
 

 

 
 2102דצמבר 

 לחברי מכבי ישראל

 מחלקות  ,מועדונים ,אגודות
 ספורטאים וספורטאיות

 

אירועים, רצינו לעדכן אתכם בנעשה במכבי ישראל בחודשים האחרונים, 
 ומבט לעתיד.פעילויות 

 

 מירוץ הותיקים של מכבי ישראל
, התקיים 01/01בשבת 

מירוץ הותיקים המסורתי 
של מכבי ישראל בשיתוף 
, מכבי שרותי בריאות

רצים,  011-למעלה מ
! 01כולם מעל גיל 
 01-השתתפו במירוץ ל

 ק"מ שנערך בהדר יוסף. 
זכה לחשיפה נאה  המירוץ

הן בערוץ הספורט, באתר 
אצל  01בערוץ ו וואלה 

 רפי קרסו.
לחץ כאן על מנת לראות 

 את הכתבה:

http://sports.walla.co.il/?w=/7/2575034 

 

 

 ביטוח ספורטאים

השנה המשכנו את הסכם הביטוח עם חברת "הראל", פרטים מלאים ניתן למצוא 

 www.maccabisport.orgבאתר מכבי ישראל. 

http://sports.walla.co.il/?w=/7/2575034
file:///C:/Users/gil/Downloads/www.maccabisport.org


 

 

 נשים בספורט : יום עיון מרתק!  

יום עיון מיוחד במינו, 

אטרקטיבי ומלא תוכן איכותי 

. 2/00/02נערך ביום שישי, 

את היום ארגנו אורה גלזר יו"ר 

ועדת הנשים ודנה שבתאי 

מנהלת אגף ספורט הנשים 

 במכבי ישראל.

בכנס השתתפו יו"ר הועד 

האולימפי צבי ורשביאק, ראש 

מנהל הספורט ד"ר אורי שפר, 

 וחברות הנהלת מכבי יו"ר מכבי ישראל יגאל כרמי, מנכ"ל מכבי ישראל חיים שושן

ישראל. כל הנוכחות נהנו מהרצאה מאלפת של דורית עוזיאל אודות שפת גוף, 

רו מדליסטית ת גילי שם טוב והשתתפות ענבל פיזומפאנל מרתק בהנחיי

פאראלימפית, מרים אבו גאנם הכדורגלנית הראשונה במגזר הבדואי, מאמנת הכושר 

חברת "אהבה"  ענת הראל, המתעמלת האולימפית נטע ריבקין, ומנהלת השיווק של

רוית קלוד. הפאנל נגע בתפקידן של נשים בספורט, ומיחס החברה לנשים בתפקידי 

 תמונות וקטעי וידאו ניתן למצוא כאן:  ניהול ומנהיגות.

http://www.facebook.com/photo.php?v=365301646895907 

 מכבי למען הקהילה בעת הלחימה ברצועת עזה
בזמן מבצע עמוד ענן, נרתמו 

במכבי צעיר, במכבי העולמי 

ובמכבי ישראל לטובת תושבי 

 הדרום.

חניכי מכבי צעיר מהדרום 

התארחו במספר סניפים 

מהצפון והמרכז, החבר'ה 

שעושים שנת שירות נרתמו 

לפעילות חינוכית והפגתית 

  זכה לחשיפה יפה:במקלטים, גם נושא זה 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/416/715.html?hp=1&cat=402&loc=13 

/hadera/100799/article.htmhttp://www.local.co.il 

http://www.facebook.com/photo.php?v=365301646895907
http://www.facebook.com/photo.php?v=365301646895907
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/416/715.html?hp=1&cat=402&loc=13
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/416/715.html?hp=1&cat=402&loc=13
http://www.local.co.il/hadera/100799/article.htm
http://www.local.co.il/hadera/100799/article.htm


 

 

 
  פעילי מכבי בצפון:כנס 

לאחר פעילות של חודשים ארוכים 

מכבי ישראל במגוון  לפיתוח פעילות

מקומות וענפים בצפון הארץ, 

את הפעילות וצפונה,  מטבריה

יקטור חיים ברביבאי מלווה כפרוי

לשעבר ראש עירית קרית שמונה. 

כנס הפעילים, אליו הגיעו יו"ר 

מכבי יגאל כרמי, הגזבר יעקב 

אגף  יו"רמרמור, משה גולדשטיין 

חיים שושן מנכ"ל מכבי  הספורט,

 דנה ,הכדורגלמנהל אגף  ישראל, עודד אברמסון מנהל אגף הספורט, נאור גלילי 

 . דובר מכבי ישראל וגיל לבנוני ,מנהלת ספורט הנשיםשבתאי 

למעלה מחמישים ראשי אגודות וענפים, כמו גם ראשי ערים וראשי לכנס הגיעו 

מועצות מהאזור. בכנס הוצגה התכנית האסטרטגית של מכבי ישראל בצפון, כולל 

 פיתוח הספורט ותרומה לקידום הספורט הישראלי מגילאי ילדים ונוער ועד בוגרים.

תמונות מהמפגש ניתן למצוא כאן: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.327307107376898.78155.20420677

6353599&type=1 

 איתוראן קרית שמונה מארחת את קרית מלאכי במבצע עמוד ענן

מבצע "עמוד ענן" החליט, יושב  במהלך

עדון הכדורגל עירוני איתוראן קריית ראש מו

שמונה איזי שרצקי, להזמין את קבוצות 

קריית מלאכי מכבי הנוער והבוגרים של 

. האירוח כלל לינה אירוח בגליל העליוןל

אירוח מלא בבית ספר שדה חרמון, ו

 ,החולה מטיולים בצפון וביקור באגמון

יקיו עם שחקני שתי רב ברבעוקבוצת הנוער של קריית שמונה  עםמשחק אימון 

 רחי הכבוד של האלופה הצפונית במשחק נגד אתלטיקו, וכן צפייה כאוהקבוצות

 .בילבאו במסגרת הליגה האירופאית

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.327307107376898.78155.204206776353599&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.327307107376898.78155.204206776353599&type=1


 

 

 בקברות המכבים, מודיעין 86-הטקס הזקנת מרוץ הלפיד 

מכבי חג המכבים מהווה אירוע מרכזי של 

ומכבי תנועה  ה"מכבי הצעיר", ישראל

מרוץ הלפיד מבטא את  עולמית.

הפצת הערכים בהם האמינו המכבים: 

אהבת מולדת, המשכיות קיום העם 

בארצו, חירות ועצמאות, דבקות 

במטרה. השנה המרוץ הנו בסימן: 

אירוע ויהיה "מתחברים למכביה" 

בחנוכה האחרון,  שנת המכביה. ה שלפתיחה

בקברות  06-התקיים טקס הזנקת מרוץ הלפיד ה

מר ניר ברקת, ראש  –ראש עיריית ירושלים : הטקס היה במעמדהמכבים במודיעין. 

מר יגאל כרמי, יו"ר מכבי  –מר חיים ביבס, יו"ר מכבי ישראל  –עיריית מודיעין 

מר אמיר פלד, ראשי תנועת  -מר יאיר המבורגר, יו"ר המכביה  -תנועה עולמי 

את מחניכי התנועה.  2,111 -י נוספים, חברי הנהלת תנועת מכבי הצעיר ומכב

 שזכה במדליית זהב במשחקים הפראלימפיים בלונדוןנועם גרשוני הלפיד הזניקו 

בהתעמלות אומנותית במשחקים האולימפיים  7ונטע ריבקין שהגיעה למקום  2102

ילות חינוכית חווייתית פע ושילבוחניכי מכבי צעיר עלו לירושלים . 2102בלונדון 

 סביב סיפורם של מנהיגים בישראל. טקס הסיום התקיים בראשון לציון, בבית מכבי

  ראשון לציון.

 מכבי רמת חן מארחת את הספיישל אולימפיק 

 

מכבי רמת חן אירחה את הספיישל 
ערב מהנה שכלל משחק אימון, באולימפיק 

פעילות ספורטיבית, הדלקת נר חמישי של 
חנוכה וכמובן סופגניות וכיבוד. שחקני 
קבוצת הספיישל אולימפיק קיבלו שי כדור 
חתום ע"י השחקניות וחולצה אישית. 
האירוע היה מרגש מאוד ותרם רבות 
  לשילוב בעלי צרכים מיוחדים בקהילה.



 

 

 י מכבי חיפה כרמלמרוץ הלפיד בחיפה ויקיר

יוחנן וולך, דני אסנין  קיבלו 7/02/02ביום שישי 

שלושתם אנשי מכבי חיפה וחברי הנהלת  ואלי רולוף

, בטקס מרשים חיפה מכבי ישראל את אות יקיר מכבי

 שנערך בבית מכבי בכרמל בחיפה.

 

 

 הישגים בינלאומיים ספורטיביים בולטים:

זכה במדליית כסף ממכבי רעננה  סרגיי ריכטרהקלעי 

בתחרות המאסטרס העולמית בבנגקוק 

http://sports.walla.co.il/?w=/7/2579689 

השיגה תוצאה מזבולון עכו  אירנה פשוטיןהשייטת 

מדהימה כשזכתה בתואר סגנית אלופת אירופה בלייזר 

 רדיאל.

 

 הספורטבחירות באיגודי 

עברנו את הבחירות הסוערות לאיגוד הכדורסל, בבחירות לאיגוד הכדוריד נבחר 

דורון שמחי כיו"ר בבחירות לאיגוד הכדורעף נבחר חנן בן דור ממכבי, בבחירות 

 לאיגוד האתלטיקה נבחר רו"ח דורון קופמן ממכבי.

 

 יצירת קשר

אגודה המעוניינת להופיע בניוזלטר הבא של מכבי ישראל, לפרסם תמונות, מידע 

 office@maccabisport.org לכתובת:ותוצאות מתחרויות מוזמנת לשלוח בדוא"ל 

 

http://sports.walla.co.il/?w=/7/2579689
http://sports.walla.co.il/?w=/7/2579689
mailto:לכתובת:%20office@maccabisport.org

