
Makkabi Eesti toetusprogramm



Eesti Juudi kogukond ja Eesti spordiselts Makkabi 

kutsub Teid koostööle

•Maailma, Euroopa ja regionaalsetel Maccabi

mängudel 

•Maccabi futsali meeskonna osalusega turniiridel

•Makkabi organisatsiooni tegevuse sponsorina



Maccabi Estonia

Maccabi games
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• Maailma makkabi mängud – kolmas suuruselt võislusüritus 

maailmas osalejate arvu poolest (üle 6000 osalejat). Korraldatakse 

kord 4 aasta jooksul Iisraelis

• Euroopa makkabi mängud – üks suurimaid Euroopa võistlusüritusi 

osalejate arvu poolest (ligikaudu 2000 sportlast). Korraldatakse kord 

4 aasta jooksul  erinevates riikides (2011- Austria, 2007 – Itaalia)

• Regionaalsed makkabi mängud ja turniirid – Balti riikide makkabi 

mängud, Hollandi, Saksamaa, Eesti futsali turniirid jne.

• Muu tegevus – laste spordisektsioon, seminarides ja muudes 

programmides osalemine.

Makkabi mängud



Maccabi

futsal team



• Futsal – maailma Makkabi üks populaarsemaid spordialasid

• Eesti meeskond on loodud 5 aastat tagasi

• Osaletud makkabi mängudest 2009 (Iisrael), 2011 (Austria), 

turniiridest Ungaris (2009), Leedus (2008,2010), Hollandis (2011)

• Eesti saalijalgpalli meistriliiga

• Mängudel koguneb suur vaatlejate arv (nii meie fännid, kui ka teiste 

meeskondade toetajad)

Makkabi futsal



Maccabi Estonia

activities



• Maccabi futsali karika korraldamine

• Laste jalgpalli spordisektsiooni organiseerimine Juudikooli juures 

• Lastelaagrites sporditundide korraldamine

• Seminarides osalemine Makkabi egiidi all

Muu tegevus



•Eesti Juudi kogukond ja Eesti spordiselts Makkabi pöördub Teile koostöö ettepanekuga

•Juba üle nelja aasta meie struktuurid aktiivselt arendavad spordisuunda Eesti Juudi kogukonnas.

•“Makkabi Eesti” – on Eesti Juudi kogukonna allasutus, eraldiseisva juhtimisstruktuuriga, eelarvega ja  

arvelduskontoga. Oluline on rõhutada, et Eesti Juudi kogukond kuulub Eesti Rahandusministeeriumi 

asutuste nimekirja, kellele tehtud annetused vähendavad eraisikute tuludeklaratsiooni maksustavat tulu  , 

ja ei ole erisoodustuseks juriidiliste isikute jaoks.

•Viimaste aastate jooksul oleme saavutanud suurt edu, mis poleks võimalik Teie abita, tänu millele meie 

sportlased on võtnud osa kahest Euroopa makkabi mängudest ja ühest maailma Makkabi mängudest. 

Nendel esinduslikel rahvusvahelisel võistlustel on meie sportlased võitnud koguni 10 medalit!

•Пprioriteetseimaks suunaks on meie jaoks saalijalgpall ja jalgpall. Viimase kolme aasta jooksul 

saalijalgpalli “Maccabi” meeskond on jõudnud Eesti meistrivõistluste teisest liigast meistriliigani. 

Organiseeritud on ka duubel võistkond teises liigas ja laste trennid. Suvel stardib meie meeskond ka 

suures jalgpallis.

•Jätkates spordisuuna arendusega esitame Teile “Maccabi” saalijalgpalli meeskonna arenguprojekti 

lähimaks aastaks.

Pöördumine



• Plaatinum tase

• Kuldtase

• Hõbetase

• Toetaja tase

Programmi tasemed



• Logo rinnal ja dressil

• Logo koduleheküljel ja facebook´s

• Logo mängude programmides

• Tänukirjaga silt kogukonna lobby´s

• Tasuta osalemise võimalus aukülalisena Kogukonna üritustel

• Nimetamine iganädalastes ülevaadetes (internet, igakuiselt -

Hašahar)

• Fännidele mõeldud spetsiaalsed pakkumised mängude käigus

• Isiklik bänner kodu- ja külalismängudel

• Tasuta atribuutika

Plaatinumtase (miinimum 

750 eurot kuus)



• Logo rinnal ja dressil

• Logo koduleheküljel ja facebook´s

• Logo mängude programmides

• Nimetamine iganädalastes ülevaadetes (internet)

• Fännidele mõeldud spetsiaalsed pakkumised mängude käigus

• Üldbänner kodu- ja külalismängudel

Kuldtase (miinimum 350 

eurot kuus)



• Logo šortidel

• Logo koduleheküljel ja facebook´s

• Logo mängude programmides

• Nimetamine iganädalastes ülevaadetes (internet)

• Üldbänner kodu- ja külalismängudel

Hõbetase (miinimum 200 

eurot kuus)



• Logo koduleheküljel ja facebook´s

• Logo mängude programmides

• Nimetamine iganädalastes ülevaadetes (internet)

• Üldbänner kodu- ja külalismängudel

Toetaja tase (kuni 150 

eurot)



Täname! 

Loodame pikaajalisele ja kasulikule 

koostööle!


