
www.mtz.org.il                       מכבי צעיר | מתחברים למכביה 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



www.mtz.org.il                       מכבי צעיר | מתחברים למכביה 

 

  
 

  

 

 לכבוד

 מנהלי בתי הספר

 שלום רב, 

 טי"-ת בבתי הספר  לקראת המכביה ההנדון: פעילויות חינוכיו

 

אגף החינוך של "המכביה"  ותנועת הנוער "המכבי הצעיר" מעוניינים להפיץ את רעיון 

וכמו כן, המכביה ותרומתה למען קירוב הלבבות בין מדינת ישראל וליהודים בתפוצות 

 בערכים העומדים מאחורי הספורט באופן כללי כדרך לחיבור של התלמידים לנושא.

 זה. בנושאלמורה  בחוברת שלפניכם מצורפים  תמצאו מספר מערכי שיעור 

ישמחו לקחת חלק  מכביהלאירועי ה  השותפיםמדריכי תנועת הנוער ה"מכבי הצעיר"  

 בפעילות בית הספר על מנת לקדם נושא זה.

 תחרויות ספורט שכבתיות. –ום ספורט היתולי י 

  הכולל תחנות  –יום מנהיגות בספורטO.D.T  המשלבות מנהיגות ורוח

 ספורטיבית.

 חשיפה לנושא וחוויה משימתית. יםהכולל -י חינוך מגווניםשיעור 
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 היתולי יום ספורט

 מטרות:

 די בית הספרייצירת חוויה ספורטיבית לתלמ 

 מכביהקישור הנושא ל  

 ענפים:ברחבי בית הספר יוקמו תחנות ספורטיביות במגוון 

 כדורגל 

 כדורסל 

 קפיצה למרחק 

 .)קפיצה לגובה )במידת האפשר 

 מסלול מכשולים 

 מסלול על כיסאות 

 משיכת חבל 

 באולינג 

 קליעה למטרה 

 תחרות ריצה 

 2הילדים יעברו בתחנות השונות לפי סדר, יש לשים לב כי ישנן תחנות שדורשות 

 במקביל ולכן יש לבצע טבלה בהתאמה )ראה דוגמא בדף הבא( –תות/קבוצות/מתמודדים כי

 התחרויות ורמת הקושי יותאמו לגיל המשתתפים.

 בסיום היום ניתן לערוך טקס הכרזה על המנצחים.
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 נבחרת כיתתית -תחרויות קבוצתיות

 

 )בזמן הסבבים יתקיימו תחרויות פרטניות בסבב... )ראה דוגמא בדף הבא*** 

מסלול על  מסלול מכשולים משיכת חבל כדורסל כדורגל 

 כיסאות

 2/ד1ד 2/ה1ה 2/ו1ו 2/ז1ז 2/ח 1ח 1סבב 

 2סבב 

 

/נגד  3ח

 המנצחים

/ נגד  3ז

 המנצחים

/ נגד  3ו

 המנצחים

/ נגד 3ה

 המנצחים

/ נגד 3ד

 המנצחים

 2/ח 1ח 2/ד1ד 2/ה1ה 2/ו1ו 2/ז1ז 3סבב 

/ נגד  3ז 4סבב 

 המנצחים

/ נגד  3ו

 המנצחים

/ נגד 3ה

 המנצחים

/ נגד 3ד

 המנצחים

/נגד  3ח

 המנצחים

 2/ז1ז 2/ח 1ח 2/ד1ד 2/ה1ה 2/ו1ו 5סבב 

/ נגד  3ו 6בב ס

 המנצחים

/ נגד 3ה

 המנצחים

/ נגד 3ד

 המנצחים

/נגד  3ח

 המנצחים

/ נגד  3ז

 המנצחים

 2/ו1ו 2/ז1ז 2/ח 1ח 2/ד1ד 2/ה1ה 7סבב 

/ נגד 3ה 8סבב 

 המנצחים

/ נגד 3ד

 המנצחים

/נגד  3ח

 המנצחים

/ נגד  3ז

 המנצחים

/ נגד  3ו

 המנצחים

 2/ה1ה 2/ו1ו 2/ז1ז 2/ח 1ח 2/ד1ד 9סבב 

/ נגד 3ד 11 סבב

 המנצחים

/נגד  3ח

 המנצחים

/ נגד  3ז

 המנצחים

/ נגד  3ו

 המנצחים

/ נגד 3ה

 המנצחים
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 הכיתה מלווה ומעודדת את המתחרה -תחרויות פרטניות

קפיצה  

 למרחק

קפיצה 

 ובהלג

 *באולינג 

בסוף –סבבים לכל משתתף  4)

 מחשבים את סך הנקודות(

קליעה 

 למטרה

 *תחרות ריצה 

–)מרחק קבוע לכל שכבה 

 ירשמו זמנים על לוח התוצאות(

 3ד 3ה 3ו 3ז 3ח 1סבב 

הקבוצה  2סבב 

שהפסידה 

 (2/ח1)ח

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ז1)ז

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ו1)ו

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ה1)ה

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ד1)ד

 3ח 3ד 3ה 3ו 3ז 3סבב 

הקבוצה  4סבב 

 שהפסידה

 (2/ז1)ז

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ו1)ו

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ה1)ה

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ד1)ד

הקבוצה שהפסידה 

 (2/ח1)ח

 3ז 3ח 3ד 3ה 3ו 5סבב 

הקבוצה  6סבב 

 שהפסידה

 (2/ו1)ו

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ה1)ה

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ד1)ד

הקבוצה 

שהפסידה 

 (2/ח1)ח

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ז1)ז

 3ו 3ז 3ח 3ד 3ה 7סבב 

הקבוצה  8סבב 

 שהפסידה

 (2/ה1)ה

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ד1)ד

הקבוצה שהפסידה 

 (2/ח1)ח

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ז1)ז

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ו1)ו

 3ה 3ו 3ז 3ח 3ד 9סבב 

הקבוצה  11סבב 

 שהפסידה

 (2/ד1)ד

צה הקבו

שהפסידה 

 (2/ח1)ח

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ז1)ז

הקבוצה 

 שהפסידה

 (2/ו1)ו

 הקבוצה שהפסידה

 (2/ה1)ה
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 ובסוף יבחרו המנצחים מכל שכבהשל כל תחרות תוצאות וירוכזו על לוח * התוצאות ירשמו 

  -חשוב לקיים בסוף כמה סבבים להשלמות

 לדוגמא

 תעשה קפיצה למרחק.–שניצחה בכדורגל – 1ח

 תעשה קפיצה לגובה.  -צחה בכדורסלשני -2ח

 וכו'....

 )לכל שכבה( טבלת סיכום התוצאות הסופיות

משיכת  כדורסל כדורגל 
 חבל

מסלול 
 מכשולים

מסלול 
 כיסאות

קפיצה 
 למרחק

קפיצה 
 לגובה

קליעה  באולינג
 למטרה

תחרות 
 ריצה

           1מקום 

           2מקום 

           3מקום 

 

  תחרות בין השכבות ובכך לצמצם את כמות המנצחים...אפשר לעשות גם 

 מנצחים. 2-3כך שלכל משחק קבוצתי ולכל תחרות פרטנית יהיו רק 
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 יום מנהיגות בספורט

 מטרות:

  פיתוח מנהיגות באמצעות הספורט 

 יצירת חוויה  ספורטיבית לתלמידי בית הספר 

  הצעיר. כבי"נפש בריאה בגוף בריא" כסיסמת המ -המכבית הטמעת הרוח 

 

 :מהלך הפעילות

 .  O.D.T-פעילות ספורטיבית בתחנות במהלך היום יעברו התלמידים בין  

Out Door Training- O.D.T    חווייתית ומהנה הן סדנאות ופעילויות שטח המקנות למידה. 

העצמה אישית  :באמצעות הסדנאות  הללו ניתן ליצור למידה ופיתוח מיומנויות שונות כמו

תית, אני כחלק מהקבוצה, עבודת צוות, שיתופי מידע, חשיבה מקדימה , יצירת תכנון וקבוצ

 .בקבוצה, הקשבה ועוד אסטרטגי, שיקוף תהליכים אישיים, תקשורת בין אישית, תקשורת

 הפעילות תתקיים בחצר בית הספר.

 שעה וחצי. -שעה משך הפעילות:

 תחנות: 

  Aהפעלת מתקן 

 תיאור המתקן:

באנגלית כך שרגליו אינם מייצבות אותו מליפול קדימה  Aי משלד בצורת האות בנו A-ה

 ואחורה, אמנם הם שומרות עליו מלהתהפך הצידה. 

 מצורפים חבלים שתפקידיהם: לייצב את המתקן, להוליך אותו, ולבצע משימות שונות. A-ל

 

  הפעלת מתקן סנדלים 

 תיאור המתקן:

 

 או עץ עליו חמישה מקומות לרגליים. הסנדלים מורכבות משני פסי גומי 

 חמישה אנשים צריכים להתקדם יחד עם הסנדלים במהירות ובלי למעוד.
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 ישנם חוטים ייעודיים בהם המשתתפים מושכים כדי להרים את הסנדל.

 

 הפעלת מעגל שמש   

 תיאור המתקן:

ם קצרים(. המתקן בנוי מפלטת עץ עגולה המחוברת לחוטים סביב סביב )חלקם ארוכים וחלק

 על הפלטה מונחים כוס/ות מים שצריך לשמור עליהם שלא יישפכו.

 

 

 המטרה: לשמור שלא יישפכו מים בכל מחיר, בכל תרגיל שהמדריך ייתן.

 

 הפעלת מעגל מתח 

 תיאור המתקן:

חבל עבה הקשור בצורת עיגול. ניתן להקטין את גודל העיגול או להגדילו על פי מספר 

 לות )שתהיה צפיפות גבוהה ככל האפשר בין המחזיקים בחבל(.המשתתפים בפעי

למתוח מעגל חבל ולשמור על שיווי המשקל של כולם )בהמשך אחד מחברי  המטרה:

 הקבוצה, ילך על החבל(.

 

 הפעלת מעגל רדיואקטיבי

 תיאור המתקן:

 כים שוניםמעגל ברזל שבמרכזו קרס לאחיזה בחפצים.מסביב למעגל מחוברים חבלים באור

 בהם אוחזים על מנת להרים דברים עם הגוף המרכזי.

 בנוסף למתקן שני ארגזים ודלי ,אשר מדמים מקום סילוק פסולת רדיואקטיבית.

]להסביר: המעגל נקרא רדיואקטיבי ע"ב דימוי שהחפץ בו אנו נאחז באמצעות הקרס הינו 

ע בנו.לכן אנו נאחז בקצה חפץ הנושא חומר מסוכן ועלינו לסלקו מהאזור בצורה שלא תפג

 החבלים כדי להישאר במרחק בטיחותי מאזור הסכנה.[
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 הפעלת מתקן אסירים

 תיאור המתקן:

 ס"מ מהרצפה. 45חבל מתוח מעץ לעץ או מעמוד לעמוד בגובה 

 לעבור מעל החבל בלי לגעת בו בכלל, כאשר אנחנו אזוקים זה לזה  המשימה:

 ה!כולם נותנים ידיים זה לז הפעלה:

 מעכשיו אסור לנו לשחרר ידיים זה מזה )!( ללא יכולת שחרור.  

 המשימה שלנו היא לעבור מעל הגדר החשמלית בלי לשחרר ידיים בכלל.

 ניתן לעזור אחד לשני בכל צורה שהיא רק לא לשחרר ידיים.

 

 הפעלת מקשים 

 תיאור המתקן:

 .25עד  1-נים מהמתקן מורכב מריבועי עץ קטנים. עליהם מצוירים מספרים שו

 בנוסף חבל פשוט הקשור בצורת מעגל.

 הכנה לפעילות:

 הריבועים פזורים על הרצפה לפי סדר אקראי מסביבם החבל אשר מתחם לנו מעגל.

 הילדים עומדים מסביב לחבל במעגל גדול.

 המטרה:

ילדים ממשיכים אחרי  25להספיק לדרוך על כל המספרים כמה שיותר מהר. )אם יש יותר מ

 וכן הלאה...( 24-ל 25

 

  –רשת עכביש 

 תיאור המתקן:

  . פתחי מעבר בארבע שורות 16בעלת  רשת מארינס

את כל חברי הקבוצה דרך פתחי המעבר , כאשר בכל פתח  יש להעביר –מטרת המשימה 

כדי להעביר את כל החברים יש להשתמש בפתחים  ניתן לעבור פעם אחת בלבד . לכן
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פעולה וחשיבה יצירתית של כל חברי  הם מותנה בשיתוףהגבוהים והצרים שהמעבר ב

 . הקבוצה

 "מכביה"חפש את ה -שיעור חינוך

 מטרות:

 מכביהלמטרות קיום ה התלמיד ייחשף 

 מכביהערכים מרכזיים בקיום ה התלמיד יבחן 

 חשיבות קיום האירועאת יבין  התלמיד 

 

 מהלך הפעילות:

ורות ועד ה  לאורך הדאירועי המכבי לעולם ההיסטורי של הפעילות חושפת את התלמידים

 .19-ה ההמכביה הנוכחית, המכבי

 הפעילות תתקיים בחצר בית הספר.

 

 שעה וחצי. -שעה משך הפעילות:

 ? מכביהמה אתם יודעים על ה-חלק א'

המדריכים יתמסרו בכדור וכל מי שהכדור מגיע אליו עונה על השאלה "מה אני יודע על 

 מקובלת( -י יודע דבר"".  )גם התשובה: "אינמכביהה

 .) מצורף נספח(.מכביהבתום הסבב המדריכים יסבירו בקצרה את רעיון ה

 מקס נורדאו -מכביהחלק ב': ערכי הספורט והיהדות כערכים מרכזיים ב

משימות ושאלות הקשורות לעבר  תלמידיםנחביא לבחצר בית הספר   "מכביה"חפש את ה

 המכביות.ועד  -אוהחל ממקס נורד של תנועת מכביהספורטיבי 

 ממנו יבנו השאלות.מצורף חומר 

 מה לקחתי מהיום? ג:  קחל

 סיכום הפעילות, קבלת משוב, מה כל אחד למד.
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 מכביהרעיונות לחפש את ה

  מצא את הדברים הבאים בתפזורת –תפזורת מכביה 

 מכביה / יוסף יקותיאלי/ כדורגל/ ריצה/ שחיה/ מדליה/ מכבי עולמי/ מכבי צעיר

 ר מ כ ל י צ י ב כ מ ו ו י ח ש

 י כ מ ד מ ע ש ח ש כ י ח ש ר ח

 צ ב י ל א י ת ו ק י פ ס ו י י

 ה י ב מ מ ג ב כ מ ב ר ו ד כ ו

 פ ע כ כ ד ש ה מ מ ע א ח מ מ ו

 ח ו מ ב כ מ י ו כ ה ר ח ש כ י

 צ ל ק ר צ מ ה י ב כ מ י כ ב ק

 ת מ ש ו ע ש כ צ י ד כ ד ב י ו

 מ נ ד ע י כ ח ע צ ו ב כ י צ ת

 ד ש ק ל ל מ ש י ע ר י ו ע ע י

 ל א י ת ו ק י ר י ג ע ח ו י א

 י ב ו י ל ד מ צ ר ל ו ש ל פ ל

 ה ל ס ר ו ד כ י ו י ל ד מ ב י

 ג ר י ב כ מ ר צ י ה מ ע מ ל ו

 ל א מ ה י ח ש ה ג ב י ר י ע צ

 

 כתב מראה 

 

 

 

 

ענפית המתקיימת מדי ארבע שנים בישראל בהשתתפות -רב ספורט היא תחרות המכביה)

-ארץב יהודים של אולימפיאדה הוא לקיים המכביה ספורטאים יהודים. הבסיס הטמון ברעיון

 (.יהודים מכל רחבי העולם ספורטאים בה ישתתפו שראלי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%99
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 (יוסף יקותיאלי-3יהדות השרירים/-2כדורגל/-1)זהה את הביטוי  - בציורים מילים 

1-  

   

 

2-  

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Xנחל               ט=ת   Xל                                         Xר                     1*        
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 כתב סתרים  

 את הקטע הבא נכתוב בכתב סתרים

ליצור שוב! דברי ימינו מעידים, כי  !עלינו ליצור שוב יהדות חזקה! כן 
 ...לפנים הייתה קיימת יהדות כזאת

  .יסון הגוף במקום בהמתתובח היינו בוחרים

 על שיקומה של היהדות–מתוך דבריו של מקס נורדאו, הוגה "יהדות השרירים" 

  -ל  -א

  -מ # -ב

  -נ $ -ג

  -ס & -ד

  -ע @ -ה

  -פ * -ו

  -צ  -ז

  -ק -ח

  -ר -ט

  -ש + -י

  -ת -כ

 

   /  *      +              "    ! / @                 /      * & @ + / #  *     /       *      + 

             +         /! /    /       *      , /      + & +            / *     +      + / +      # & / ! / # * 

             / @      ++@ /      +           / + /       * & @ + /           + +                      ... 

*            @ # /     *        # /     * $ @ /      *      +      # /      +          * # / *     + + @ 

 על שיקומה של היהדות–מתוך דבריו של מקס נורדאו, הוגה "יהדות השרירים" 
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 אותיות מבולבלות 

 בחתילה קרנאה בכמהיה "כבמיהאהד". חוטלה יכ יאה כרעת קרפבי מזנ בועיקם ,

 דומגכת חשקםמיה מאוהלפמייי , קוחיו הב קלח ברחי תדרסהותה עלמותיה כבמי. 

 

תערך בפרקי זמן קבועים, כדוגמת  . הוחלט כי היא "ההמכביאד"בתחילה נקראה המכביה )

 (המשחקים האולימפיים, ויקחו בה חלק חברי ההסתדרות העולמית מכבי. 

הייתה לארגן משחקים עולמיים עבריים, בהם יבחנו האגודות את כוחן ויכינו עצמן  המטרה * 

הנוער -בני לתחרויות הבינלאומיות והאולימפיות, במקביל להאדרת עבודת הספורט של

 העברי. 

 

   אותיות מקלדת 

UTSRUB XEN 

' VHRDBUV SHKH HSUVH ' TPUR ' RPUXU OTUB ' ,UGS VDUV VHV  

OHRHRAV ,USVH BUZJ KGC ' ,HBUHMV VGUB,V HSXHHNN / 

 

 ,הונגריה יליד יהודי ,רופא ,סופרו נואם ,הוגה דעות היה  מקס נֹוְרַדאּו)

 (."יהדות השרירים" בעל חזון  ,התנועה הציונית ממייסדי

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%92%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%92%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
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 טוס"-"מכבי -שיעור חינוך 

 מטרות:

 כאירוע המקשר בין יהודי התפוצות מכביההתלמידים ייחשפו לנושא "ה " 

 רץ לאורך הדורות בעולם היהודי בא מכביההתלמידים ייחשפו להשתלשלות אירועי ה

 ובעולם

  ויביעו התעניינות ובקיאות כאחד לקראת מכביה" ויתחומהתלמידים יחוו טעימה "

 .האירוע

 העולמיים  מכביההתלמידים יראו את "מכבי צעיר" כגורם מרכזי המקשר בין אירועי ה

 לבין ביה"ס.

 מהלך הפעילות:

ת חושפת חשיבתית מאתגרת. הפעילו -פעילות  תחרותית ,במסגרת שיעורי החינוך הפעלה

תוך מסע טריוויה לאורך הדורות   מכביהאירועי האת התלמידים לעולם ההיסטורי של 

 מאתגר.

 הפעילות תתקיים בכיתה.

 שעה וחצי. -שעה משך הפעילות:

 ? מכביהמה אתם יודעים על ה-חלק א'

וכל מי שהכדור מגיע אליו עונה על השאלה "מה אני  עם המורה יתמסרו בכדור התלמידים

 מקובלת( -".  )גם התשובה: "איני יודע דבר"מכביהה יודע על

 .מכביהבקצרה את רעיון ה בתום הסבב המורה יסביר

 מקס נורדאו -מכביהחלק ב': ערכי הספורט והיהדות כערכים מרכזיים ב

 מורכב משני חלקים:חידות המשחק   "טוס-מכבי"

 )נספח(הכולל שאלות, כתבי חידה.  וס"ט-משחק טריוויה "מכבי (1

 קיר הגורלות של "מכבי טוס". תחשיפ (2
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לכל קבוצה נחלק את דפי המידע )מומלץ לחלק את קטעי קבוצות.   2-4נחלק את הכיתה ל 

 .קטעיםה 3כך שבכל קבוצה קוראים את כל –המידע קטע אחד לכמה ילדים בקבוצה הקטנה 

 ועונה על החידה. משבצת מלוח הטרוויהכל קבוצה בוחרת 

 

  – 2חלק 

 מזכה ב"מפתח" לקיר הגורלות. כל תשובה נכונה

 כשמסתיים לוח הטרוויה חושפים את "קיר הגורלות":

 

 

 מאחורי כל משבצת מסתתר ניקוד. 

 כל קבוצה בוחרת משבצות כמספר המפתחות שצברה.

 סוכמים את הניקוד ומכריזים הקבוצה המנצחת.

 

 חלק ג: מה לקחתי מהיום? 

 סיכום הפעילות, קבלת משוב, מה כל אחד למד.
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 נספח

 מכביה -שאלות לטריוויה

 -הקשורים במכביה אישיםשאלות על 

 יוסף יקותיאלי( רעיון המכביה  הוגה( 

 מקס נורדאו( הוגה רעיון יהדות השרירים( 

  ק.סילמן( הוגה השם מכביה( 

 מאיר דיזינגוף(. -)ראש עיריית ת"א 1-רכב על סוס לבן בדרך לאצטדיון במכביה ה 

  – קשורים במכביהשאלות על תאריכים ה

  (1892מפי הרצל )–השנה בה התוודע נורדאו על הרעיון הציוני 

 (  1932שנת המכביה הראשונה) 

 ( 1928בשנה זו קמה התאחדות הכדורגל והוחלט על רעיון המכביה.) 

 (1923ו )השנה בה נפטר מקס נורדא 

 שאלות על המכביה עצמה

 מדינות( 18) הראשונה כמה מדינות השתתפו במכביה 

 )שמה הקודם של המכביה )מכביאדה 

 ימים( 3) הראשונה כמה ימים נמשכה המכביה 

 בתהלוכה על אופנועים/ בכרזות עם שמות  הראשונה כיצד פרסמו את המכביה(

 ספורטאים יהודים מהעולם(
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 "ראשית היה הרעיון"ב  -הקמת המכביה -1קטע מידע 

 ..בראשית היה הרעיון.

המשחקים האולימפיים אשר עקב אחר  יוסף יקותיאלי,, 15ן הוא צץ במוחו של נער יהודי ב

שנים, עד אשר הפך  11את מנוחתו במשך  . נושא זה הטריד 1912בשנת  בשטוקהולם

שנים נוספות של התרוצצויות, השתדלויות אין סוף  11לתכנית מפורטת. דרושות היו 

פקידי מדינה, רשויות על דלתותיהם של מושלים, מזכירים, מאמצים רבים, כולל התדפקות ו

נראתה לרבים נועזת ויומרנית מדי, תקרום עור וגידים אשר  עד שהתכנית, -וחברים קרובים 

  !ותהיה לעובדה

קיום  כינוס  :הגיש יקותיאלי למנחם אוסישקין, נשיא הקרן הקיימת, הצעה 1928בשנת 

הייתה בעלת . השנה נקבעה כי 1932ראשון של ספורטאים מכל מרכזי מכבי בעולם בשנת 

  .כוכבא-שנה למרד בר 1,811  -עיתוי סמלי

-ימים בצורך ליצור גוף מייצג לספורט הארץ באותם הטרוד העולמית הייתה המכביתנועת 

ישראלי, אשר יוכר ע"י המוסדות הבינלאומיים ויאפשר ייצוג רשמי של ספורטאים מא"י 

ן מכביה ללא אישור התאחדויות אפשר לארג-באירועים בינלאומיים חשובים. היה ברור, כי אי

, לאחר 1928שנת הספורט הבינלאומיות, אשר קיבלו לשורותיהן מדינות בלבד. רק ב

שהוקמה ההתאחדות לכדורגל וזכתה להכרת מרבית הגופים הבינלאומיים, נסללה הדרך 

 לארגון המכביה הראשונה בא"י. 

קי זמן קבועים, כדוגמת תערך בפר . הוחלט כי היא "המכביאדה"בתחילה נקראה המכביה 

הייתה  המטרה המשחקים האולימפיים, ויקחו בה חלק חברי ההסתדרות העולמית מכבי. 

לארגן משחקים עולמיים עבריים, בהם יבחנו האגודות את כוחן ויכינו עצמן לתחרויות 

 הנוער העברי. -הבינלאומיות והאולימפיות, במקביל להאדרת עבודת הספורט של בני

ו במכבי העולמי, הדעות שנתגל-, לצד חילוקי"מכביאדה"שולים ליוו את הדרך לויכוחים ומכ

שיש להקנות למכביה, חלו התפתחויות חמורות בא"י, שסיכנו את עצם קיומה: אופי באשר ל

בתשעה באב תרפ"ט פרצו המאורעות ליד הכותל המערבי והתפשטו לכל יישובי א"י, מלבד 

את מקומו של . בי התייצבו ולקחו חלק ב"הגנה"טבריה. מאות אנשים נהרגו וחברי המכ

הלורד פלומר, כנציב עליון בא"י, תפס סיר רוברט צ'נסלור, איש השרות הקולוניאלי הבריטי, 

 עוין הציונות.בעל נטיות לטובת האוכלוסיה הערבית ושנתגלה עד מהרה כ
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א, סיר בתאריך המיועד התאפשר לבסוף בימיו של הנציב העליון הב קיומה של המכביה

ופתח את שנות "תור הזהב" של הישוב  1931ארתור ווקופ, שהחליף את צ'נסלור בסתיו 

אשר המליץ על שם  ,עצתו של הסופר ק.סילמן)השם שונה ל"מכביה"  לאור היהודי בא"י. 

 בעל אופי עבר(.

ווקופ אהד את הספורט העברי ואת הישגי התנועה הציונית בא"י, ופרש חסותו על משחקי 

 ה, בתנאי שזו תארח גם קבוצות של ערבים ואנגלים.המכבי

ברחבי אירופה:  "מסע תעמולה"שתי משלחות של רוכבי אופנועים יהודים יצאו מת"א ל

, מת"א לאנטוורפן, והשנייה מת"א ללונדון, שנה מאוחר יותר. 1931הראשונה בשנת 

במאי  11 -ין התקיים ביקותיאלי עצמו השתתף במשלחת אופנועני הנוער. במסע השני, שה

ממדבר סיני, דרך קהיר,  -קילומטרים  9,375, עברו רוכבי האופנוע 1931ביולי  16 -ל

ג'ומיה, סופיה, בלגרד, נוביסד, אוסיאק, זגרב, וינה לינץ, -אלכסנדריה, סלוניקי, גורניה

נירנברג, פרנקפורט, מץ ופריז, ועד לונדון, ברייטון, לידס, מנצ'סטר, גלזגו, ברמינגהם 

 1932עתידה להיערך באביב אשר הייתה יירות. אל כל הערים האלה הובא דבר המכביה, וב

ומכאן  ישראל, והמוני חברים נלהבים הביעו רצונם להשתתף ב"אולימפיאדה היהודית".-בארץ

 הכל היה הסטוריה...
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 תולדות חייו ופועלו של מקס נורדאו -2קטע מידע 

(, בעיר פׂשט Südfeldשמחה( מקסימיליאן )מאיר( זידפלד )נולד בשם שמעון ) מקס נורדאו

, צאצאים ליהודים יהודית אורתודוקסית, למשפחה הונגריה(, בודפשט)כיום חלק מ

. אביו, גבריאל זידפלד, היה משורר עברי. נורדאו החל את לימודיו בבית ספר [1]פורטוגלים

עבר ללמוד בבית ספר קתולי ולבסוף השלים תואר ברפואה באוניברסיטת  15יהודי, אך בגיל 

 ברליןהיגר ל 1873-פׂשט. בתום לימודיו הועסק ככתב במספר עיתונים קטנים בבודפשט וב

, פריז, היגר ל1881שנים מאוחר יותר, בשנת והחל לכתוב תחת השם מקס נורדאו. שבע 

. הוא חי בפריז עד לפרוץ Die Neue Freie Presseשבה השתקע ועבד ככתב עבור העיתון 

לעזוב את  אוסטרו הונגרישר אילצה אותו, כאזרח א 1914-ב מלחמת העולם הראשונה

. 1921-ב לונדון. הוא היגר לספרד והתגורר במדריד במשך שש שנים, עד אשר עבר לצרפת

 -שפסק מלקיים מצוות  -, היה בהגדרתו יהודי מתבולל פרוטסטנטיתנורדאו, שנישא לאישה 

על עצמו כי נמשך יותר לתרבות בן לתרבות האירופית. על אף הרקע ההונגרי שלו, הוא העיד 

 הגרמנית:

אורח החיים היהודי ואת לימוד  עשרה, נטשתי את-בהגיעי לגיל חמש" 

חשתי עצמי תמיד  התורה... היהדות נותרה עבורי לא יותר מזיכרון, ומאז
  ".גרמני, גרמני בלבד

 

, דת, החברהבמהלך חייו התבסס נורדאו בחברה כהוגה דעות גדול, בעיקר בתחומי ה

, ומאמריו, שבהם ביקר בחריפות את צביעותה וניוונה של התרבות האירופית בת אמנותוה

זמנו, עוררו לא פעם פולמוסים וסערות רבות. הוא היה אחד ממייצגיה הגדולים של הזרם 

 Theמחלוקת, ובהם "-, וכתב מספר ספרים מעוררי19-המאה ההשמרני של  פוזיטיביסטיה

Conventional Lies of Our Civilisation( 1892(, "התנוונות" )1883-" )יצא לאור ב

(, Entartung: גרמנית) התנוונות(. ספרו המוכר והנזכר ביותר כיום הוא 1896ו"פרדוקסים" )

שבזמנו דווקא לא זכה להצלחה מרובה. בספר זה תקף נורדאו בחריפות מאפיינים רבים של 

התרבות המודרנית בתקופתו כ"אמנות מנוונת", המביעה לדעתו סממנים של מחלת נפש; בין 

 הנרמזת בה. הומוסקסואליותבשל ה וולט ויטמןהשאר תקף את שירתו של 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%A9%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95#cite_note-0#cite_note-0
http://he.wikipedia.org/wiki/1873
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1880
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1914
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95_%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1920
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
http://he.wikipedia.org/wiki/1883
http://he.wikipedia.org/wiki/1892
http://he.wikipedia.org/wiki/1896
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%98_%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
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. בניגוד להרצל ציונותולרעיונות ה בנימין זאב הרצלהתוודע נורדאו ל 1892בשנת 

יינים של קידמה בעלת מאפ ליברלית-אשר הדגיש בכתביו כי ברצונו ליצור מדינה יהודית

, המתבססים על רומנטייםאירופית, נורדאו רצה לשקם את הכבוד הלאומי היהודי באמצעים 

 התודעה ההסטורית הקדומה.

, כיהן כסגן נשיא בקונגרסים הראשון עד קונגרסים הציונייםנורדאו לקח חלק נרחב בפעילות ב

נגרסים השישי וכנשיא בקונגרסים השביעי עד העשירי. בהמשך פרש מהשתתפות בקו

הציונות . נורדאו היה מראשי זרם הציונות המעשיתהציוניים עקב חילוקי דיעות עם חסידי 

 , מייסדה של תנועת הנוער "המכבי הצעיר".המדינית

 מיעוט האור והאוויר המים והאדמה: -נורדאו הרופא מצא סיבות לניוון היהודי 

נו למצמוץ עצבני... נחדש התרגלו עיני בעלטה של בתינו מחוסרי אור שמש" 

עמוקי חזה, דרוכי  את הקשר אל מסורת עתיקת ימים ונהייה שוב גברים
  [2]  איברים, עזי מבט."

 

קרא נורדאו בעד החזרת "יהדות השרירים האבודה" ליושנה: יש  1898 השני בקונגרס הציוני 

להחזיר ל"יהודי הגלותי" את תדמית "היהודי הלוחם", ובכך לתת מענה לתחושות ההשפלה 

יהדות, לדעת נורדאו, של היהדות באירופה ולתופעת האנטישמיות. השיקום הפיזי של ה

 קודם אף לשיקומה המוסרי והפוליטי:

ליצור שוב! דברי ימינו מעידים, כי  !עלינו ליצור שוב יהדות חזקה! כן 
 ...לפנים הייתה קיימת יהדות כזאת

  .בחיסון הגוף במקום בהמתתו היינו בוחרים

 

חבי העולם, אשר " שימש זרז להקמת אגודות ספורט יהודיות בריהדות השריריםרעיון "

 ", "שמשון", "הכוח", "בר כוכבא ברלין" ועוד.מכבינשאו שמות מייצגי כוח ועצמה: "

ולוויתור על  התבוללותבמערב אירופה הביא ל אמנציפציהנורדאו הביע את דעתו, כי תהליך ה

, אך למרות זאת, רובם לא הצליחו להתקבל ונדחו על ידי החברה יהודיםמני הייחוד של הסי

 הסובבת. 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/1892
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A1_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95#cite_note-1#cite_note-1
http://he.wikipedia.org/wiki/1898
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_(%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
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נחלש הדמוי הקבוצתי של היהודים כיהודים, הם  אנטישמיותהוא טען כי בהשפעת ה

מתביישים במוצאם ומתרחקים זה מזה. מכיוון שאין סיכוי להמשך קיומו של העם היהודי 

 .בגולה, יש להבטיח את קיומו במדינה משלו. תנאי חשוב לכך הוא פעילות חינוכית ציונית

, כאשר פעל למען 1921אחד הביטויים המרכזיים של פעילויותיו הציוניות התבטא בשנת 

במטרה לבסס בה רוב יהודי,  ארץ ישראלל מזרח אירופהיהודים מ 611,111-הבאתם של כ

. הוא הציע לממש את התוכנית באמצעות מלווה ריבוניתאשר בסופו של דבר יהפוך למדינה 

לאומי ופעל רבות לקידומה, אך בסופו של דבר התוכנית לא יצאה אל הפועל משום שלא 

 הושג רוב שהאמין כי היא בת ביצוע.

עצמותיו הובאו לקבורה בארץ  1926-, ובפריז, בעת ביקור ב1923מקס נורדאו נפטר בשנת 

 .תל אביבב בית הקברות טרומפלדורישראל ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1920
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1923
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/1926
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
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 באפריל 6 -במרץ  28 1332תרצ"ב,  המכביה הראשונה  -3קטע מידע 

 61ארצות השתתפו במשחקי המכביה הראשונה, ביניהם  -18ספורטאים יהודים מ 390

מתעמלים הופיעו בטקס הפתיחה בביצוע  2,511ספורטאים ממדינות ערב )סוריה ומצרים(. 

של תרגילי ראווה, ב"איצטדיון המכביה", האיצטדיון הראשון בארץ, שבנייתו באזור מרשים 

תמונה החולות בצפון ת"א )בין שפך הירקון ושפת הים(, הושלמה ערב פתיחת המשחקים. 

מפורסמת היא זו של ראש העיר הראשון של ת"א, מאיר דיזנגוף, רכוב על סוס לבן בראש 

סייפים , ובראשם השומר  טובעניים בדרך לאיצטדיון.שיירת רוכבים, הנאבקת בחולות ה

תקווה, אברהם שפירא, הרכיבו את משמר הדגל. על בימת הכבוד, עליה -המפורסם מפתח

התנוסס דגל המנדט הבריטי לצד דגלה של העיר ת"א, ישבו ראשי הציונות העולמית, ביניהם 

וב וחיים נחמן ביאליק. עד הנרייטה סאלד, אם עליית הנוער, הלורד מלצ'ט, נחום סוקול -

שנכנסו הצועדים, הספיקו אלמונים לחלק כרוזים נגד המשך השלטון הבריטי ושוטרים 

 מנדטוריים עסקו במרדף אחריהם.

תהלוכת המשתתפים הייתה מארועי השיא של המכביה הראשונה. המונים תפסו מקומות 

ד היום "כלבו שלום"(, שם בצידי הרחובות, ובמיוחד ליד גימנסיה "הרצליה" )מקום בו עומ

החל המצעד. משלחת אוסטריה נשאה את "דגל הרצל", אותו הזכיר חוזה המדינה בספרו 

"מדינת היהודים", משלחת בולגריה הביאה עמה תזמורת, וארה"ב הייתה אז הקטנה 

משתתפים, אך כולם בעלי שם עולמי. היו גם משלחות מסוריה ומצרים,  11רק  -במשלחות 

ביה, שאנשיה הפתיעו בצעדם לבושים בבגדי התעמלות, במקום במדים ומשלחת מלט

 הרשמיים של המשלחת. 

 1932אביב הקטנה של -כל מי שהיה עד למחזה, חש שהוא נוטל חלק במאורע היסטורי. תל

אלף  51לא הורגלה באירוח אירועים בינלאומיים מכל סוג שהוא. היא מנתה אותה שנה 

', 32אלף נפש בלבד. המכביה הראשונה, במרס  181מנה תושבים, כשכל הישוב היהודי 

נדחקה לה בין שני אירועים שהעסיקו אז את תושבי העיר: תהלוכת העדליידע, שאמורה 

הייתה להיערך בפורים, ותערוכת "יריד המזרח" שעמדה להיפתח באפריל, ליד הירקון. אותה 

 חברת "אגד". שנה יפה לספורט היהודי, הוקם מפעל החשמל בנהריים ונוסדה

האורחים הרבים שהגיעו לאירועי המכביה מחו"ל, זכו לקבלת פנים חמה מתושבי העיר. אלה 

הספר -אירחו את ספורטאי המכביה באוהלים, בבתים פרטיים, בכיתות לימוד בבתי

 גן )היו זמנים...(. -לציון ורמת-ראשון-ובמושבות הסמוכות 
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ציוד ספורטיבי לענפים השונים, וגם אולם למכביה הראשונה חסרה בריכת שחייה, חסר  

 -15,111מקומות ישיבה ו 5,111התעמלות ראוי לא היה בנמצא. האיצטדיון הכיל רק 

מקומות עמידה, וצר היה מלהכיל את כולם. אולם, למרות הכל, התקיימו כל התחרויות: 

 מסלול האתלטיקה הוכן מפחם אותו תרמה הנהלת רכבת ישראל, תחרויות ההתעמלות

עץ. -רינה חסר הגג, על במת-צורפו לתחרויות ענפי האתלטיקה "הכבדה" והתקיימו באולם גן

תחרויות השחייה וכדור המים נערכו בנמל חיפה. שטח התחרויות גודר בסירות ומצופים, 

והקהל ישב על רפסודות שהתנדנדו במים... . ריצת העשרת אלפים מטר נערכה מחוץ 

אחוז חול".  -31אחוז כביש ו 71ורך חוף הים, במסלול שהיה "לאיצטדיון, ברחובות ת"א, לא

אתלטיקה קלה, התעמלות, אגרוף, האבקות,  -ענפים  -16תחרויות ומשחקים התקיימו ב

סייף, שחייה, טניס, טניס שולחן, אופנועים, הוקי, כדור יד, כדורסל, כדורגל, כדור מים, 

 קפיצות למים ורכיבה. 

( וארה"ב 281נקודות, אחריה אוסטריה ) 368בדירוג הכללי, עם פולין זכתה במקום הראשון 

נקודות. השפות ששלטו בקרב  243.5ישראל דורגה במקום החמישי בלבד, עם -(. ארץ272)

הספורטאים, היו אידיש ו"מעט עברית".  ההרשמה לתחרויות נערכה, באופן סמלי למדי, 

" בת"א. תקציב המכביה הראשונה, ב"בית העולים", כאשר מטה המכביה נוהל ממלון "אלנבי

 ישראליות. -לירות ארץ -3511לא"י,  נאמד ב -1138שהסתיימה בגירעון של יותר מ

במודעות שהופיעו ברחובות ת"א לקראת התחרויות, נאמר: "הזדמנות שלא תחזור עד 

מארה"ב קבע שיא  היימןלמכביה השנייה לראות את כל הצ'מפיונים המהוללים". והיו כאלה: 

, קסלר מלבובמטר, מרחק של שנייה אחת מהשיא העולמי. היו גם  -111שניות ב 11.2 של

כוכב נבחרת "גביע דייויס" של צ'כיה באותה הכט,  -שהיה אלוף פולין באגרוף, והטניסאים 

)לימים,  גוטסמן, והאחים  -81שם באירופה כמעט כמו של ביורן בורג בשנות ה-תקופה, בעל

מוינה )שהוצג  הירשלממצרים ו חפץל(. בין כוכבי ההיאבקות היו מראשי ענף הטניס בישרא

 מדנמרק. לזרוביץוקורלנד כ"אמן אירופה"( ו

רשמית, נמשכה המכביה רק שלושה ימים, וננעלה באותה רוממות רוח, בציון חמישים שנה 

 ישראל.  -לעליית הביל"ויים ולייסוד המושבות הראשונות בארץ
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 פיע בטרוויה על המכביה אינו מו -***נספח נוסף

 מכבי תנועה עולמית

מקורו של ארגון הספורט העולמי, הנושא את שם יהודה המכבי, הוא בחזון של יהודים 

, שנטלו חלק בהתהוות התנועה הלאומית -19צעירים ממזרח אירופה, בשלהי המאה ה

החיים  ובחלום על הקמת בית לאומי בפלשתין. אותם צעירים דגלו בשינוי מהותי באורח

 היהודי ובמיוחד בשיפור מצבם הגופני של יהודי הגטו.

בתקופה זו נוסדו מועדוני ספורט יהודים במספר מדינות במזרח ובמרכז אירופה . המועדון 

בקונסטנטינופול, טורקיה, נקרא "מועדון הספורט היהודי". מועדונים  -1895הראשון, שנוסד ב

עבריים כמו "הכוח" או "הגיבור", שסימלו כוח  כוכבא" או בשמות-שם "בר-אחרים נקראו על

 וגבורה.

לאומית:  "התפיסה שיהודים מהווים חברה -בבסיס הקמת המועדונים עמדה מחשבה יהודית

בסיס של מוצא והיסטוריה משותפים, חברה בעלת אופי -בסיס דתי, אלא גם על-לא רק על

חזקה של השתייכות  מחשבתי ונפשי מיוחדים, ששמרה, עד עצם היום הזה, על הכרה

 משותפת". 

כוכבא" ברלין -הוקם "בר -1898נפתחו מספר מועדונים בבולגריה )פלוודיב(, ב 1897בשנת 

 הוקם מועדון גם בלמברג שבפולין. -1911וב

, בזכות נאומו הנלהב -1898הרעיון של הקמת תנועת ספורט יהודית לאומית קיבל תנופה ב

או, בקונגרס הציוני השני בבזל: "דברי ימי עמנו מעידים, של המנהיג הציוני הידוע, מקס נורד

כי לפנים הייתה קיימת יהדות שרירים חזקה...אולם זה לא נכון! אחרים מותתו את גופנו 

הביניים לעם דל ומסכן, כחוש וחסר -ובהצלחה רבה. הם הפכו את יהדות הגטו של ימי

קוף גו....עתה הוסרה המועקה. אונים...ברחובות הצרים של הגטו שכחנו לחלץ עצמות ולז

רצוננו חופשי. איש לא ימנענו מעסוק בהבראתנו הגופנית. נחדש נעורינו לעת זקנתנו: נפתח 

נהיה לאנשי חייל...מה שחסר לנו זה שרירים  -בנו חזה רחב, אברים חזקים, מבט אמיץ 

ף בלבד, אלא גם ואותם אנחנו יכולים לפתח בעזרת תרגילים גופניים...עלינו להבריאנו לא בגו

ברוח...ככל שהיהודים יגיעו ליותר הישגים בספורט, כך יגבר ביטחונם העצמי... יחי הספורט! 

 יפרצו ויפרחו אגודות הספורט העברי!"
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1391-1311 

 -)לימים  1911במאמר ראשי שהתפרסם בגליון הראשון של ירחון הספורט היהודי, מאי 

התנועה במלים "נפש בריאה בגוף בריא". הירחון,  עיתון  "המכבי"(, סוכמה תמצית מהות

כוכבא, הפך עם הזמן לעיתון הספורט של כל אגודות -שנוסד כביטאון הרשמי של אגודת בר

, נוסד  1913הספורט היהודיות בעולם. שלוש שנים מאוחר יותר, בקונגרס הציוני השישי, 

רגון גג של כל אגודות כא”( TUDISCHEN TURNERSCHAFT"ארגון המתעמלים היהודים" )"

הספורט היהודיות בעולם. צירי הקונגרס, ביניהם ד"ר בנימין זאב הרצל, ד"ר מנדלשטם ומקס 

מתעמלים יהודים מצטיינים  35נורדאו,  זכו לצפות בהופעת ראווה ראשונה ומרשימה של 

 חברים, עמד בתחילה ארנסט 1,511הונגריה. בראש הארגון, שכלל אז -מגרמניה ומאוסטרו

 (, שניהם ילידי גרמניה.THEOWALD SHOLOM( ואחריו תאוולד שולום )ERNST TUCHתך )

אגודת המתעמלים  -ישראל -נוסדה אגודת הספורט היהודית הראשונה בארץ -1916ב

, נוסדו -1919ידי יחזקאל חנקין וד"ר ליאו כהן.  במשך שלוש שנים, מ-לציון" ביפו, על-"ראשון

ציונה, גדרה, ירושלים, זיכרון יעקב, -לציון, רחובות, נס-ראשוןתקוה, -אגודות דומות בפתח

" ל"הסתדרות מכבי ישראלהתאחדו כולן  1912פינה, חיפה וביירות.  בשנת -עקרון, ראש

(. בשנה זו נוצרה הזיקה הראשונה בין ZVI  ORLOV  NISHRIבהנהגת צבי אורלוב נשרי )

, בוועידת מכבי בברלין, לקיים סיורים המועדונים באירופה למועדונים בא"י, כאשר הוחלט

.  בשלב זה כללה התנועה כבר כמה אלפי חברים ואף -1914וב -1913קבוצתיים בא"י, ב

 זכתה להכרה חלקית מצד חלק מצעירי התנועה הציונית. 

אותה תקופה גברה האנטישמיות במדינות מרכז ומערב אירופה. בגרמניה גורשו ספורטאים 

ימות והספורט הגרמני התנגד לייסוד אגודות מיוחדות ליהודים, יהודים מהאגודות הקי

 לאומיות.-שהואשמו בדו

אולם תנועת הספורט היהודי  המשיכה להתפתח חרף ההתקפות והוויכוחים עם החוגים 

יהודיים. יתרה מכך: ערב מלחמת העולם הראשונה הגיע הספורט היהודי לשיא חדש -הלא

ארגון שערכה התנועה -, במסגרת רה1913מאי  בהתפתחותו. ביום הספורט החמישי,

אזורים: האזור הגרמני,  -6ישראל, חולק הארגון ל-אגודות באירופה ובארץ -31שכללה אז כ

בורוביני, אזור בולגריה, אזור טורקיה ואזור א"י. -אוסטרי, האזור הגליציאני-האזור המערבי

 ידי הוועד המרכזי של הארגון. -בכל אזור פעלה ועדה אזורית, שהייתה מבוקרת ומכוונת על
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בין אגודות הספורט היהודיות באירופה אשר תרמו להתפתחות המרשימה של תנועת המכבי 

. מייסדי האגודה לא -1919", שנוסדה ב"הכוח וינהבאותן שנים, ראויה לציון מיוחד אגודת 

אים הלכו בדרך שהייתה מקובלת באגודות האחרות, בהן נהגו להשקיע בעיקר בספורט

 הבולטים שהיו להם סיכויים טובים.

(, באסיפת המנהלים של ראשי 1921בקרלסבד )צ'כוסלובקיה, אוגוסט  -12בקונגרס הציוני ה

אגודות הספורט היהודיות, הוחלט למסד את ארגון אגודות הספורט היהודיות תחת שם חדש 

  HEINRICH)הן )(  וד"ר היינריך קוMACCABI  WORLD  UNION)הסתדרות עולמית מכבי   -

KUHN  מגרמניה נבחר לנשיאה הראשון.  בזמן זה החלה התנועה לפעול כחלק אינטגרלי

 מהתנועה הציונית.

 -1929לברנו שבצ'כוסלובקיה וב -1927המטה של התנועה, שמוקם במקור בוינה, הועבר ב

הועבר שוב, הפעם לברלין, שם שיגשגה התנועה תחת נשיאותו האנרגטית של  היינריך 

ארגונים אזוריים ולא פחות  22(.  בתקופה זו כללה התנועה כבר HEINRICH  LOWEלובה )

 אלף חברים. -111מ

התפתחות חשובה נוספת הייתה ייסוד תנועת הנוער "מכבי הצעיר". קבוצות ראשונות של 

, לצד קבוצות מכבי בגרמניה. בוועידת הסתדרות עולמית 1926התנועה הוקמו כבר בשנת 

 -1933, הוחלט להקים סניפי "מכבי הצעיר" ליד כל אגודת מכבי. ב1929יה, מכבי בצ'כ

ישראל.  בכך נוסדה לתנועה זרוע חינוכית, שהקנתה -הוחלט על הקמת "מכבי הצעיר" בארץ

 לנוער ערכים 

מכביים לצד הכשרה מעשית. חברי מכבי הצעיר, שעלו ארצה, הקימו כאן חמישה -יהודיים

 , מעיין צבי, כפר רופין, מצובה ודוברת.את כפר המכבי -קיבוצים 

אביב, -, עם קיום המכביה הראשונה בתל1932לשיאה הדרמטי הגיעה התנועה בשנת 

אצטדיון המכביה. אפילו מכונת המלחמה הנאצית, שעלתה לשלטון  -באצטדיון הראשון בארץ 

כניע את כך, פירקה את האגודות היהודיות וגזלה את כל רכושן, לא הצליחה לה-שנה אחר

הרוח המכבית.  שתי המכביות הראשונות, שנערכו למעלה מעשור לפני קום המדינה, היוו 

את ההוכחה לכך: עשרות יהודים, רובם ממזרח אירופה ומיעוטם ממערבה, שהוקסמו 

ממראה הארץ הנבנית ומהחיים החלוציים התוססים בה, החליטו להישאר בארץ אחרי 

 המכביה ולבנות בה את עתידם.
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הועבר מטה התנועה מגרמניה הנאצית ללונדון, תחת נשיאותו של זליג ברודצקי  -1935ב

(SELIG BRODETSKYונשיאות הכבוד של לורד מלצ'ט הבריטי. עם פרוץ מלחמת )- העולם

 ישראל, הפעם באופן סופי.  -, הועבר המטה לארץ-1939השנייה, ב

ם שם "המכבי" שרד גם את בתקופת המלחמה, פסקה פעילות התנועה כמעט לגמרי. אול

אלף,  -211המלחמה האיומה הזו: רבים מחברי התנועה, שמספרם הוערך אותו זמן בכ

התפזרו באירופה ובעולם וייסדו גרעינים חדשים של התנועה  באוסטרליה, דרום אמריקה, 

צפון אמריקה ודרום אפריקה. במרוצת השנים חדר רעיון ה"מכבי" לארצות רבות והקיף את 

קהיליות היהודיות בעולם.  חברי הסתדרות מכבי ישראל לקחו, כמו בעבר, חלק פעיל רוב ה

)מלה"ע הראשונה(, כשחברי מכבי יפו השתתפו  -1915בהגשמת הציונות הלוחמת. כמו ב

, כשחברי מכבי א"י התגייסו לגדוד -1918בייסוד גדוד "נהגי הפרדות" בגליפולי, וכמו ב

, כך גם הפעם לקחו חברי מכבי חלק פעיל במאבק. העברי )קלעי המלך( בצבא הבריטי

, -1941חלקם הצטרף לשורות  "ההגנה" וחלקם התנדב לצבא הבריטי  והקים במסגרתו, ב

את פלוגת מכבי א"י, שלחמה נגד הנאצים. עם סיום המלחמה החיו מנהיגי התנועה בלונדון 

 לות לישראל.ובישראל את פעילות המועדונים שנותרו וסייעו לניצולי השואה לע

נולדה המסורת של מירוץ הלפיד, ארוע הדגל של "מכבי הצעיר",  הנערך  1944בדצמבר  

מאז מדי שנה בחג החנוכה.  הלפיד, המוזנק מקברות המכבים שבמודיעין, מופץ בעשרה 

פיתוח, למרכזי קליטה, כשבכל שנה מביאים חניכי תנועת -למחנות צה"ל, לערי -מסלולים 

, 1966בשנת  -22לפיד לכנסת ישראל ולבית הנשיא. החל ממרוץ הלפיד המכבי הצעיר את ה

הוחל במסורת היפה של שליחת לפידי חנוכה לגלילי מכבי בחו"ל, שם מוגשת אש הלפיד 

 . לאנשי הקהילה היהודית במקום

  

 

 

 

 

 

  

 


