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הוועידה הארצית ה  40של מכבי ישראל
ביום שישי ה 5/7/2019
התקיימה הוועידה הארצית ה
 40של מכבי ישראל .בוועידה
שהתקיימה בנוכחות מאות נציגי
אגודות ,אשר הגיעו לבחור את
ההנהגה של מכבי ישראל ל 4
השנים הקרובות .בתחילת
מושב הפתיחה התקיים טקס
יזכור לחברי מכבי שהלכו
השנים
בארבע
לעולמם
האחרונות ,לאחר מכן יו"ר
ההנהלה מסר את הדוח
אודות
למליאה,
ההנהלה
השנים
בארבע
הפעילות
האחרונות ,ובמושב הנעילה
נבחרו מוסדות התנועה לארבע
השנים הקרובות ,להלן המוסדות שנבחרו:
יו"ר ההנהלה  :יורם אייל ,יו"ר המרכז  :שאול זלצר ,נשיאות כבוד :דני אסנין  -נשיא כבוד ,סם אולפינר
 סגן נשיא ,גדעון בריקמן  -סגן נשיא .ועדת ביקורת  :רו"ח עזרא יהודה  -יו"ר הועדה ,רו"ח מיכאלאוליאל  -חבר הועדה ,עו"ד איתמר הרמן  -חבר הועדה.
חברי בית הדין :עו"ד רמי הורביץ  -נשיא בית הדין ,עו"ד נוי ברינט  -חבר בית הדין ,עו"ד חן ורשביאק -
חבר בית הדין ,עו"ד רועי גאליס  -חבר בית הדין ,עו"ד ניב גולדשטיין  -חבר בית הדין ,עו"ד דורית דגן
 -חברת בית הדין.

אסיפת המרכז 2.9.2019
באסיפת מרכז מכבי שהתקיימה ב  2.9.2019נבחרו בעלי התפקידים הבאים:
רוני שטייניץ מ"מ יו"ר המרכז ואת שוקי פורר לסגן יו"ר המרכז.
המרכז בחר הנהלה חדשה ובה 39
חברים מתוכם  14חברים חדשים,
להלן שמות החברים :אייל יורם ,אגיב
דורית ,אולפינר סיגל ,אלמוג יונתן,
ארד יעל ,ביכמן עדי ,בר יעקב נועה,
ברביבאי חיים ,ברכל נאור ,גולדשטיין
משה ,גולדשטיין ניב ,גלזר אורה ,דור
רינה ,דנון רינת ,וורוטיצקי רון ,ויצנר
צבי ,כחלון אבי ,כרמי יגאל ,לוזון אבי,
מאירי מורן ,מור עופר ,מזרחי שמעון,
מרגלית איתי ,מרמור יעקב ,משיח
טל ,סוליאמן באסם ,ענבי ניר ,עצמון
ורד ,פינס אופיר ,צוקרמן שי ,קטריבס
יוסי ,קריאף טלי ,רולוף אלי ,רחמים רועי ,ריבקין נטע ,שוורץ יורם ,שיטרוק דורון ,שכנר שי ,שרון נורית.
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להלן היכרות קצרה עם החברים החדשים:
דורית אגיב  -משנת  1995מנכ"ל
ובעלים של חברת  apmהשמה
להייטק .בוגרת מנהל החינוך
מאוניברסיטת תל אביב ,מנטורית
ומלווה ספורטאים אולימפיים בפרויקט
"היום שאחרי" של הועד האולימפי.
עדי ביכמן – חברת נבחרת ישראל
בכדורמים ושחיינית עבר אולימפית
אלופת
אונו,
קרית
ממכבי
ישראל ושיאנית ישראל ,יצגה את
ישראל באולימפיאדת סידני 2000
ובאליפויות עולם ,בעלת שתי מדליות
ארד באליפות אירופה בשחייה לנוער.
רו"ח נועה בר יעקב  -מנכ"לית מכבי
שפע ,מועדון הלקוחות של מכבי שירותי בריאות ,בעלת תואר שני במינהל עסקים וניהול פיננסי ,בעלת
ניסיון במגוון תפקידי יעוץ וניהול עסקי .
ניב גולדשטיין  -מנכ"ל מועדון הכדורגל מכבי נתניה ,עו"ד ובעל תואר  LLBבמשפטים ,אחראי על ניהולו
השוטף של מועדון הכדורגל מכבי נתניה בזמן הקפאת ההליכים ,ניב התאהב באגודה והצליח להציל
אותה מפירוק.
רינה דור  -מנהלת את מחלקת הספורט באריאל ,בעלת תואר  M.A.במנהל ציבורי ,אוניברסיטת בר-
אילן .תואר  B.E.d.בחינוך גופני ,התמחות במגמה לשיקום נכים ,מכון וינגייט.
רינת דנון  -בעלת תואר ראשון במשפטים ,תואר שני מדיניות ציבורית עבדה כ  15שנים במגזר הציבורי
במשרד ראש הממשלה ובכנסת במגוון תפקידים .משנת  2017מנכ"לית המועצה המקומית קריית עקרון
ומכהנת כחברת הנהלת איגוד הכדורעף.
אבי כחלון  -שחקן כדוריד לשעבר ,בעל תואר ראשון במנהל עסקים 27 ,שנים יו"ר מחלקת הכדוריד
ברמת השרון ,מ"מ מקום יו"ר איגוד הכדוריד ויו"ר ועדת כספים באיגוד .יועץ עיסקי בכיר לחברות בנושא
מערכי סחר ומכירות.
מורן מאירי  -יועמ"ש של אגודת מכבי תל אביב כדורגל עו"ד מסחרי ומשפטי ,מרצה בתחום מינהל וספורט
בעל תואר שני במשפטים ,מאסטר בביזנס וספורט של מכון קרוייף בברצלונה.
ניר ענבי  -יו״ר אגודת מכבי חיפה כרמל ,שותף במשרד רואי חשבון ,מתמחה בייעוץ לגופים ציבוריים,
משרדי ממשלה רשויות מקומיות ועמותות ,בעברו הספורטיבי היה שחקן כדורסל פעיל במכבי חיפה
ובמכבי בת גלים ,ובצעירותו שיחק כדורמים במכבי חיפה.
יוסי קטריבס  -כיהן במשך חמש שנים כמשנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה והוביל את פרויקט "ישראל
דיגיטלית" ,שרת שנים רבות כסא"ל במודיעין  8200ולאחר מכן בתפקידים בכירים במגזר הפרטי .סגן
יו"ר מכבי עולמי וראש הדסק האירופי .
טלי קריאף  -יו"ר קבוצת הנשים של מכבי אשדוד בעשור האחרון ,רואת חשבון ובעלת תואר ראשון ושני
במנהל עסקים ,עובדת כמנהלת שיווק וכספים במרכז למחקר גרעיני בתחום הרפואה הגרעינית.
רועי רחמים  -שחקן כדוריד במכבי פתח תקווה בעבר וכיום בעלים של משרד עורכי דין בתחום הביטוח
ונזיקין וחבר בהנהלת מכבי פתח תקווה כדוריד.

מכבי ישראל

עמוד  4מתוך 12

נטע ריבקין  -מתעמלת אולימפית עטורת הישגים ברמה עולמית והישראלית הראשונה שזכתה במדליה
באליפות העולם ובאליפות אירופה בהתעמלות אומנותית ,השתתפה ב 3-אולימפיאדות.
נורית שרון  -עובדת במועדון הכדורגל מכבי חיפה כ 25-שנה .אחראית על כל היח"צ ושיווק של מנויי
הכבוד ומוזמנים של המועדון .חברה בוועדת הנשים בהתאחדות לכדורגל ,מתנדבת שנים רבות במשטרת
ישראל ופעילה במועדון כדורעף הנשים של מכבי חיפה.

טקס הענקת עיטור יקיר מכבי ישראל
במהלך הוועידה התקיים טקס חגיגי להענקת
עיטור יקיר מכבי ישראל .העיטור מוענק אחת
לארבע שנים ,על פעילות ארוכת שנים
במוסדות מכבי השונים .בטקס מרשים אשר
הנחתה מגישת הטלוויזיה מירי נבו ,הוענק
עיטור "יקיר מכבי ישראל" ל :יוסי גבע ,בני
ברנשטוק ,שלמה סופר ז״ל ,סלע מנדל ,יצחק
פרי ,אבנר פרליס ,סמסונוב זומיק ( זלמן),
משה מאירי ,דורית זלץ לימור ,אברהם פסקל,
עדי ברנה ,אורה גלזר ,שלמה בן גל ,צביקה
וייצנר ,שרה צחי ,איזי שרצקי.

טקס פרידה והוקרה לניצה הנדשטוק ועודד אברמסון
במהלך אירועי הוועידה נפרדנו משני עובדים מסורים וותיקים:
ניצה הנדשטוק  -מנהלת הכספים המיתולוגית של מכבי ישראל ,ניהלה את מחלקת הכספים במקצועיות
כ  40שנה.
עודד אברמסון – מנהל אגף הספורט המיתולוגי ב  25שנים האחרונות כאשר תחת ניהולו היו כ 30ענפי
ספורט.
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ערב ההצדעה לאלופי 201 8 - 201 9
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
הוענקו
אורחים,
1000
גביעים לכ  600ספורטאים
וקבוצות.
בשם הספורטאים נשאה
דברים השחיינית אנסטסיה
גורבנקו ,זוכת מדלית זהב מאולימפיאדת הנוער ב  2018ו מדלית כסף מאליפות אירופה לנוער ב
 2019וכן אלופת ישראל בלא פחות מ  7מקצים שונים חלקם לבוגרים.
עופרי דינר וקאמי רם וכן אלמוג גרין ומעיין זוננשיין האקרובטים של מכבי דן בניהולה של ד"ר אילנה
כץ והמאמנים מאיה גנות ואיל דולב ,הציגו הופעת אקרובטיקה מרשימה.
אות הוקרה עבור ניהול מצטיין בספורט הוענק ל :חיים קופמן ממכבי קרית ביאליק שחייה ,אריק
דרוקמן ממכבי נשר עזריה איגרוף ,חיים לוי ממכבי מעלה אדומים אגודה רב ענפית ,יחיא כתאנה
ממכבי באקה כדורסל ,יששכר בורי ממכבי שיכון המזרח כדורגל ,טל משיח ממכבי קביליו יפו כדורגל.
מגן הוקרה הוענק לספורטאי העבר המצטיין שמואל צ'ו'צ'קו לוי ממכבי יפו.
בין הספורטאים והקבוצות שקיבלו גביעי הוקרה:
מכבי צעיר סניף נס ציונה  -סניף
מצטיין ,דורה כפר סבא אלופת
ישראל בכדורשת ,מכבי פ.מ.
רעות אלופת ישראל לבוגרות
בשחייה
נעמה גזית ממועדון שייט חיפה
אלופת אירופה לנוער דגם ,RSX
מישה זילברמן ממכבי כפר
המכביה זוכה במדליית ארד
במינסק,
אירופה
במשחקי
בלארוס ואלוף ישראל ביחידים
וזוגות בוגרים בבדמינטון ,ניקול
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זליקמן ממכבי תל אביב זוכת מדלית ארד בתרגיל חישוק באליפות אירופה ,עדי כץ מכבי תל אביב
זוכת מדלית כסף בתרגיל סרט ומדלית ארד בתרגיל אלות באליפות העולם ,נגה בלוק מכבי עתידים
השרון זוכת מדלית ארד בתרגיל כדור באליפות העולם,
מכבי תל אביב אלופת ישראל לגברים ולנשים באתלטיקה ,מכבי ראשון לציון נשרים אלופת המדינה
בבדמינטון ,מכבי בני הרצליה אלופת המדינה בטניס שולחן ,מכבי מעלות אלופת המדינה לנשים
בדקר סיוף ,מכבי  XTחיפה אלופת המדינה לנשים בכדורעף  ,מכבי דימונה אלופת ליגה לאומית
ומעפילה לליגת העל בכדוריד ,מכבי ראשון לציון מחזיקת גביע המדינה לגברים ולנשים בכדוריד,
מכבי ארזים רמת גן אלופה ומחזיקת גביע המדינה לנשים בכדוריד ,מכבי חיפה אלופת הליגה
הלאומית והעפלה לליגת העל לגברים ואלופת הליגה הלאומית לנשים והעפלה לליגת העל לנשים
בכדורסל ,מכבי תל אביב טדי אלופה ומחזיקת גביע המדינה לנוער בכדורסל ,מכבי פוקס תל אביב
אלופת המדינה בכדורסל ,מכבי פ"ת עסיס דוד אלופת ליגת העל לנוער בכדורגל ,מכבי תל אביב
אלופת המדינה בכדורגל.

ביטוח לעונת 20 19 / 20 20
לאחר מאמצים רבים ,אנו שמחים לעדכן כי מכבי ישראל הגיעה להסכמות ולחדש את הביטוח לעונה
נוספת בחברת איילון ללא עליית מחירי הפרמיות והתעריפים יישארו כפי שהיה בעונת .2018/19
הפוליסות הינן בהתאם וע"פ חוק הספורט ,תוקף פוליסת הביטוח הינו לתקופה שבין 1/9/2019-
.31/8/2020
הננו חוזרים ומזכירים כי לאור השינויים שחלו בחוק בדבר חובת עריכת ביטוח ובטרם ההחלטה
להתקשר בפוליסה ,מומלץ לבחון כל ספורטאי תחרותי האם הוא נמנה כחלק מההגדרות הפוטרות
מביטוח או שמא חובה לערוך בגינו ביטוח וכן לשקול האם נכון במקרים מסוימים להמשיך ולבטח אף
אם אין חובה בחוק.
לגבי ביטוח צד ג' ואחריות מקצועית אגודות -אין כל שינוי במצב הקודם ויש להמשיך ולערוך את
הביטוחים כנהוג ובגבולות אחריות מספקים.
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בית מכבי
אנו נמצאים בעיצומו של הקמת בית מכבי החדש
ובניית מוזיאון מכבי חדש לתולדות הספורט היהודי
במכבי ,בחודשיים האחרונים החל שיפוץ מסיבי
והוא יערך כשנה וחצי.
הכספים עבור הקמת הבניין והמוזיאון גויסו
מתרומות ובסופו של השיפוץ יוקם בניין מרהיב
ומדהים ביופיו ומוזיאון ייחודי ואקטיבי בגודל של
כ 650-מטר בצורת עיגול ומלווה במסכים גדולים,
צפי סיום השיפוץ הוא דצמבר .2020
בראש הפרויקט עומד עו"ד רמי הורביץ.
במוזיאון מכבי מעוניינים להציג מוצגי ספורט
ייחודיים ומיוחדים בימים אלו יצא קול קורא בארץ
ובעולם ,כל מי שיש לו מוצגים אותם הוא מעוניין
להציג במוזיאון ניתן להביא ולמסור למכבי העולמי
והן יוצגו לראווה במוזיאון.

מרוץ מכבי FUN RUN
מכבי פאן ראן תל אביב ,אירוע תרומה וקהילה ,התקיים זו
השנה השנייה בספורטק בתל אביב ,האירוע הופק ע"י מכבי
ישראל בשיתוף עם סוויץ' אקטיב ובו השתתפו כ 13-עמותות
שונות וכ 180-משתתפים הכוללים הורים ,ילדים ,צעירים
ומבוגרים כולם יחד נהנו ממסלול של קילומטר 5 ,ק"מ וגם
ממסלול מכשולים בסגנון נינג'ה וואריור לאורך נחל הירקון.

מכבי ישראל

עמוד  8מתוך 12

משלחות לחו " ל  -קיץ 2019
בשנים האחרונות ראינו כי יש חשיבות רבה
וגדולה להשתתפות ונוכחות מכבי ישראל
במשחקי מכבי בעולם.
הקיץ שברנו שיא בהשתתפות מכבי ישראל
באירועי מכבי בעולם ,אשר מאורגנים ע"י
קהילות מכבי עולמי.
ראשונה יצאה בתחילת יולי ,המשלחת
למשחקי מכבי פאן אמריקה מקסיקו,
המשלחת מנתה כ 130-ספורטאים ואנשי צוות בענפי
ספורט טניס ,כדורסל ,כדורעף כדורגל נשים ועוד.
משחקי מכבי אירופה בבודפשט שהתקיימה בחודש
אוגוסט  ,2019הייתה משלחת גדולה במיוחד ומנתה כ-
 140ספורטאי המשלחת זכו במדליות רבות וייצגו את
מדינת ישראל בכבוד רב.
במשלחת לקחו חלק לראשונה ,ספורטאי העמותה
למשחקים מיוחדים ,אשר לא רק שריגשו את כולם
בהשתתפות שלהם ,אף זכו לעמוד על הפודיום ולזכות
במדליות.
חוויה מרגשת במיוחד הייתה בבודפשט כאשר בערב שבת רגע לפני כניסת השבת ,ביקרו כל חברי
המשלחת ויהודים רבים מהעולם בבית הכנסת הגדול של בודפשט לתפילה ולשירת המנון וזכו לחוויה
עצומה ומרגשת במיוחד.
משחקי ה jcc-ארה"ב משלחת שמנתה כ 30-משתתפים בענפי ספורט כדורסל וכדורעף ,התארחה
בקהילות מכבי באטלנטה ודטרויט ,המשלחת זכתה לשבחים רבים.
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סיום עונה באיגוד ה כדורשת
כמידי שנה איגוד הכדורשת קיים את משחק הגמר
בערב מרתק שכלל הענקות גביעים לכל הקבוצות שזכו
באליפויות בליגות השונות במהלך עונת  .18/19כמו כן
התקיימו שלושה משחקים מותחים:
משחק גמר של ליגת הנערות בו זכתה קבוצת "שיר
גדרה" שהתמודדה מול קבוצת "מחוברות ברשת".
משחק על מקומות  ,3-4בין קבוצת צ'יטה רעננה לבין
קבוצת מכבי ונוס חיפה .משחק צמוד ומותח שהסתיים
בתוצאה  1 : 2לטובת קבוצת צ'יטה.
ומשחק הגמר ,בו דורה כפר סבא התמודדה מול בנות
גוריון על התואר "אלופת המדינה לשנת 2018-
 "2019לאחר משחק צמוד אשר הסתיים בתוצאה : 2
 1לטובת קבוצת דורה כפר סבא ,אשר זכתה
באליפות.
בערב נכחו יו״ר הנהלת מכבי ישראל -יורם אייל ,יו״ר
ועדת ארגון -משה גולדשטיין ,גזבר מכבי – יעקב
מרמור ויו"ר אגף הספורט – נאור ברכל.
בחודש יולי התקיים טורניר כדורשת  – PROאשר
מהווה פרויקט ההמשך של משחקי המכביה ,2017
לקראת משחקי המכביה הבאים ביולי 2019
בבודפשט הונגריה ,והמכביה ה 21-שתערך
בישראל בקיץ  .2021בטורניר זה הקבוצות הן
נציגות הרשויות המקומיות בהן הן מתגוררות
ובטורניר זה ניצחה נבחרת כפר סבא את רמת
השרון.

תקשורת ומדיה אלקטרונית
במסגרת הפעילות התקשורתית של מכבי ישראל ,צרפנו לשורותינו את אלון סגל אשר אמון על כל המימד
התקשורתי של מכבי ישראל .אנו מפרסמים ומיצגים את מכבי ישראל ואגודותיה בכל הרשתות
החברתיות .במידה ויש 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
חילופי מזכ"לים במכבי צעיר:
בימים אלו מסיים את תפקידו כמזכ"ל התנועה
אלעד כהן ,אשר מונה למנהל אגף הרכש במכביה.
לתפקיד המזכ"לית תכנס ליאור ויטלין אשר ניהלה
את מחלקת החינוך בשש השנים האחרונות.

מכבי צעיר חוגגת  90שנות מכביות:
אי שם בשנת  1929נרקם לו רעיון .לצד אגודות
הספורט של מכבי עולמי ,הוקמה תנועת הנוער
המכבי הצעיר ,תנועה אשר אימצה לחיכה את
האימרה נפש בריאה בגוף בריא ,וחיברה בין ערכי
הספורט והקבוצתיות לערכי היהדות ,החלוציות
ואהבת ארץ ישראל.
בלי ששמנו לב ,עברו מאז  90שנה ,והתנועה שלנו גדלה ,צמחה והתפתחה.

פעילות מכבי צעיר עם תנועת מכבי עולמי:
בקיץ האחרון התקיימו מספר רב של פעילויות
משותפות בין סניפי מכבי צעיר ישראל לקבוצות מכבי
עולמי .חניכי מכבי העולמי מקסיקו הצטרפו אלינו
למחנה הקיץ ,וארבע קבוצות נוספות התארחו בסניפי
מכבי צעיר לסוף שבוע משותף .קבוצת  ALUMAסן
דייגו התארחה בסניף גדרה .קבוצת מכבי צעיר
ברזיל התארחה בסניף כפר שמואל .קבוצת MIAMI
התארחה בסניף זכרון יעקב ,וקבוצת  SHAHARבסניף
יד רמב"ם.

מפעלי הקיץ:
גם השנה תנועת הנוער המכבי הצעיר קיימה את
מפעלי הקיץ של התנועה ,אנו נרגשים לקבל לשורתנו
למעלה מ 370מדריכים חדשים שסיימו את קורס
המדריכים האחרון.
לאחר קורס המדריכים קיימנו את מחנה הקיץ המסורתי שהשנה עמד בסימן 90" :שנות מכביות" ,כל
סניפי התנועה הגדילו את כמות הנרשמים למחנה הקיץ ביחס לשנים הקודמות ואף ניכרה עליית מדרגה
משמעותית במחנאות ושדאות .למחנה יצאו למעלה מ 2,700חניכים 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 ראשון מערב ,תוך יצירת מחנה קיץ מרשים ומהנה
לחניכים.
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תכנית איתן:
זוהי הייתה השנה השלישית בה
התנועה מפעילה את תוכנית איתן
בשיתוף פעולה עם ועדת חינוך של
תנועת מכבי ישראל .הפעילות
מתקיימת במועדוני הספורט ע"י
מדריכים צעירים של מכבי צעיר
במהלך האימון ובשיתוף פעולה מלא
מצד מאמני הקבוצות .אנו נכנסים
כעת לשנה הרביעית של הפרויקט עם
השפעה על עוד קבוצות ועוד חניכים.

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 תש"פ
עם פתיחת שנת הפעילות
תש"פ אנו שמחים לראות
את חניכינו לאחר חופשת
הקיץ ומברכים את החניכים
המצטרפים
החדשים
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 ישראל
ב 2/9/2019 -התקיים ערב ההוקרה לספורטאי
וקבוצות מכבי ישראל ,במהלך הערב ,חולק כמידי שנה,
גביע הוקרה לסניף המצטיין של מכבי צעיר.
השנה זכה בגביע סניף נס ציונה ,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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