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 פרק ב
:משחקי המכביה  

 המשחקים האולימפיים היהודיים
 

 חלק ראשון:
הוגה רעיון המכביה ומגשימו: יקותיאלייוסף   

1932-2017משחקי המכביה משנת   



היא  " המכביה העולמית"או  המכביה

המתקיימת מדי ארבע שנים בישראל  ענפית -תחרות ספורט רב

.ספורטאים יהודים מרחבי העולםבהשתתפות   



 הוגה רעיון המכביה ומגשימו

ספורטאים ללא מדינה אינם יכולים  

 להשתתף במשחקים האולימפיים

 יקותיאלייוסף 



 האם לדעתך יש להמשיך לקיים את 

?המכביהמשחקי   



 התהוות משחקי המכביה

1930-1931 1932 1929 1928 

 מסעות לאירופה

 רוכבי אופנועים

ארצות ועשרות ערים 9  

לבשר ולגייס ספורטאים יהודיים  

 מכול קשת ענפי הספורט

 משחקי המכביה הראשונה

שנה למרד בר כוכבא 1800  

 יהודים מכל קצות העולם

 משחקים עולמיים עבריים

 קונגרס מכבי עולמי

כוסלובקיה'נואם בצ יקותיאלייוסף   

 הצעתו מתקבלת

מכביה ראשונה 1932  

 מנחם אוסישקין

 נשיא הקרן הקיימת

הצעה לכנס ראשון לספורטאים  

 מכל מרכזי מכבי בעולם



 משחקי המכביה



 היסטוריה

1965 
מדליות זהב 4 -מרק ספיץ   

ספורטאי מצטיין של  

 המכביה

1957 
יצחק ברגר שיא עולמי בהרמת  

 משקולות

אלופה אולימפית -אגנס קלטי   

1950 
לאחר החלטה על דחייה  

.1938משנת   

אירוע שיא של מדינה שרק  

.נולדה  

1932 
 המכביה הראשונה

עליית ספורטאים לארץ 

 ממדינות שונות

1961 
מעמד של משחקים  

.אזוריים  

1953 
לראשונה הוענק פרס 

לספורטאי המצטיין של  

 המכביה

1935 

 בצל עליית היטלר לשלטון
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 היסטוריה

1993 
 פאראלימפייםמקצים לראשונה 

 "הפעם כמו אף פעם"הסיסמה 

1985 
משלחת קולומביה וזאיר חידשו  

 שנים 24הופעתן לאחר 

 מרק ספיץ נשא את הלפיד

 מלווה בבנותיהן של

 חללי מינכן

1977 
 ערב המהפך הפוליטי בישראל

 וביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים

 מס המשתתפים הוכפל

 אחוז גדול של יורדים

1969 
מדליות זהב 6-מרק ספיץ   

מדליות זהב 4-ננסי ספיץ   

1989 
 לראשונה יהודים מהגוש

 הקומוניסטי

 "אני שייך"הסיסמה 

1981 
 "הרגעים הגדולים"

 קיבוץ גלויות ספורטיבי: המשימה

 תיקי עלייה 80פתיחת 

1973 
זהב   7שיא - זרנוביצקיאניטה 

ברנט  ויחד עם אחיה התאום 

כסף 4-זהב ו  9-זכו ב   
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27 

2694 

34 

3450 

33 

3639 

37 

4417 

46 
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48 



 היסטוריה

2022 
דחיית המכביה בשנה לאור  

דחיית המשחקים  

 האולימפיים בטוקיו

 משבר הקורונה

2013 
 תנועת מכבי צעיר חלק מההפקה

הדליקה   רייזמןהמתעמלת אלי 

 את הלפיד

 ממשלחת קובה עלו לארץ 1/3

 "מתחברים למכביה"הסיסמה 

2005 
-יותר מ:  הגדולים ביותר עד אז

 .ספורטאים 7,000

 "להתרגש לאהוב לנצח"הסיסמה 

1997 
 אסון גשר המכביה

הרוגים ועשרות פצועים 4  

" שיא הקיץ"הסיסמה   

2017 
-הגדולה ביותר אי פעם קרוב ל 

 .ספורטאים 10,000

 .לראשונה וייטנאם ואיי קיימן

 מטר מעורב 4X50משחה ראווה 

 ב מול ישראל"ארה

2009 
 ספורטאים מישראל 3,000

לגעת ברגעים "הסיסמה 

 "הגדולים

2001 
תקופת שיא של האינתיפאדה  

 השנייה

 משלחות רבות

 "עם אחד חלום אחד"הסיסמה 
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?האם לדעתך יש להמשיך לקיים את משחקי המכביה  

בכותרתיש לכתוב   

ומשפחה ולנמקשם   

https://he.padlet.com/hilladavidov7/Bookmarks


21-ר המכביה ה"יו -אריק זאבי   

file:///C:/Users/HILLA/Desktop/IMG_4341.MOV


 סרטונים

מגשים החלומות - יקותיאלייוסף  המכביה-יהדות השרירים : ארץ קטנה גדולה   

1932המכבייה הראשונה   

https://www.youtube.com/watch?v=tM1his4QbKE
https://www.youtube.com/watch?v=AnOwz1nl6tY
https://www.youtube.com/watch?v=KFAGjkwlnAs
https://www.youtube.com/watch?v=KFAGjkwlnAs
https://www.youtube.com/watch?v=AnOwz1nl6tY
https://www.youtube.com/watch?v=tM1his4QbKE


"הספורטאית במסכה"  

 אתלטית אמריקאית•
 זכתה במדליית כסף בזריקת דיסקוס 1928מדליית כסף במשחקים באמסטרדם •
 (שיא אולימפי)זכתה במדליית זהב בזריקת דיסקוס  1932לס 'במשחקים בלוס אנג•
 (ברזל וכידון, דיסקוס)מדליות זהב  3 -השתתפה במכביה השנייה וזכתה ב •
 1936כיהודייה בחרה להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין •



 דרוסיןליליאן קופלנד 



"הספורטאי במסכה"  

 שחיין•
 מתוכן זהב 9 -מדליות אולימפיות  11בעל  •
 (השביעית והשמינית)השתתף בשתי מכביות •
 מדליות זהב במשחי שליחים 5 -מדליות זהב אישיות ו  5 -זכה ב •



 מרק ספיץ



"הספורטאית במסכה"  

 סייפת דקר•
 פעמים אלופת עולם 5 •
 במשחקים האולימפיים באטלנטה מדליית ארד בקבוצתי ובסידני זהב•
 זהב 16 -במשחקי המכביה ה •
 כיום מתגוררת במוסקבה ומדריכה במכבי מוסקבה•



 מריה מזינה



"הספורטאי במסכה"  

"בהכל, לא רק בספורט -אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה "  

 .למכביה השביעיתכחבר משלחת ארצות הברית  1965 הגיע בקיץ שנת לישראל•
 .קבוצתו זכתה במדליית זהב בטורניר•
 .בולטסבולטימור  על ידי קבוצת, 12-במקום ה ,NBA-ה  בדראפטבאותה שנה הוא נבחר •
 .אביב-מכבי תל לעלות לישראל והצטרף לשורות קבוצת הכדורסל של 1966-בלמרות זאת החליט •



 טל ברודי



 חידון המכביה

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/macabia_hoveret.pdf 

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=95423ad9-740b-4620-af97-be546c266512 

7355868 

 מידע - 20-המכביה הבסימן  

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=95423ad9-740b-4620-af97-be546c266512


 תודה רבה
2022להתראות במשחקי המכביה   

 הילה דוידוב

 

hilladavidov7@gmail.com 

052-8343954 
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