשדוד סיימו עם מדליית הכסף לאחר טורניר בו היו דומיננטיים מאד ונעצרו רק
לאחר משחק מותח מול ארה"ב .בנות :מכבי שדרות (מקום  ,)3מכבי ערערה (מקום )4
כדורעף :בנים :מכבי רעננה ניצחה בגמר את מכבי חיפה כאשר מכבי תל אביב (מקום  )3ניצחה
במשחק בו נבחרת קנדה כבר הובילה  0:2בנות :מכבי רעננה הפסידה לנבחרת ארה"ב וסיימה
במקום הרביעי ,מכבי חיפה הפסידה בגמר לנבחרת קנדה וסיימה עם מדליית הכסף.
אנו שמחים מאד על השתתפותן של קבוצות מכבי שבאה לידי ביטוי מלבד בתוצאות הנהדרות
שהשיגו גם ברוח ספורטיבית שבאה לידי ביטוי לאורך כל ימי התחרות.
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טורניר "סטריטבול" בכדורסל
בשנה האחרונה הוחלט להכיר בסטריטבול "כדורסל הרחוב" כענף אולימפי .קבוצות הכדורסל יהיו
זכאיות להקצבות ממועצת ההימורים בגין השתתפות בטורנירים בכפוף לקריטריונים .מגרשי כדורסל
רחוב מקצועיים ינדדו מעיר לעיר (רמת גן  ,דימונה  ,נתניה  ,באר שבע ) ליום משחקים  .ההרשמה
מותרת לכל הגילאים ולכל הקבוצות הרשומות באיגוד הכדורסל ואף לקהל הרחב !
מכבי ישראל שותפה לפרויקט ונותנת החסות לטורנירים אלה כמרכז הספורט הבלעדי.

אגודת יורדי ים זבולון
זבולון הזרוע הימית של מכבי ישראל ממשיכה
להתרחב וזוכה להישגים רבים אנו מבקשים
לברך מברכים את שמואל שבח וחבריו על פועלו
והישגיו.
עליה בהישגי הספורטאים וזכיות רבות במקומות
הראשונים בתחרויות ארציות ,מקומיות
ובינלאומיות.
סניף תל אביב  80ספורטאים רשומים באיגוד
החתירה ובאיגוד הקיאקים ,סניף חיפה 175
חברים רשומים מתוכם  35ילדים עם צרכים
מיוחדים ,סניף כנרת  30ספורטאים רובם בקיאק אולימפי  ,סניף יפו  75חניכים בחתירה ,סניף נתניה
 80ספורטאים בגלישת גלים ,סניף פולו קיאק אשדוד  90חברים סניף פלמחים  25ספורטאים ,סניף
עכו  80ספורטאים באיגוד השייט ,סניף א שדוד  49חניכים בתחומי המפרשיות
סה"כ  781ספורטאים לעומת  670שנרשמו בשנה שעברה

סיום עונה כדורשת
בחודש יוני האחרון הסתיימה עונת העשור של איגוד
הכדורשת הישראלי לאחר משחק מותח הסתיימה
בחודש יוני עונת העשור של איגוד הכדורשת -אלופת
המדינה לעונת  2017-2018היא צ'יטה!
יו״ר הנהלת מכבי ישראל -יורם אייל ויו״ר ועדת
ארגון -משה גולדשטיין ,העניקו לאלופה את הצלחת.
בעשור האחרון גדל מספר הספורטאיות בענף
הכדורשת באופן דרמטי והוא כולל היום אלפי
שחקניות ,בכל הגילאים מכל רחבי הארץ ,מה שהופך
את הענף לפופולרי ביותר בקרב נשות ישראל.
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ההתאחדות לכדורגל
הבחירות לראשות ולמוסדות ההתאחדות לכדורגל יתקיימו ב  4לאוקטובר  .2018שינו זוארץ אשר
עומד בראש סיעת מכבי ,הינו המועמד היחיד לראשות ההתאחדות  .בחרנו ועדה שהתכנסה וגיבשה
רשימה מומלצת למועמדים להנהלה אשר מייצגת נאמנה את כל הליגות ,כל המגזרים מכל רחבי הארץ.

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
הכלכלית של אגודות הספורט בישראל ,תוך הקלה משמעותית בעול הרגולציה שתמורות אלו ביקשו
להטיל.
בימים אלו עדין מתקיים משא ומתן עם נציגי משרד האוצר ונציגי משרד הספורט .ערב החג התקיימה
פגישה עם שר האוצר ח"כ משה כחלון על מנת לנסות ולמנוע את העברת התקצוב מהטוטו לידי משרד
הספורט.

ג'ירו ד ' איטליה
מכבי ישראל גאה
להיות מרכז הספורט
נותני
בין
היחיד
החסות של אירוע
המדהים
הספורט
בארץ-
שהתקיים
"הג׳ירו ד׳איטליה".
ד'איטליה
ג'ירו
 2018הוא התחרות
של מרוץ
ה101-
האופניים ג'ירו
ד'איטליה ,אחד ממרוצי האופניים המכונים" גרנד טורס" .המרוץ יצא לראשונה מגבולות אירופה והוזנק
בירושלים ,בקטע של מרוץ נגד השעון ,למרחק של  9.7ק"מ והמשיך בשני קטעים נוספים לאורכה של
מדינת ישראל ,תוך שידור ישיר בכל העולם לעיני מאות מליונים של צופים.
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מגן הכבוד לעירוני איתוראן קרית שמונה
מועדון הכדורגל עירוני איתוראן קריית שמונה זכה באות תקווה ישראלית  -מגן הכבוד ,פרס שהוענק
על ידי נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין ,ליו"ר המועדון איזי שרצקי על פרויקט סיירת המעשים
הטובים של איתוראן לתרומה בקהילה המיזם שמתקיים מידי שנה ע"י עמותת ערכים בספורט.

תקשורת ומדיה אלקטרונית
לקראת השנה התחדשנו באיש התקשורת – אלון סגל.
בנסגרת הפעילות הוא מפרסם ומיצג את מכבי ישראל ואגודותיה בכל הרשתות החברתיות ,שרות זה
הוא גם מיועד לאגודות מכבי .במידה יש פעילות  /מיזם או כל דבר מרגש ויוצא דופן שאתם רוצים לספר
לנו עליו ,יש לשלוח את הפרטים אלינו בצירוף תמונות/סרטונים שאין עליהם זכויות יוצרים.
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פעילות מכבי צעיר
תוכנית ההדרכה ה " מדריך למדריך " :
במהלך השנתיים האחרונות 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.
לאחר קורס המדריכים קיימנו את מחנה הקיץ המסורתי שהשנה עמד בסימן 70" :שנה למדינת
ישראל" ,כל סניפי התנועה הגדילו את כמות הנרשמים למחנה הקיץ ביחס לשנים הקודמות ואף ניכרה
עליית מדרגה משמעותית במחנאות ושדאות .למחנה יצאו למעלה מ 2,400חניכים 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 כרמי יוסף ,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 השלישית 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 לאחר חופשת הקיץ ומברכים את
החניכים החדשים המצטרפים לתנועה .חשוב לציין כי
התנועה במגמת גדילה משמעותית עם עלייה נוספת במספר החברים במכבי צעיר בשיעור של 20%
ביחס לשנת הפעילות אשתקד.

ערב ההוקרה של מכבי יש ראל
ב 2.9.2018-התקיים ערב ההוקרה לספורטאי וקבוצות מכבי
ישראל ,במהלך ההערב ,חולק כמידי שנה ,גביע הוקרה לסניף
המצטיין של מכבי צעיר .השנה זכה בגביע סניף כפר שמואל,
בהוקרה על ההצטיינות ועל קפיצת מדרגה משמעותית בשנה
האחרונה ותפקוד מצוין ,וכן על פיתוח מנהיגות נוער איכותית.

שתהיה לכולנו שנת פעילות מוצלחת ומכבית.
"חזק ואמץ"
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