


מכבי ישראל - רקע כללי

      מרכז זהו .בארץ מהגדולים הספורט מרכז הינה ישראל מכבי תנועת �

.1912 -ב שנוסד פוליטי-א

      רחבי בכל הפעילה ציונית עולמית מתנועה חלק מהווה ישראל מכבי �

.העולם

 ספורטאי את ומפגיש שנים 4 כל המתקיים שיא אירוע ,המכביה � ספורטאי את ומפגיש שנים 4 כל המתקיים שיא אירוע ,המכביה �

 .בישראל תפוצות   יהדות

  .הארץ  רחבי מכל ספורט אגודות פעילות מכבי בתנועת �

   של במחלקות אולימפיים ספורט ענפי מופעלים האגודות במסגרת �

.עממי ספורט ואירועי מפעלי ובנוסף  .וילדים נוער ,נשים   ,גברים



מטרות 

תנועת 

חינוך לאהבת הבריות,

השפה, המדינה, העם

והדגל.

עידוד הקמה

ופיתוח מתקני

קיום פעולות ספורט.

,  ומפעלי ספורט

תרבות וחינוך

טיפוח קשרים ארציים  

ובינלאומיים

עם גופי ספורט שונים.

קיום מסגרת

ספורטיבית, חינוכית

וחברתית לאגודות

טיפוח ההכרה

הלאומית והציונית.

תנועת 

מכבי
טיפוח תנועת 

" מכבי הצעיר"

שגם מסייעת בחינוך 

ספורטאים צעירים

טיפוח אופיה העצמאי

של העמותה.

טיפוח ספורטאי

" המכבי"ואגודות 

בישראל.

קידום וטיפוח

ערכי החינוך

הספורט, הגופני

והתחרות.

וחברתית לאגודות

ולספורטאים.



מכבי ישראל

ההיבט  

עקרון ההתנדבות
תנועה 

פוליטית- א

טיפוח ענפי  

הספורט

בעיירות פיתוח.

ארגון מפעלי

ספורט תחרותי

ומחנות אימונים.

תנועת הספורט

הותיקה בישראל.

ההיבט  

החברתי
בעיירות פיתוח.

סיוע

בקליטת עלייה. –ייחודיות 

תנועת נוער

, חינוכית, ציונית

ספורטיבית

ארגון מפעלים

ואירועי ספורט

עממי.

טיפוח ספורטאים

מצטיינים.



הועידה -אסיפה כללית    

מטה התנועה ועדות

כספים

מכבי צעיר

ל"מנכנכסים

מבנה ארגונימבנה ארגונימבנה ארגונימבנה ארגוני

מרכזמרכז התנועה

בית דין עליוןהנהלהועדת ביקורת

תיעוד והנצחה

נכסים

תרבות

מנגנון

יחסי ציבור

ל"מנכ

מינהל ומזכירות

אגף ספורט עממי אגף הספורט אגף  הכדורסל אגף הכדורגל

מסדר המכבים

ספורט נשים

מכבי צעיר

ספורט נשים

אגף הכספים  

ח"והנה



::המבנה המשפטי של מכבי ישראלהמבנה המשפטי של מכבי ישראל

-אגודה עותומנית

הסתדרות מכבי ישראל

-עמותה 

תנועת מכבי ישראל
:המבנה המשפטי •

חברתי וחינוכי המאגד את כל אגודות  , זהו ארגון ספורטיבי:  המבנה הארגוני•

.במדינת ישראל“ המכבי”



אופי הפעילותמספרהמסגרת 

ספורטאים וספורטאי 100,000ספורטאים ופעילים

,  מכבי צעיר, הישג

,  פעילים, חובבים

.מתנדבים

:הפעילים  בתרשים הארגוני

ועידה  –אסיפה כללית 

מוסד מרכז התנועה

הנהלה 

צירים 600

חברים 240

חברים 32

מתנדבים

מנגנון מכבי ישראל

תנועת  –מכבי צעיר 

הנוער

אגפים  , ל"מנכ( 9

)מזכירות, מקצועיים

)הדרכה( 5

בשכר

בשכר



:מדיניות התנועה ויעדיה

.ישראל ברחבי מכבי אגודות וקידום פיתוח ,הקמה�

  ענפי שילוב תוך והאחרים האולימפיים הספורט ענפי קידום�

.חדשים ספורט

  .השנה במהלך ואליפויות ספורט אירועי קיום �

  .מצטיינים ספורטאים וטיפוח תקצוב �

.החדשים העולים הספורטאים של חברתית בקליטה סיוע � .החדשים העולים הספורטאים של חברתית בקליטה סיוע �

.והקבוצתי האישי במישור הנשים ספורט פיתוח �

 ממלכתיים מוסדות עם פעולה שתוף תוך העממי  הספורט החדרת �

.וציבוריים

.השונים האוכלוסייה במגזרי הספורט וטיפוח פיתוח �

  .מכבי לאגודות מתקנים להקמת פעילות �



האבקותודו'גבדמינטוןאתלטיקה קלהאגרוף

טאקוונדוחתירההתעמלותהרמת משקולותהוקי קרח

כדורגלטרמפולינהטריאתלוןטניס שולחןטניס

סיוףכדורעף חופיםכדורעףכדורסלכדוריד

מכבי ישראל -ענפי ספורט 

סיוףכדורעף חופיםכדורעףכדורסלכדוריד

שחמטשחייהקריקטקליעה קיאקים

שייט


