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 הצעות למערכי שיעור

 
 "המכביות מעודדות עליה לישראל"

 
 בעתידו היהודי העם של ותקוה אמונה של מפגן היא המכביה"

 (14 -ה המכביה נעילת טקס  ,ל"ז רבין יצחק) "ישראל ובמדינת ישראל בארץ

 
 העם של ביותר הגדול ל"הבינ אירועונחשבת ל בעולם בגודלו שניה הספורטיבי האירוע היא המכביה

 לישראל גיעיםמ העולם מכל יהודים במהלכו , םשני  4 כל ישראל במדינת המתקיים ,היהודי

 של מרכזיותה הדגשת תוך היהודית הזהות והעמקת הארץ הכרת ,ספורט תחרויות של לשבועיים

  .בעולם ישראל קהילות של היהודית ההמשכיות וחיזוק היהודי העם בחיי ישראל

 

 תבל קצוות מכל שמגיעים היהודים ,ובעולם בארץ יהודים בין המקרב מפגן במכביהם רואי  מנהיגים 

  .כולם בלבבות חמים רגשות מציפיםה ואחדות אחווה של ססגוני למפגן יחד מתכנסים,  לישראל

 להכיר להזדמנות וזוכים המדינה אזרחי עם מתאחדים ,ארצה המגיעים ומשלחותיהם הספורטאים

חוזרים יל בה ובכך לחזק את הזיקה כלפיה . כאשר הם אליה, לטי , להתוודעהמדינה את

עם כל הידע והחוויות שצברו הם בעצם הופכים למעין "שגרירים" של מדינת לארצותיהם 

 מחליטים ישראל בקרב הקהילות בהן חיים והמעגלים הסובבים אותם בחייהם. חלקם אף 

 . בעקבות המכביה ולבנות את ביתם בישראל ארצה לעלות

 

מחכה לפניכם מספר ספורטאים יהודים שעשו עלייה בעקבות המכביה. הכירו אותם  ובהמשך 

 הצעה למערך שיעור בנושא.
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 קלטי אגנס

 
 

 

 

 

יהודיה , אלופה אולימפית בעלת עשר מדליות, מהן חמש  -מתעמלת הונגריה
 מדליות זהב ואלופת עולם.

 

 

( שם משפחתה המקורי היה קליין. 2021 בינואר 100, )חגגה 1921 -נולדה ב
בזמן אולימפיאדת מלבורן התרחש המרד ההונגרי ואגנס קלטי, כמו ספורטאים 

 הונגרים רבים, נשארה באוסטרליה וקיבלה מקלט מדיני.

 

 הגיעה לישראל, למשחקי המכביה החמישית, והחליטה להישאר בארץ. 1957 -ב

כמאמנת נבחרת המתעמלות של בישראל עבדה במכללת וינגייט וכן שימשה 
, אחרי נפילת הקומוניזם בהונגריה, חזרה לבקר שם וזכתה 1989ישראל . בשנת 

 בהוקרה רבה מהמשטר הדמוקרטי החדש.

קלטי נולדה בבודפשט למשפחה יהודית מבוססת, היא החלה להתאמן 
 בהתעמלות בגיל ארבע במועדון ספורט יהודי.

התחבאה  1944 -ן הכיבוש הגרמני בהיתה לאלופת הונגריה. בזמ 16בגיל 
באמצעות מסמכים מזוייפים כמשרתת בכפר. אביה, דודיה ומשפחותיהם נשלחו 

 לאושוויץ ושם נספו, אמה ואחותה ניצלו. 

 לאחר המלחמה חידשה קלטי את אימוניה.

 

מבין כל התמעמלים במשחקים האולימפיים, מדורגת קלטי במקום עשירי בכל 
יות הזהב שאותן צברה, ולכן נחשבת על ידי רבים כאחת הזמנים, לפי מספר מדל

 הספורטאיות היהודיות הגדולות ואחת המתעמלות הגדולות בכל הזמנים.
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 טל ברודי

 
 

 

 

ג'רזי בארצות הברית. כדורסלן עבר -בניו 1943באוגוסט  30 -טל ברודי נולד ב
וכעולה אשר נקלט ישראלי אשר הפך בישראל לסמל ככדורסלן, –אמריקאי 

 בהצלחה בחברה הישראלית.

 

כחבר משלחת ארצות הברית  למכביה  1965טל ברודי הגיע לישראל בקיץ שנת 
 השביעית.

-קבוצתו זכתה במדליית הזהב בטורניר. למרות הצלחותיו בארה"ב החליט טל ב
 לעלות לישראל והצטרף לשורות קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב. 1966

 

לאחר ניצחונה של מכבי תל אביב על צסק"א מוסקבה במסגרת גביע אירופה 
לאלופות אמר טל את המשפט שנחרט בתודעה הלאומית הישראלית, והמסמל 

לא רק בספורט  –את נצחון הרוח והוא : "אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה 
 אלא בהכל".

 

יבור. אמרו לי: אם אתה "הגעתי למכביה, היתה כאן אווירה יפה, הרגשתי זיקה, ח
בא לפה, אנחנו מאמינים שתוכל לשנות משהו. עדיין הייתי תחת הרושם של 

 המכביה, שנתנה לי להרגיש שייכות.

 

על : "תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה  1979טל ברודי זכה בפרס ישראל לשנת 
בתרבות הגוף". היה הספורטאי הראשון שקיבל את פרס ישראל, ופתח את הדלת 

 פורטאים נוספים.לס

 

, חשבתי שאם קיבלתי פרס גדול 34"כשקיבלתי את פרס ישראל הייתי בן  
ומשמעותי, אני חייב להמשיך את כל מה שאני עושה. כיום אני שגריר של רצון 

 טוב, של עם ישראל ושל העם היהודי"..
  



4 
 

 

 

 

 וילי סימס

 
בניו יורק בארצות הברית, הוא כדורסלן עבר  1959 -וילי סימס נולד ב

 . 1.93ישראלי ששיחק בעמדת הקלע וגובהו  –אמריקאי 

 

סימס נחשב לאחד השחקנים הבולטים בליגת העל בכדורסל בשנות 
 ואחד מסמליה הגדולים של מכבי תל אביב. 90-וה 80 -ה

 

שירית והיה שותף לזכייתה של השתתף וילי סימס במשחקי המכביה הע 1977-ב
 נבחרת הכדורסל האמריקאית במדליית הזהב.

 

 .1981-הוא השתתף עם ארצות הברית גם במשחקי המכביה האחת עשרה ב

 

חברו לנבחרת בעקבות יכולתו הטובה במכביות, הוחתם וילי סימס יחד עם 
בליגה  1981/1982ארצות הברית, דיויד בלאט, במכבי חיפה לקראת עונת 

 אז הליגה הבכירה. -הלאומית

 

 –נקודות וכיום הוא ממוקם במקום ה  933כשנתיים במדי מכבי חיפה קלע סימס 
 בטבלת קלעי כל הזמנים של הקבוצה.  16

 

לאחר שתי עונות מוצלחות במיוחד עבר לשחק ב"הפועל תל אביב", עמה זכה 
בעונת בגביע המדינה. לאחר שנתיים נוספות באליצור נתניה, עבר לשחק 

במכבי תל אביב, בה שיחק חמש עונות וזכה עמה בחמש אליפויות  1987/1988
 ובשלושה גביעים.

 

עבר  1992-בנוסף, העפיל עם קבוצה זו פעמיים לגמר הליגה האירופית.  ב
 .1996-ל"הפועל אילת", שאותה עזב לאחר ארבע עונות ב

 

 וילי סימס בנה את ביתו בישראל.
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 דיויד בלאט

 
 

 

 

בעיירה מסצ'וסטס שבארצות הברית. במהלך לימודיו  1959 -בלאט נולד בדיויד 
 שיחק כרכז במגמת הכדורסל באוניברסיטה.

 

, כשחקן נבחרת ארצות 1981בלאט השתתף במכביה האחת עשרה בשנת 
הברית בכדורסל, וזכה עמה במדליית הזהב. בלאט היה כדורסלן ומאמן כדורסל 

במשך עונה   NBA –אמריקאי, הוא אימן את קבוצת קליבלנד מליגת ה  -ישראלי
 וחצי, ובכך הפך למאמן הישראלי הראשון שאימן קבוצה בליגה בכירה זו.

 

מונה לעוזר מאמן במכבי תל אביב תחת הנהגתו של המאמן פיני  2000בשנת 
 גרשון. כעוזר מאמן זכה בגביע הסופרליג  בגביע היורוליג.

 

מונה למאמן הקבוצה, עמה זכה בגביע היורוליג , באליפות הליגה  2002בשנת 
 גביעים, ובזכות זה נבחר למאמן העונה. 6-אליפויות ו 5-האדריאטית וב

 

, והוביל אותה  2006-2012לאט היה גם מאמנה של נבחרת רוסיה  בין השנים ב 
לזכייה ראשונה והיסטורית באליפות אירופה בכדורסל , והפך למאמן  2007-ב

 הישראלי היחיד שזכה בתואר זה.

 

, באליפות אירופה בכדורסל, המשיך בלאט באימון נבחרת הכדורסל 2011בשנת 
 במדליית הארד באליפות אירופה. הרוסית והצעיד אותה לזכייה

 

 דיויד בלאט בנה את ביתו בישראל.

 

משחק כיום בהפועל תל אביב ובנבחרת הנוער  1997בנו תמיר בלאט יליד 
 הישראלית.
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  :הצעה למערך שיעור בנושא
 
 "המכביה מעודדת עליה "
 

 ח' –מומלץ לכיתות ה' 
 

 מטרות:
 

 היהודי העם בחיי ישראל של מרכזיותה הדגשתשל המכביה:  הכרת מטרותיה העיקריות .1
  .בעולם ישראל קהילות של היהודית ההמשכיות וחיזוק

 
 מה משמעותו ואיך מתקשר למכביה? –הכרת המושג ציונות  .2

 
 הכרת ספורטאים מעוררי השראה בספורט היהודי. .3

 
יהודים הכרת  המושג "יהדות התפוצות"  והמשמעות של  המפגש הבינלאומי שמחבר בין  .4

 מכל קצוות תבל.
 
 

 :מהלך הביצוע
 

התלמידים יתחלקו לקבוצות, כל קבוצה תבצע עבודת חקר ו"תעודת זהות"  על אחד  .1
. התלמידים יעזרו במידע ברשת ויפנו לארכיון  שהוצגו לעיל מהספורטאים שעלו לישראל

 (03-6715729/03-6715727מכבי לבקשת מידע נוסף. )
 

, /ה הספורטאי/ית ארץ המוצא ממנה הגיע הצגת :על כל ספורטאי תכלול תעודת הזהות 
, באיזו מכביה /יה, נקודות חשובות בחייו/תההישגים החשובים של אותו ספורטאי

 . /הומה האני מאמין שלו  תכונת אופי מיוחדת מאפיינת אותו/ה , איזו/ההשתתף
 

 התלמידים  יציגו את עבודתם במליאה באמצעות מצגת.
  


