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 שר האוצר

 התרבות והספורט שר
 ונציגי אגף התקציבים במשרד האוצרהממונה על התקציבים 

 ולתקצוב במשרד התרבות והספורטמנכ"ל משרד התרבות והספורט ונציגי האגף לתכנון 
 היועץ המשפטי של משרד האוצר 

 יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורגל
 יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל

 הכדורגל והכדורסלנציגי קבוצות 
 

 נגיף הקורונה בצל  ענפי הכדורגל והכדורסלפעילות דיון בנושא  סיכום הנדון:

הנציגים ובהשתתפות  התרבות והספורטשר ו בנושא שבנידון בראשות שר האוצרהתקיים דיון  14.7.20-' הגביום  .1

, השלכותיו וההשפעות שלו על היכולת לקיים את פעילות התפרצות נגיף הקורונהלעיל, וזאת על רקע המנויים 

  הקורונה.הענפים לעיל בצל 

. המתווה 2021-2020 ת המשחקיםויאפשר את פתיחת עונמתווה סיוע שיקנה ודאות על במסגרת הדיון סוכם  .2

 העקרונות להלן: יתבסס על 

 :רשת ביטחון .א

i. ח "מיליוני ש 75, כאשר מהם 2021-2020 המשחקים מיליון ש"ח לעונת 110רשת ביטחון בהיקף של  ועמדת

 רט. רשת הביטחון תתופעל ע"י משרד התרבות והספוח לענף הכדורסל. "מיליוני ש 35-לענף כדורגל ו

ii. יחולו הנחיות משרד הבריאות בה ו יתקיימו הליגות רשת הביטחון תינתן ברמה חודשית לתקופה בה

המגבילות התקהלות של קהל במגרשים. ככל שהנחיות משרד הבריאות ישיתו מגבלה חלקית על היקף 

 שמעל המגבלה. יחסי הקהל המותר אזי רשת הביטחון תותאם כך שיינתן שיפוי על החלק 

iii.  תקופת לענפים  שחרור המגבלות על התקהלות קהל במגרשים תינתןלאחר שלפיו  'מתווה יציאה'יתווסף

 התרת המגבלות.יום ממועד  30 בה רשת הביטחון תמשיך לפעול, וזאת למשךהסתגלות 

iv.  בדיון.הוסכמו לעקרונות שבהתאם , זאת לפחות 20%בהיקף של  שכר יבצעו הפחתתהקבוצות 

v.   משרד התרבות והספורט. בין משרד האוצר ו ביןיהיו כפי שהוסכם  'רשת הביטחון'יתרת פרטי 

 . הספורט ולגופי הלוואות לקבוצותרדי האוצר והתרבות והספורט יפעלו לקידום מסלול מש .ב

וחבי שניתן ע"י המדינה גופים יהיה על בסיס הסיוע הרללעניין דרישת הפיצוי הוסכם כי הפיצוי לקבוצות ו .ג

סיוע באמצעות המענק לעידוד תעסוקה וכן מענק סיוע לעסקים בעבור השתתפות בהוצאות ובכלל זה: 

 בקשות אלה יוגשו ע"י הקבוצות והגופים ישירות למוסדות המדינה הרלבנטיים. . הקבועות

וספת, כאשר הפרטים יוארך לשנה נ)'הסכם ההבנות'( הקיים ותמיכות המדינה סוכם כי הסכם השיווק  .ד

 .יסוכמו תוך שבוע ימים

 . עוד ציינו השרים כי הם יפעלו ככל יכולתם בכדי לאפשר את המשך פעילות ענפי הספורט .ה
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