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  ישראל משלחת לחברי אגרת

 20-תכם לסגל נבחרת ישראל למכביה הברכות לבחיר

. מדינות 80-איש מכ 10,000-המכביה הינו המפעל השלישי בעולם בגודלו והשנה נרשום שיא עם השתתפות של כ

 ענפי ספורט. 41-איש מ 2,400-משלחת ישראל תמנה כ

 משחקי של הפתיחה וההנחיות הקשורים למופע המידע עקרי את משלחת, חבר כל זו, להעביר אל אגרת מטרת

 .ביולי 6-ביום חמישי הם, בהשתתפותכ ,ירושלים הבירה בעיר "טדי "באצטדיון אשר יערך 20-ה המכביה

 הקפדה תוך ,פיהן על ותפעלווהבקשות  ההנחיות את רבה תקראו בסבלנות כי ומבקשים אישית אליכם פונים אנו

 המשלחות ויעצים במצעד שתתפותכםה את צוות ההפקה ועל עליכם יקלו שלהלן ההנחיות כל ביצוע .קיומן על

 .הפתיחה בטקס מהחוויה ההנאה את

 באגרת זו תמצאו מידע על:

 הגעה לטקס הפתיחה  .1

 הנחיות למהלך הטקס .2

 חזרה מטקס הפתיחה .3

 נוער ספורטאי .4

 

 הגעה לטקס הפתיחה (1)

לארנה הסמוכה  16:30ועד שעה  14:00החל מהשעה להגיע צועדים בטקס ה על כל חברי המשלחת .א

 . לאצטדיון טדי

מצוי ברשותכם. לא ניתן להשתתף בטקס ללא מטעם המכביה אנא ודאו כי תג הזיהוי האישי שנמסר לכם  .ב

 התג וללא בגדי הייצוג של ישראל למכביה. 

  :ללוכ החיתפה סקטל לארשי תחלשמ שובל .ג

 ,םייסנכמ שובלל תוגהונ ןניא רשא םישנ) ההכ לוחכ הדומרב סנכמ ,לסרפוש וגול םע הנבל ולופ תצלוח

  הלילב רק ול היהיש ךכמ ששוחש ימ .(לוחכ עבצב תיאצח םע אובל תולוכי

 :השחמהל הנומת .לביקש תינומיאה תא איבהל לוכי
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-עד לתחנת הרכבת "מלחה ויסעאשר  ת מכביהורכב יתשהגעה של כל המשלחת תתבצע באמצעות ה .ד

 ."טדי" ירושלים" ומשם הליכה מאורגנת ומסודרת של כמה דקות ברגל לאצטדיון

 רק את התחנות הבאות: ןועל כן יהיו לה בלבדאת חברי משלחת ישראל  הנשמשתת והרכב

 היינש תבכר הנושאר תבכר

 (52:41 )תצא מרכז/בארלוזורו -תל אביב (14:10 העשבחוף הכרמל )תצא  -חיפה

 (14:45 העשב )תצא לוד (14:45 העשב )תצא ספיר -נתניה 

 

 -ימו לב ש

 במקרה ותיווצר בעיה, יהיה דוכן של המכביה בכל אחת מתחנות הרכבת •

 בה יוצאת הרכבת מהתחנהדקות לפני השעה  10 לפחות ומלץ מאוד להגיעמ •

 לא תהיה רכבת נוספת  •

 עגונה לכב הנעמ םכל ונתיו עייסל ובדנתה לע-לא תרבחמ תואלפנו םיאלפנ תודבועו םידבוע 35

 .םהיתואורוהל ובישקהו םתוא ודבכ אנא .הלאש לכב םכל ועסייו רוזיפו העגה ,תובכרל

אל מתחם הערכות מיוחד אשר הוכן עבורכם בו תוכלו להינפש, לשתות,  םיבדנתמהתופנו ע"י  רכבתם רדתכם מהע

 לאכול, לקבל מידע על האירוע וכמובן לפגוש אחד את השני.

אנא התאזרו  –ערכות תלווה בזיהוי שלכם ע"פ התג אותו קיבלתם עם הגעתכם הכניסתכם למתחם ה .א

נו עושים כל שניתן להפחית מכם טרדה הכרוכה בבידוק בטחוני אך לא ניתן לוותר א –בסבלנות ובהבנה 

 .על כך במציאות היום

להגיע עם תיק, חפצי מתכת, מטבעות,  שלאטחוניות הנכם מתבקשים ימסיבות ב -תיקים ודברי ערך  .ב

 או כל כבודה.

 מצלמות וארנק מותרת. \ הבאת  טלפון

 תקבלו תיק גב נוח בו תוכלו לשים את הטלפון והארנק.  –בכניסה לארנה 

 .לכם שנחלק גבלמצעד תורשו להיכנס עם בקבוק מים, ותיק  .ג

 .והרבה לשתות מומלץ – חם מזג האוויר .ד

לגשת לעמדת השליטה לרישום  מתבקשעם הכניסה למתחם ההערכות,  -ונושא הדגל תראש משלח .ה

 וקבלת הנחיות למצעד.
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משלחת חברי התופסק הגשת ארוחת הערב והשתייה וכל  17:00השעה לקראת  .ו

 . )המתחם משולט( בארנהלמתחם "ישראל" להתכנס  יקראו

 יעמדו מוכנות בשטח המדינה שלהןוכל המשלחות  ות במתחם הארנהיופסקו כל הפעילוי 18:00בשעה  .ז

 .-1אתם תרדו כקבוצה מסודרת ממתחם "ישראל" לקומה . למצעד המשלחות ויתארגנו

עד ראש . מאחורי נציג זה יצישראל -עם נושא השלט המציין את מדינתכם משלחת תרד למטה יחדהכל 

 .ישראלהמשלחת שיישא את דגל 

 הנחיות למהלך הטקס (2)

הצופה בכם ובוודאי כניסתכם לאצטדיון היא אחד מרגעי השיא בטקס וכמו תמיד מהווה רגע מרגש לקהל  .1

 גם לכם.

 תיעשה במצעד והליכתכם חברים 8 תמנה שורה כל בו במבנה תסודרנה המשלחות, המשלחות במצעד .2

 .זה במבנה

 הנשיא ומול הקהל לעבר ישירות יצעדו, המרכזית הבמה ממרום לקהל ייחשפו המשלחות – הצעידה מסלול .3

 הדשא שפת עליצעדו ו שמאל חלק, ימינהיפנו  מהמשלחות חלק, מהבמה הירידה בתום .הממשלה וראש

 לפי, והדרומית הצפונית בטריבונות למקומן המשלחות את יובילו וסדרנים צעיר מכבי צוות. המסומן באזור

 .הצעידה כיוון

  .מסודר באופן במצעד והמשיכו והמשפחה האורחים לכל לשלום הריעו, הדגל את הניפו, לבמה בכניסה .4

 בטריבונות ישיבתכם למקום אתכם יכוונו סדרנים המצעד בתום -במשלחות מצעד בתום בטריבונות הישיבה .5

 .הספורטאים ישיבת

 אנו מבקשים לשמור על הסדר, ולהישמע להוראות. .6

 החלק האמנותי. -ככל שפינוי המגרש יהיה מהיר יותר יתאפשר המשך האירוע  .7

 .הטקס של האומנותית בתוכנית ייצפו המשלחות .8

 !בכם צופים מיליונים. ב"בארה  I24 ובערוץ הישראלית בטלוויזיה 2 בערוץ חי משודר כולו הטקס .9

 .במקומותיכם ישובים להישאר נבקשכם המופע בתום .10

 למרפסת האצטדיון מנהרת דרך, מהטריבונות מסודרת בצורה אתכם יובילו המדינות שלטי מחזיקי .11

 .האצטדיון של המזרחית

 . לכם שנועדו היציאה כיווני אל השונות הקבוצות את ינחה ההגברה מערכת בעזרת, המכביה נציג .12

כניסתכם באופן מסודר וייצוגי לאצטדיון תלויה בראש ובראשונה בכם ואנו משוכנעים כי תעשו את המיטב  .13

 לייצג בכבוד את המדינה. 

על מנת לשמור על טקס מכובד וייצוגי אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא לפרק את מבנה ומיקום הישיבה  .14

שלכם, לא להתפזר, ולא לצאת מהטורים המסומנים במהלך המצעד והטקס עצמו. אין אפשרות לפגוש את 

 מכריכם הישובים באזורים אחרים ביציע.

 במהלך הטקס יתרחשו, מעבר למגרש, פעילויות טקסיות נוספות. יש לשמור על השקט והסדר. .15
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 חזרה מטקס הפתיחה (3)

 תצעדו ביחד עם שאר הספורטאים לאזור הפיזור.  בתום המופע

 לתחנת בלבד ישראל למשלחת מיועדת בדרך ומשם הצפיי למרפסת, "טדי" של המזרחי החלק דרך תהיה היציאה

אתכם בחזרה לתחנת הרכבת. בנוסף, מתנדבים  יובילשילוט ל"תחנת הרכבת/משלחת ישראל" . מלחה של הרכבת

אנא התאזרו בסבלנות, נעשה כמיטב יכולתנו להובילכם מהר ככל מטעם המכביה יעזרו לכם למצוא את הדרך. 

 .שניתן

 אלמ" תטישב בלילה 12:15שעה בבלילה ו 12ירושלים" בשעה -מתחנת "מלחה הנתצא מכביהה תובכר יתש

 "עסו

 בלילה 12:15שימו לב ! לא תהיה רכבת נוספת לאחר השעה 

 

 ספורטאי נוער (4)

 את פרטי הקשר של מי מטעמו שיסע ברכבת ואחראי על ספורטאי הנוער שנוסעים איתו.  בקש מכל איגוד לשלוחנ

 

 

נצליח לקיים כינוס מרגש חווייתי מסודר , יחד אתכם במאמץ משותף ותוך היצמדות לכללים שביקשנו לקבוע כאן

 ומקצועי.

 

ובהזדמנות זו, נאחל לכל אחד מכם הצלחה והנאה במשחקי המכביה. ייצגו אותנו בכבוד והגיעו להישגים 

 אישיים/קבוצתיים חדשים.

ניתן לעקוב אחר ההכנות, תכנית התחרות, הרגעים המרגשים ותוצאות המשחקים באתר המכביה: 

www.maccabiah.com/20th/heb 

 

 

 

 

 בהצלחה!

 מתאמת משלחת ישראל, אגף הספורט, מכביה –מונה מירון 
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