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אתה לעולם לא תבין . . . ואם אתה לא חלק מזה              



מועדון הכדורסל מכבי תל-אביב הוא מועדון הספורט 
המצליח ביותר בישראל ומהמובילים באירופה.

משחקי הליגה בכדורסל בישראל החלו בשנת 1954 ומכבי 
ת"א הייתה האלופה הראשונה. מאז שולט המועדון בכדורסל 

הישראלי והקבוצה זכתה 51  פעמים באליפות הליגה, כולל 
23 שנים ברציפות מאז 1970 ועד 1992. כמו כן זכה המועדון ב  

43 גביעי מדינה.

קבוצת הכדורסל של מכבי תל-אביב היא הראשונה 
שהשתתפה במשחקי גביע אירופה לאלופות, כבר ב-1958. 

מאז שיחקה הקבוצה למעלה מ-800 משחקים במסגרת 
האירופית, ניצחה ביותר מ-500 משחקים וזכתה שש פעמים 
בתואר היוקרתי מכולם – גביע אירופה לאלופות – בשנים 

1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ו-2014. מכבי הופיעה בסך-הכל 
16 פעמים בגמר אירופי, כולל פעם אחת בגמר גביע אירופה 

למחזיקות גביע ב-1967. בעונת 1980/81 מכבי גם זכתה בגביע 
הבין-יבשתי וב-2011/12 באליפות הליגה האדריאטית.

בסך-הכל מכבי ת"א זכתה עד היום ב-102 תארים רשמיים – 
שיא עולמי – והספירה נמשכת . . .

קבוצת הכדורסל של מכבי ת"א היא היחידה בישראל 
שהפכה לקבוצה של המדינה, ומייצגת אותה באופן קבוע 

באירופה כנושאת דגל הספורט הישראלי.

החיבור למועדון הכדורסל מכבי ת"א משרת תדמיתית את 
בעל התא, שכן המותג מכבי ת"א בכדורסל מזוהה עם ערכים 

של מצוינות, מקצוענות, הישגיות, הצלחה בלתי מתפשרת, 
פטריוטיות, איכות, ניסיון, מנהיגות, נאמנות והשאיפה להיות 
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היכל "מנורה מבטחים", הידוע בשמו לאורך שנים רבות גם כ"יד אליהו"  ו "היכל נוקיה", 
הוא מגרשה הביתי של קבוצת מכבי fox ת"א, כאשר למעלה מ-11,000 אוהדים צהובים 

מקפיצים את היציעים במשחקי הקבוצה באווירה מחשמלת שאין כמוה באולמות 
אחרים באירופה. 

לפני כעשור, לאחר עבודות השידרוג שבוצעו, הפך ההיכל לאחד האצטדיונים 
המובילים והמתקדמים באירופה, המשמש גם כמרכז תרבות ופנאי.

תאי הצפייה ממוקמים בחלק שבין האולם ליציע, במרחק צפייה אופטימלי מהמגרש. 
בתאים ניתן לארח 16-18 אורחים, והגישה אליהם היא מקומת הביניים במדרגות 

פרטיות המובילות אל התא.

התא בנוי כך שבמרכזו חדר אירוח יוקרתי עם יציאה אל המרפסת הצופה למגרש 
ומרוהטת ב 8-10 כורסאות ישיבה איכותיות. בחלקו הפנימי של החדר, בסמוך למרפסת, 

 ניתן למקם עד 10 כסאות בר נוספים ליד הדלפק.
התא מעוצב, מאובזר ומרוהט ברמה הגבוהה ביותר, כולל רצפת פרקט איכותית, 
תאורה, מטבחון מאובזר, טלויזיה בכבלים, 2 מסכי סטטיסטיקה ושירותים פרטיים.

ניתן ליצור הפרדה מלאה בין חדר האירוח למרפסת הצפייה על מנת לשמור על 
פרטיות ואינטימיות. לחילופין, ניתן לפתוח את קיר הזכוכית המפריד בין המרפסת לתא, 

זאת על מנת לאפשר ליושבי החדר ליהנות מהאווירה בהיכל.

לובי כניסה נפרד יאפשר לבעלי התא ואורחיהם כניסה מהירה ונפרדת ל"היכל מנורה 
מבטחים", כאשר מארחות ייצוגיות יובילו את באי התאים, דרך המעלית, אל התא אליו 

הוזמנו.

דיילת ייצוגית תקבל את פני האורחים ותעמוד לרשות באי התא מתחילת הערב ועד 
סופו. הדיילת תארח ותגיש את המזון והמשקאות שיוזמנו משירותי ההסעדה שבהיכל 

וכן תדאג לסדר ולניקיון במהלך הערב.

שירותי ההסעדה, מזון ומשקאות יירכשו בהתאם לבחירה ועל חשבון שוכר התא, מאת 
שירותי ההסעדה שבהיכל. ת
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 fox הסכם השכירות כולל את הכניסה לכל משחקיה הביתיים של קבוצת מכבי
ת"א במסגרת הליגה הישראלית והיורוליג.

החל מעונת 2016-17 ישתנה מבנה היורוליג, שהופך לליגה אמיתית הכוללת את 
16 הקבוצות הגדולות של אירופה, כאשר כולן פוגשות את כולן בשיטת ליגה 

בת שני סיבובים.

בהיכל יתקיימו מינימום 15 משחקי בית מול היריבות המפוארות והחזקות היותר 
באירופה, כדוגמת ריאל מדריד, ברצלונה, צסק"א מוסקבה, אולימפיאקוס, 

פנאתינייקוס, פנרבחצ'ה, מילאנו ועוד. לאחר 30 מחזורים, 8 הקבוצות 
הראשונות יעפילו לשלב רבע הגמר שייערך בשיטה של סדרת הטוב מ-5 

משחקים, וארבע המנצחות ייפגשו בפיינל פור המסורתי באחת הערים 
המרכזיות באירופה. מקומן של כל הקבוצות האלה, ושל מכבי כמובן, מובטח 

על פי השיטה החדשה של היורוליג לעשר השנים הקרובות.

 הליגה הישראלית תתקיים באותה מתכונת כמו בעונת 2015-16:
 3 סיבובים וסידרת הטוב מ 3 של שלב ¼ גמר )מינימום 18 משחקי בית(

אופן הכרעת האלופה יתקיים בהתאם להחלטת מנהלת הליגה.

הסכם השכרת התא מלווה בחבילת פרסום הכוללת: 

  l שלט על גבי דלת הכניסה לתא.

  l פרסום שלט בקדמת התא בחלקו התחתון.

  l זמן אוויר ע"ג מערכת הלדים הממוקמת מעל התאים בין האולם ליציע. 

  l זמן אוויר ע"ג קוביית המסכים הענקית הממוקמת במרכז ההיכל.

  l פרסום עמוד צבע במגזין מכבי.

  l הטבעת לוגו חברה ע"ג כרטיסי התא.



בנוסף זכאים בעלי התאים ל:

  l ארבעה מקומות חנייה במשחקים הביתיים של הקבוצה.

  l הטבה ברכישת כרטיסים מוזלים להופעות המתקיימות בהיכל.

20% הנחה בחנות המועדון. l  

  l אופציה לקיים 2-3 אירועים בהיכל המכבים של המועדון.

   l אופצייה לקיים בתא פגישות, הרצאות או ישיבות עסקיות וכל אירוע קוקטייל ובילוי בהתאם לרצונו
      של השוכר.

תאי הצפייה פועלים מזה עשור, מאז ועד היום דואגים לקוחותינו לחדש ולמתג את פנים התא כראות 
עיניהם באמצעות רול-אפים, כוסות ממותגות, מתנות לאורחים, כיסויים למושבים ועוד.

שוכרי התאים הם החברות המובילות במשק הישראלי, אלה דואגות לנצל את התא העומד לרשותן ליחסי 
ציבור, גיוס לקוחות, שימור לקוחות, הטבה לעובדים, מינוף לסגירת עסקאות חשובות ואף כתרומה לקהילה.
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