
 תרשיחא בתנופה-הספורט במעלות

 עידן כפיר

הנה הגוף המנהל את הספורט התחרותי  העירונית מעלות תרשיחא לספורט הישגיהעמותה 

תרשיחא. עם ניהול ישיר של ענפי ספורט תחרותי, כדורסל, כדורגל, סייף, הוקי -והעממי בעיר מעלות

קראטה ועוד. וניהול ענפי ספורט קרח ושחמט. תמיכה בענפי הספורט כמו אגרוף תאילנדי, קיקבוקסינג, 

עממיים כמו טניס, רכיבה על אופני שטח, ריצה קהילתית, התעמלות אמנותית, אקרובטיקה, ושלל 

 תרשיחא והסביבה, ילדים ומבוגרים, גברים ונשים.-פעילויות לרווחת תושבי מעלות

מצליחה בליגה  . קבוצת בוגריםהפועל מעלותמפעילה העמותה את קבוצת הכדורסל כדורסל ענף הב

ילדים  100הארצית. קבוצות נוער, ילדים וקטסל ובית ספר לכדורסל בשלושה סניפים ברחבי העיר עם 

 פעילים. העמותה תומכת בפעילות קבוצות הכדורסל הפועלות תחת הפועל תרשיחא.

 

 

מפעילה העמותה את קבוצת  כדורגלב

, מכבי סקציה מעלותהכדורגל הוותיקה 

, נוער, נערים וילדים )ליגה ב' צפון א'( בוגרים

יחד עם בית ספר לכדורגל בניהול מקצועי 

של שחקן ומאמן נבחרת ישראל בכדורגל, 

ישראל אברג'יל )בעלים של , אריק בנאדו

אמנים מהשורה ומ (סוכנות השחקנים

הראשונה. העמותה תומכת בפעילות קבוצת 

המפעילה  הפועל תרשיחאהכדורגל 

קבוצת בוגרים, נוער, נערים ובית ספר 

 לכדורגל.

 
 

 



 

ותחרותית, מקומית, ארצית ובינלאומית. ברמה  פעילות עממיתנה מקיימת עמותת הספורט השבמהלך 

העממית מקיימת העמותה אירועי ספורט כגון צעדת האביב המסורתית, טורניר כדורגל לנוער במעלות 

 –ובתרשיחא, טורניר כדורסל עממי, תחרות מלך הכושר ברובעים השונים, אירועי שלישי ספורטיבי 

עם ראש העיר באגם מונפורט במהלך חודשי הקיץ, ניידת ספורט ונופש בשכונות במהלך החופש  הולכים

תרשיחא לראשונה טורניר כדורגל חופים בו השתתפו קבוצות רבות מאזור -הגדול. השנה התקיים במעלות

 הגליל המערבי כשהקבוצה הזוכה זכתה בנסיעה לחו"ל.

  

 17:30המתאמנת בכל יום שלישי בשעה  לנשים בלבדקבוצת ריצה לאחרונה החלה פעילותה של 

באגם מונפורט. את הקבוצה מאמנת שרונה שלו מאייר מקבוצת הריצה אדרנלין. הקבוצה פועלת 

תרשיחא, עמותת הספורט, המרכז הקהילתי ומרכז גאיה של -באמצעות שיתוף פעולה של עיריית מעלות

כחלק מפעילות העצמה לנשים מפעילה העמותה  בלבד. ₪ 100מפגשים הוא  10 –נעמת. המחיר ל 

 באולם בית הספר ארזים ופתוחה לנשים ממעלות ומתרשיחא.קבוצת כדורשת יישובית הפועלת 

 

 

 

 

 

 



 פעילות עמותת הספורט בתרשיחא

מפעילה העמותה קבוצות רכיבת על אופני אקסטרים במסגרת פרויקט חוג לכל ילד )כיתות  בתרשיחא

ו(. את הפרויקט מלווה מדריך רכיבה על אופניים מוסמך, -ה( ובמסגרת פרויקט "פרחי ספורט" )כיתות ה-ד

 טימו נאסר. הפעילות מתקיימת בימים שישי וראשון במעלות.

 

במסגרת פעילות מועדון השחמט במעלות. את הפעילות מלווה רכז בנוסף, מפעילה העמותה חוג שחמט 

 השחמט היישובי, מיכאל לויטן, מאסטר ברמה בינלאומית, יחד עם חניכו פיראס דכואר.

 

השנה תומכת העמותה בפעילות ספורט עממית ותחרותית לרווחת ילדי תרשיחא. שיתוף פעולה במהלך 

 ועממי, לראשי עמותת הספורט.פורה בין בתי הספר בתרשיחא, יסודי 



 מועדון סייף מכבי מעלות

בעבר ואחד מהמאמנים  יהעל ידי יעקב פרדמן, מאמן נבחרת ביילורוס 1990המועדון הוקם בשנת 

המובילים בעולם בהווה. עם הישגים משמעותיים בזירה הארצית והבינלאומית נחשב המועדון למועדון 

מדליות בינלאומיות. המועדון זכה  67וקדטים בסגנון דקר. עם  ערבגילאי נוהסייף המצליח ביותר בעולם 

את תחרות גביע  תרשיחא והמועדון-להכרה בינלאומית מאוד גדולה ובכל שנה מארחת העיר מעלות

 העולם לנערות בסייף בסגנון דקר.

 ם משמעותיים מהשנה האחרונה:הישגי

 11- סיימה במקום ה -המורכבת משלוש בנות מהמועדון ממעלות  –נבחרת הנשים של ישראל בדקר 

הנבחרת הופיעה עם ורה  על שוויץ. 45:39גיאורגיה אחרי ניצחון  באליפות אירופה בסיוף בטיבלסי,

בסקי וניקול טל, שתיהן חברות הסגלים האולימפיים הצעירים של ישראל, אניה לונדון הוותיקה, קנ

 י לידה ודורגה שביעית באליפות זו בתחרות ליחידות, והקדטית דר הכט.שחזרה לאחרונה לפעילות אחר

 



הסייף לנוער במכביה האחרונה בתחרות 

סיימו ניקול גברילקו וניקול פייגין במקומות 

הראשונים. בתמונה עם מאמן הנבחרת 

 ומאמן מכבי מעלות, יעקב פרדמן.

 

 
 

ניקול גברילקו שזכתה השנה במקום הראשון באליפות אירופה לנוער ול גדול לסייפת ורה קנייבסקיהישג 

 html?ref=hp-http://m.one.co.il/Mobile/Article/16.17/7,0,0,0/287582שזכתה במקום השישי 

 

http://m.one.co.il/Mobile/Article/16-17/7,0,0,0/287582.html?ref=hp


 Silapa Thai Gymהאקדמיה לאגרוף תאילנדי במעלות 

האקדמיה פועלת מזה מספר שנים בעיר מעלות תרשיחא. מאמן האקדמיה ומאמן נבחרת ישראל: אלכס 

 דר. הישגים משמעותיים בשנה האחרונה:

, עמית מדאח 2017אליפות אירופה נוער ובוגרים 

 54זוכה במדליית זהב בתחרות לנוער עד משקל 

לעד סומן במדליית כסף בתחרות לנוער עד ק"ג וא

 ק"ג. 67משקל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ק"ג( במקום  54ק"ג( ועמית מדאח )משקל עד  67מוקדם יותר השנה זכו אלעד סומן )משקל עד 

 השלישי באליפות העולם לנוער שנערכה בתאילנד.

 
 



 

האקדמיה לאגרוף ספורטאי 

זכו במקום הראשון  תאילנדי

שנערכה ישראל באליפות 

 בקיץ,

משקל בעמית מדאח נוער 

 .ק"ג 54

  

משקל באלעד סומן נוער 

 .ק"ג 67

 

מיכאל רוזנברג בוגרים 

 .ק"ג 81משקל ב

 

  מועדון הוקי מונפורט מעלות

אולם ההחלקה על הקרח באגם מונפורט. המאמן הראשי ופועל ב 1999הוקי קרח שהוקם בשנת מועדון 

שהוא המאמן הראשי של נבחרות ישראל. המועדון מפעיל מספר קבוצות במסגרת  הוא אדוארד רבניאגה

ליגת ההוקי הקרח הישראלית ואף זכה במספר אליפויות. ספורטאי המועדון הם שותפים קבועים 

 בנבחרות ישראל השונות. בנוסף מפעיל המועדון קבוצות החלקה אמנותית על הקרח.

 



 :פעילויות נוספות שניתן למצוא אצלנו

 החלקה אמנותית על רולרבליידס  .1

 טניס לכל הגילאים ולכל הרמותחוגי  – האקדמיה לטניס .2

 אמנויות לחימה .3

 חוג משחקי כדור לילדים ונוער .4

 חוג רכיבה והעשרה על אופניים .5

 קבוצת ריצה למתחילים ומתקדמים .6

 התעמלות אמנותית .7

 חוגי סטודיו לנשים .8

 

 ונית.הצטרפו לפעילות עמותת הספורט העיר

 שלכם,

 

 עידן כפיר, ליאור לסרי,

 סגן ראש העיר

 תיק הספורטמחזיק 

 מנהל מדור הספורט

 תרשיחא-מעלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 


