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חברות וחברי מכבי היקרים,
אנו שמחים לצרף לברכת השנה הטובה הנשלחת אליכם ,את האיגרת הזו המסכמת את פעילותנו
הענפה במהלך השנה שחלפה.
ולפני שמסכמים ברצוננו לברך את כל ספורטאיות וספורטאי מכבי ישראל ,את המאמנות
והמאמנים ,הפעילים המסורים ואת כל בני משפחותיכם ,בברכת שנה טובה ומאושרת .כולנו
תקווה כי השקט יחזור לכל מחוזותינו ונוכל להקדיש את מרצנו לפעילות ספורטיבית והישגים בכל
הענפים והתחומים.
בשנה שחלפה נאלצנו להקדיש זמן ומאמצים רבים בהתמודדות עם השינויים והחלטות של
רשויות הספורט והכנסת ,אשר עם ישומן ישפיעו רבות על ההתנהלות היום יומית של כל הקבוצות
בכל הענפים .את החודשים הראשונים של השנה החדשה ,נקדיש ללימוד הנהלים וההסדרים
החדשים.
למרות הלחצים הרבים ,הייתה זו שנה גדושת הישגים לקבוצות וספורטאי מכבי ישראל ,אשר
להם נקדיש ערב מיוחד שיתקיים ביום שלישי ה.4..2.9.03 -
שנה טובה לכולם.
יורם אייל
יו"ר ההנהלה

נאור גלילי
מנכ"ל

ההתאחדות לכדורגל
לפני כחודש התקיימו הבחירות להנהלת ההתאחדות לכדורגל.
החלטנו להתייצב אחרי מועמדותו של עופר עיני ,יו"ר ההסתדרות
לשעבר ,ויחד הקמנו רשימה משותפת שתוביל את ההתאחדות
בשנים הקרובות.
ועדה מיוחדת הוקמה ע"י הנהלת מכבי ישראל בראשות סם אולפינר,
לצורך בחינת מועמדינו לחברות בהנהלת ההתאחדות וההנהלה
אישרה את בחירתם ,כאשר בראש הרשימה והמיועד לתפקיד ממלא מקום יו"ר ההתאחדות
נבחר חברנו עו"ד תמיר גילת .אנו מאחלים לו ולחברי ההנהלה הנבחרים הצלחה בפעילותם
בהתאחדות.
כמו כן ,חברנו אבי לוזון סיים את תפקידו כיו"ר ההתאחדות בתום שתי קדנציות פוריות ומועילות.
אבי זכה להצלחה רבה בתפקידו והביא את ההתאחדות להישגים רבים ,כשהבולטים ביותר הם
חיזוק מעמדנו באירופה ,קיום אליפות אירופה ( )12-Uבישראל ובניית בית הנבחרות בשפיים.
בשם כל חברי תנועת מכבי ישראל ברצוני להביע את תודתנו והערכתו לאבי לוזון ,אשר ימשיך
לתרום מניסיונו ובעיקר בתחום הבינלאומי כחבר בהנהלת ההתאחדות.
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סיור הזדהות בדרום ותרומה לילדי נתיבות ושדרות

הנהלת מכבי ישראל ביחד עם ראשי מכבי העולמי החליטה לקיים את ישיבתה בשדרות כאות
הזדהות עם תושבי הדרום ,לאחר מבצע צוק איתן.
תנועת מכבי תרמה מאות תיקים ,לקראת פתיחת שנת הלימודים לילדי שדרות ונתיבות ,כ03-
מחברי הנהלת מכבי ישראל התגייסו והתייצבו,
ביניהם :יגאל כרמי יו"ר כרמי ,יחד עם יעל
ארד ,תמיר גילת  ,דורון ג'מצ'י נציג קשרי
קהילה של מכבי תל אביב (אשר הביא עימו את
גביע אירופה לסיור) וחברי מכבי תנועה
עולמית בראשות הנשיא ליאו דן בנסקי.
ילדי מכבי נתיבות וילדי מכבי שדרות ,שמחו
מאוד להצטלם עם גביע אירופה ,בו זכתה
מכבי אלקטרה ת"א במאי האחרון ,יחד עם
מאות מילדי הדרום שזכו לקבל את התיקים.
הסיור זכה לחשיפה תקשורתית נאה.

ספורט נשים
כמדי שנה ועדת הנשים בראשותה של אורה גלזר מקיימת את ערב ההצדעה והענקת המלגות
לספורטאיות מצטיינות ,אנו נערכים לקיום טקס "נשים אלופות במכבי" לעונת ,1122-1122
במסגרת זו מתקיימת מדי שנה תחרות "תמונת השנה של ספורטאית מכבי" .הודעה מסודרת
תצא לאגודות בקרוב.
בתקופה זו התחזק הקשר עם ענף הכדורשת אותו אימצנו .בענף הכדורשת משחקות אלפי נשים
ברחבי הארץ .במסגרת אירועי השנה האחרונה התקיים הטורניר הלאומי באילת ,טורניר כדורשת
במסגרת יום אתנה הולכות רחוק וכן
אליפות המדינה בכדורשת בה נכח
מנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי והעניק את
הגביע לאלופת המדינה בכדורשת .לוגו
מכבי מופיע בכל אירועי המועדון ושתוף
הפעולה מפרה ומפתח את הספורט
העממי ואת ספורט הנשים של מכבי
ישראל.
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ערב הצדעה לספורטאי וקבוצות מכבי
עונת  1122-1122בורכה בהישגים לרוב ,הישגים קבוצתיים והישגים אישיים ,הישגים בזירה
הבינלאומית והישגים לאומיים .לכולם אנו נוקיר תודה ונביע את גאוותנו בערב מיוחד שיתקיים
ביום שלישי ה 21.2.1122 -בשעה  ,21:11בכפר המכביה רמת גן.
להלן חלק קטן מהקבוצות שנצדיע להן בערב זה:
מכבי אלקטרה ת"א אלופת אירופה ,אלופת המדינה ומחזיקת גביע המדינה בכדורסל
אלופת המדינה בכדורגל
מכבי תל אביב
עירוני קרית שמונה מחזיקת גביע המדינה בכדורגל
אלופת ליגה לאומית העפילה לליגת העל בכדורגל
מכבי נתניה
אלופת המדינה בכדורסל נשים
מכבי אשדוד
אלופת המדינה בכדוריד
מכבי תל אביב
מחזיקת גביע המדינה בכדוריד
מכבי ראשון לציון
אלופת המדינה בבדמינטון
מכבי ראשון לציון
מכבי בנות הרצליה אלופת המדינה ומחזיקת הגביע לנשים בטניס שולחן
אלופת המדינה באתלטיקה קלה לגברים
מכבי תל אביב
אלופת המדינה באתלטיקה קלה לנשים
מכבי ראשון לציון
ספורטאי מכבי בענפי הספורט האולימפיים נחלו הצלחות גם בזירה הבינלאומית
והישראלית להלן מקצת מהישגיהם:
מדלית ארד באליפות אירופה  1122בריצת  211מ' ושבירת שיא
דונלד סנפורד
ישראלי וכן אלוף ישראל בריצת  111מ' ו 211מ' גברים
מדלית ארד באליפות אירופה  1122ואלוף ישראל בהתעמלות
אלכס שטילוב
מכשירים
מקום  2באליפות אירופה בהתעמלות אומנותית ,מדלית זהב
נטע ריבקין
בתחרות בינלאומית בפולין ואלופת ישראל
אלוף ישראל בשייט בדגם נילפרייד 2.9
שחר צוברי
מדליית ארד באליפות אירופה ואלופת ישראל בג'ודו עד משקל
גילי כהן
 91ק"ג בוגרות
מדליית ארד באליפות אירופה לנוער בשייט בגלשני רוח בדגם
בז בל
האולימפי
סגנית אלופת אירופה בשייט בגלשני רוח לנוער
שובל רביצקי
אלוף ישראל בשייט בדגם נילפרייד  5.9בנים ואלוף העולם לנוער
אופק אלימלך
בגלשני רוח בשנת 1122
אלופת ישראל בשייט בדגם ביק טכנו  1.5בנות סגנית אלופת
קטי ספיצקוב
העולם בגלשני רוח לנוער
אלופת אירופה בגלשני רוח לנוער
שחר טיבי
אלופת אירופה בגלשני רוח עד גיל 21
נוי דריאן
עידו ביליק ואופק שלגי אלופי העולם בשייט עד גיל  21במפרשיות 211
אלוף ישראל בקליעה ברובה אוויר גברים ,וזוכה מדלית כסף
סרגיי ריכטר
בגביע רוסיה
יעקב תומרקין
גמר אליפות אירופה שליחים ואלוף ישראל בשחיית 033מ' גב
בנים

ההצלחה שלכם – הגאווה של כולנו!!!
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אות מפעל חיים לעדי ברנה
בהזדמנות זו ,אנו רוצים לברך את חברנו עדי ברנה שקיבל אות מפעל חיים מטעם ההתאחדות
האירופאית בהרמת משקולות ,עדי פעיל שנים רבות בענף זה ואנו בטוחים שימשיך לקדם את
הענף עוד שנים רבות.
טניס שולחן
איגוד הטניס שולחן יצא השבוע לדרך חדשה עם בחירתו של איציק כהן ,יו"ר מכבי בני הרצליה
ליו"ר האיגוד .האיגוד מונה  99אגודות ומעל  211קבוצות פעילות ואף מפעיל פנימייה למחוננים
במכון וינגייט .אנו מאחלים לאיציק ולאיגוד הצלחה ושיצעדו עם הפנים קדימה.
זבולון
פעילות זבולון בכל רחבי הארץ זוכה להרבה הישגים בארץ ובתחרויות בינלאומיות .ברכות
לחברנו שמואל שבח וחברי האגודה על פעילותם.
מסדר המכבים
מסדר המכבים הוקם כדי לשמר את התרבות המכבית וקידום
הערכים החינוכיים והציוניים ומהווה בית לחברי מכבי ותיקים
שרוצים להמשיך להיות חלק מהעשייה המכבית .אנו רואים
חשיבות רבה בהרחבת פעילות המסדר והגדלת מספר
החברים בו ,לצורך כך נרתם חיים שושן לקבל על עצמו את
ראשות המסדר וקידום פעילות .להלן חלק מפעילויות מסדר
המכבים בשנה החולפת:
חנוכה תשע"ד – טקס הזנקת מרוץ הלפיד במודיעין ובמסיבת חברים בחנוכה "חג המכבים" אשר
כללה תכנית עשירה עם הרצאה על ארץ ישראל.
פסח תשע"ד  -הרמת כוסית לקראת חג הפסח עם שירה בציבור בהשתתפות זמרת אשר
הלהיבה את כל החברים.
טקס חלוקת מלגות ביום ירושלים – ערב חלוקת מלגות אשר מתקיים אחת לשנתיים בכפר
המכביה ,בו חברי מסדר המכבים מחלקים מלגות לספורטאים צעירים מכל הארץ .הכסף נתרם
על ידי חברים אשר רוצים להנציח את יקיריהם ,בנוכחות הספורטאים ,המשפחות והמאמנים.
ראש השנה תשע"ה – לקראת ראש השנה קיימנו מפגש חברים אשר כלל הרצאה של דודו דיין
על חגיי תשרי ,האירוע לווה בשירה בציבור ואווירה חגיגית.
אנו קוראים ,לחברי ,לקחת חלק בפעילויותינו .לפרטים ניתן ליצור קשר עם :מר אמנון ענבר 192-
 ,2212152גב' אטי רדלר  191-9211251או עם הגב' מיקה חפץ .192-2251115
קונגרס מכבי תנועה עולמית
בחודש מאי התקיים קונגרס מכבי עולמי ונבחרה הנהלה
חדשה .לתפקיד יו"ר התנועה העולמית נבחר שוב יאיר
המבורגר וכנשיא התנועה במקומו של גיורא אסרובילסקי
שהלך לעולמו ,נבחר ליאו דן בנסקי ממכבי פינלנד וכן נבחרו
נציגים חדשים ממכבי ישראל בהנהלת מכבי תנועה עולמית.
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משחקי מכבי צפון אמריקה
בקיץ  1122השתתפה משלחת ספורטאיות
וספורטאים מאגודות מכבי ישראל ,במשחקי
מכבי צפון אמריקה בענפי הכדורעף ,הכדורסל
והטניס.
משלחת כדורעף בנות מהוד השרון השתתפה
במשחקים בבוקה רטון ובדטרוייט ,משלחת
כדורסל בנות ומשלחת הטניס השתתפה
במשחקים בצ'רי היל ,לאחר מכן המשלחות
נפגשו למשחקים בדטרוייט.
מכבי צעיר
במהלך חודש יולי
יצא קורס המדריכים
המסורתי באנדרטת
הנח"ל שבפרדס חנה
בו לקחו חלק כ053
ובוגרים.
חניכים
הקורס
במהלך
בעיצומו של מבצע
"צוק איתן" נאלצנו
לפנות את החניכים
למרחב מוגן מפאת מספר אזעקות שנשמעו באנדרטת הנח"ל .לאחר חמישה ימי קורס הנהגת
התנועה החליטה על פיזורו לאחר התייעצויות עם גורמי ביטחון מוסמכים .לשמחתנו לאחר מספר
ימים הנהגת התנועה מצאה מקום חלופי לקורס המדריכים והוא חודש בתנאי פנימייה בכפר
הנוער הודיות .קורס המדריכים חודש לאחר מספר ימים בהם החניכים שהו בביתם וביום
ה 73/2/7302נערך טקס הסיום בו קיבלנו אל התנועה כ 033מדריכים חדשים ,נאחל להם
בהצלחה.
במהלך מבצע צוק איתן בחודשי הקיץ ,חברי התנועה וחברי השנת שרות פעלו רבות בפעילות
הפגתית במקלטים בישובים בדרום ,איסוף מוצרים לחיילים והוצאה של תושבי הדרום לפעילות
הפגה ברחבי הארץ .הקיץ המיוחד שעבר על מדינת ישראל ,תפס את חברי התנועה בעיצומן של
ההכנות לקראת המחנה קיץ ושנת הפעילות הבאה ,אך
שוב קיבלנו את ההוכחה לכוחה של תנועת נוער חינוכית,
מכבית ויוזמת בכל תחומי החיים ובכל העת.
גם השנה אנו פותחים את שנת הפעילות בסניפים ,חניכינו
בוחרים לשוב אל הסניפים ואל המדריכים החדשים.
פעילויות הפתיחה בסניפים מוצלחות ביותר ובכל הסניפים
ניתן לראות גידול בכמויות החניכים .מרכזי הסניפים עברו
סמינר רכזים מקצועי בו קיבלו כלים להצלחה בתפקיד.
השנה לאחר שנים רבות ערכנו פתיחה מחדש של סניף
מכבי צעיר בתל אביב ע"י קומנה שפועלת בעיר ואנו מקווים לפעילות מכבית ענפה בעיר.
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חילופי משלחות עם גרמניה
במהלך הקיץ האחרון התקיימו מספר חילופי משלחות בין אגודות מכבי לבין קבוצות מגרמניה.
החילופים כוללים אירוח של הקבוצה הישראלית בגרמניה ולאחר מכן הקבוצה הישראלית
מארחת את הקבוצה מגרמניה בארץ .חילופי המשלחות מאפשרים לספורטאים להרחיב את
אופקיהם הן בפן הספורטיבי והן בפן החברתי ואף להעשיר את ידיעותיהם בנושא השואה תוך
כדי ביקור באתרים היסטוריים .להלן חלק מהחילופין שנוצרו בקיץ האחרון:
מועדון כדוריד חולון  -שלזוויג הולשטיין  -במסגרת הקשרים
ההדוקים בין מועדון חולון למועדוני הכדוריד במחוז שלזוויג
הולשטיין בגרמניה התארחו בנות קבוצת נערות י' ,בחודש
יוני האחרון במועדון הכדוריד של העיר לובק .השחקניות
קיימו מחנה אימון בהדרכת מאמנים גרמניים ובסיומו
השתתפו בטורניר בין לאומי יחד עם מעל  11קבוצות מכל
העולם .המשחקים אשר התקיימו לעיני מאות מתושבי
העיר ,נפתחו במצעד הנבחרות הססגוני שחצה את מרכז
העיר ועורר התעניינות רבה אצל התושבים.
מועדון כדוריד חולון  -מגדבורג  -שחקני
קבוצת הנערים של מועדון חולון ,יצאו
באוגוסט למחנה אימון באקדמיית הכדוריד
של מגדבורג .במסגרת תקופת שהותם
שילבו הנערים מ שחקי אימון עם שחקני
האקדמייה וביקורים בברלין ובאתרים
הקשורים לשואה .כמו כן הוזמנו השחקנים
לצפות באימון ובמשחק של קבוצת הגברים
של מועדון מגדבורג המשחקת בבונדסליגה הגרמנית הראשונה .בסיום מחנה האימון השתתפו
בטורניר גדול שבו זכו במקום השלישי.
מכבי הרצליה ג'ודו  -אדמא– בחודש אוגוסט התארחה מכבי הרצליה
ג'ודו במחנה אימונים מול נבחרת מחוז אדמאר בגרמניה .המשלחת
מנתה כ 21-ספורטאים ומאמן ,במהלך שהותם בגרמניה הם סיירו
באתרים חשובים במחוז .במהלך חודש אוקטובר תארח הקבוצה
מהרצליה את הקבוצה הגרמנית בארץ.
מכבי כרמיאל נערות  -הידלברג – מחלקת הנערות התארחה לטורניר כדורסל עם הקבוצה
המארחת במהלך מבצע צור איתן ,ראש העיר
אשר התארח בישראל הסביר לנוכחים בקבלת
הפנים למשלחת על המציאות והחיים בישראל
והצדיק את מאבקה של ישראל במבצע .כמו כן,
במהלך שהותן מלבד אימוני כדורסל ואימוני
ספורט נוספים ,התקיימו פעילויות חברתיות בין
הנערות הישראליות לגרמניות שכללו שיחות על
השואה ועל אנטישמיות בימינו וסיורים
אגודות נוספות המעוניינות להשתלב בפעילות זו ,מוזמנות לפנות למשרד כדי לקבל פרטים.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לד"ר ז'ק אשרוב יו"ר ועדת קשרי חוץ ולישראל פרץ שפועל רבות
לקיום הקשרים בין אגודות מכבי לקהילות בגרמניה.
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סיורים באגודות
לקראת עונת הספורט  1122-1129אנו ממשיכים לסייר
באגודות .לקראת תום עונת  1122-1122סיירנו
באשדוד ,ברחובות ,בחולון ובאגודות נוספות .קבוצות
המעוניינות שנקיים אצלן סיור מוזמנות לפנות אל דנה
שבתאי לתיאום.
משחק הצדעה וותיקי מכבי כרמיאל מול וותיקי מכבי ת"א
במסגרת חגיגות  91שנה לכרמיאל אירחה נבחרת
הוותיקים של מכבי כרמיאל את קב' הוותיקים של מכבי רלף
קליין ת"א ,למשחק הצדעה לכדורסל במכבי כרמיאל .ראש
עיריית כרמיאל מר עדי אלדר הקפיץ את כדור הפתיחה
למשחק .את רוב תשומת הלב גנב גביע אירופה שהגיע עם
וותיקיי מכבי ת"א לכרמיאל ,אשר כולם רצו להצטלם איתו.
השינוי בחוק מועצת ההימורים
בשנה החולפת התנהל מאבק ארוך מול משרד הספורט וכנגד ההחלטה לתקצב את האגודות
באופן ישיר ממועצת ההימורים .התקיימו דיונים רבים בועדת החינוך של הכנסת ,כדי למנוע
החלטה שמנוגדת לרצונן של מעל ל 25%-מקבוצות הספורט ,שעד כה בחרו לקבל את תמיכות
הספורט באמצעות מרכזי הספורט ,על אף שהיתה בידם אפשרות הבחירה לקבל את תמיכות
הספורט באופן עצמאי .נציגי הקבוצות שעלו לדבר על ליבם של חברי ועדת החינוך ,הפגינו
נחישות רבה ,אולם לצערנו לא הצלחנו למנוע את העברת התקנות שיכנסו לתוקפם ,כהוראת
שעה בראשון לינואר  .0302בשבועות האחרונים נשלחו לנציגי הקבוצות מכתבים המפרטים את
המסמכים שעליהם להעביר למועצת ההימורים לצורך קבלת ההקצבות באופן ישיר .כשירות
לאגודות ,אנו מרכזים את החומר ומוודאים הגעתו למועצת הימורים בצורה מלאה ותקינה.
הסברים על השינויים הצפויים יינתנו ביום העיון שיתקיים בתחילת חודש נובמבר.
יום עיון לאגודות  -יום חמישי 6....21.4
אנו מקיימים יום עיון ליו"ר ולפעילי אגודות הספורט .מטרת יום העיון להקנות למשתתפים מידע
אודות ההשפעות והשינויים הצפויים בניהול עמותות ספורט כתוצאה מכניסתה לתוקף של הוראת
השעה לחוק מועצת ההימורים ונושאים נוספים.
ביום זה יכללו תכנים רבים ומגוונים אשר ביניהם :דגשים לניהול תקין של עמותות ,מעמד הקטין,
מסקנות ועדת לובצקי ,וקבלת תמיכות הספורט באופן ישיר ממועצת ההימורים (תיקון מס' 1
לחוק הספורט) .יום העיון נדחה ויתקיים ב 1-לנובמבר  ,1122יום חמישי בכפר המכביה ר"ג.
זה המקום להודות לכם הפעילים ולבני משפחותיכם על המאמצים,
ההשקעה והזמן הרב שאתם מקדישים ,לקידום ופיתוח הספורט.
בברכת חג שמח ושנה טובה,
יורם אייל
יו"ר ההנהלה

נאור גלילי
מנכ"ל
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