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סיון התשע"ג

משחקי המכביה ה ,19-הגדולים ביותר מאז הקמתם,
ייערכו ביולי  ,2013ויציגו את החיות והחיוניות של
הספורט היהודי והציוני ,ואת פעילותה הענפה של "מכבי
תנועה עולמית" ,המארגנת את האירוע הספורטיבי
השלישי בגודלו בעולם.
כ 8,500-ספורטאים צעירים מ 71-מדינות ,הפעילים
ב 42-ענפים ו 4-קטגוריות ,יגיעו לישראל להתחרות,
להכיר ולהיפגש .טקס פתיחת המכביה יתקיים לראשונה
בירושלים ,והתחרויות ייערכו בכל רחבי הארץ.
משחקי המכביה ה 19-מוכיחים ,כי חשיבותו של המפעל
גדלה בכל פעם שהם מתקיימים ,ובכל פעם נוסף נדבך
חדש בתולדות הציונות.
מאז שהחליטו ראשי "מכבי תנועה עולמית" על כינון
מפעל המכביה לפני  80שנים בצ'כוסלובקיה ,נערכו
המשחקים פעמיים לפני קום המדינה בתל-אביב,
ולאחר הכרזת עצמאותה של המדינה  -עוד  16פעמים.
הדגשים השתנו מעת לעת ומאירוע לאירוע ,אך הבסיס
הציוני-ערכי ,המביא למכביה בכל פעם אלפי צעירים
יהודים מכל רחבי העולם ומציג בפניהם את ישראל
ואת הנוער בישראל ,נותר מאז המכביה הראשונה.
בראשיתם היו משחקי המכביה ראש-גשר לקשרים של
הספורט הציוני עם התנועה האולימפית ,ולימים זכתה
המכביה לקבל הכרה כאחד מאירועי הספורט האזוריים
החשובים בעולם .שתי המכביות הראשונות הביאו לעלייה
של מאות צעירים מכל רחבי העולם ולחיזוק היישוב בארץ
ישראל בתחומים רבים )חינוך ,מחקר ,תרבות ואמנות,
ספורט ותרבות-ספורט( .עם קום המדינה נמשכה העלייה
של ספורטאים בכירים ,שתרמו לקידום הספורט בישראל,
כמו גם הופעתו של בכיר הספורטאים היהודים מארק
ספיץ .גם במכביה ה 19-בקיץ  2013משתתפים -
כהבעת הוקרה לארגון המקשר אותם לישראל וליהדות
 ספורטאים יהודים מובילים ,בהם כאלו שזכו לא-מכברבמדליות אולימפיות במשחקי לונדון .2012
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ביום חמישי י"א באב התשע"ג ) 18ביולי  (2013יתקיים
טקס הפתיחה המרהיב והמרגש באיצטדיון טדי בירושלים.
אלפי הספורטאים מהארץ ומהעולם יהיו חלק פעיל בו
ובבסיס הסיפור האמנותי ,שיוצג לפני רבבות הצופים
באיצטדיון ומיליוני הצופים בארץ ובעולם; רשתות שידור
יהודיות יקרינו את הטקס בשידור חי בערוצי הטלוויזיה
ובאתרי אינטרנט ייעודיים .בסיום הטקס יחלו עשרה ימים
של תחרויות בכל הארץ.
בואם של אלפי הספורטאים והמלווים שלהם מכל
רחבי העולם הוא אירוע חגיגי לא רק לספורט ,אלא
גם לתעשיית התיירות בישראל )מלונות ,בתי-הארחה,
מסעדות ,אוטובוסים ,טיולים( וגם לאלפי המתנדבים,
המצפים להכיר באופן בלתי אמצעי יהודים מחו"ל ,ולסייע
בארגון האירוע המורכב והעשיר בתכנים ספורטיביים,
חינוכיים ודתיים )כמו עריכת טקסי בר-מצווה המוניים
בכותל המערבי( .המכביה ה 19-היא פסגת הפעילות,
הנערכת לאחר ארבע שנים של עבודת הכנה בהנהלת
"מכבי תנועה עולמית" ,והיא אחד האירועים הלאומיים
שייחקקו בזיכרון הלאומי זמן רב לאחר סיומם.

הוועד המארגן
המכביה ה19-

תודתנו לסטודיו ג'ירף לתקשורת חזותית על הקונספט הגרפי והעיצוב.
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The 19th Maccabiah
The 19th Maccabiah, the largest games to date, will
take place in July 2013, highlighting the vivaciousness
and vibrancy of Jewish and Zionist sports and the
widespread activity of the Maccabi World Union,
organizer of the world’s third largest sporting event.
Some 8,500 young athletes from 71 countries will come
together in Israel to compete in 42 different sports
in four categories. For the first time, the Maccabiah
opening ceremony will be held in Jerusalem, with
competitions taking place throughout the country.
The 19th Maccabiah demonstrates the ever- increasing
significance of this enterprise, as each time the games
convene a new chapter is written in the history of
Zionism.
Since being founded by the Maccabi World Union 80
years ago in Czechoslovakia, the Maccabiah games
were held twice in Tel Aviv prior to the establishment
of the State of Israel and 16 times thereafter. While
the emphasis may shift from time to time and from
event to event, the foundation of Zionist values, which
bring thousands of young Jews from around the
world to every Maccabiah, introducing them to Israel
and to Israeli youth, has not wavered since the first
Maccabiah.
The early Maccabiah games served as a means
for creating ties between Zionist sports and the
Olympic movement and in time the Maccabiah was
recognized as one of the world’s most important
regional sporting events. The first two Maccabiahs
led to the Aliyah of hundreds of young people from
around the world and strengthened the Jewish
Yeshuv in Eretz Israel in many fields (education,
research, culture and art, sports and sports culture).
The continued Aliyah of prominent athletes after
Israel’s independence furthered sports in Israel, as
did the appearance of the greatest Jewish athlete,
Mark Spitz. Leading Jewish athletes will also take
part in the 19th Maccabiah, including some recent
medal-winners from the 2012 London Olympics,
whose participation reflects their appreciation for
the organization that connects them to Israel and
to Judaism.
On Thursday July 18, 2013 a spectacular and
moving ceremony shall take place at the Teddy
Stadium in Jerusalem. Some 8,500 athletes from
Israel and around the world will actively participate
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in the ceremony and the artistic tale presented to
the tens of thousands of spectators in the stadium,
as well as the additional millions watching in Israel
and worldwide. Jewish broadcasting networks
will broadcast the ceremony live on designated
television channels and websites. The ceremony
will be followed by ten days of competitions held
throughout Israel.
The arrival of thousands of athletes and those
accompanying them from all around the globe is a
joyous event not only for Israeli sports, but also for
Israeli tourism (hotels, hostels, restaurants, buses,
trips) as well as for the thousands of volunteers
who look forward to meeting Jews from overseas
in person and to helping organize this complex
event that has educational and religious aspects
(such as conducting mass Bar Mitzvah ceremonies
at the Western Wall) in addition to the sports. The
19th Maccabiah is the culmination of four years
of preparation conducted by the Maccabi World
Union and it is a national event that shall remain
etched in our national memory long after the closing
celebration.

The 19th Maccabiah Organizing Committee
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