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 2020מרץ  22 ראשון יום
 

 מענה לשאלות שהתקבלו –בגופי ספורט  נזקי מגפת הקורונההנדון: 

 

בימים אלו נמצאת המדינה במשבר כלכלי גדול ובפרט גופי הספורט הנתמכים. לצערנו, מכלול התמיכות על פיו אנו 

תומכים בשגרה אינו רלוונטי עוד, בהינתן שכל המדדים אינם מתכתבים עם המציאות. לכן, בתיאום עם החשכ"ל, אנו 

נפגעה בשל הצעדים לעצירת וירוס הקורונה.מתוך  בוחנים מסלול חלופי ומקביל של פיצויים לגופים אשר פעילותם

תקווה כי המשבר יחלוף מעלינו במהרה, מנסה המשרד לאמוד את הנזק אשר נגרם לגופים הנתמכים בתחום הספורט. 

קובץ אשר על כל גוף נתמך למלא. הקובץ צריך להיתמך בעובדות ובמספרים וודאיים ככל שאפשר  צורףלצורך זאת, 

 )ניתן להרחיב בגיליונות נוספים את דרכי החישוב(.

 

 וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.לן זהה בהכרח לנוסח שנשאל יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט לה 

  כמחויבים.כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב זה, ייחשבו 

  ,אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד

בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט 

 צאו.י, ככל שיתמיכותעם ועדת הטלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מבמכתב זה ב

 

 :ידי המשרד-מצ"ב להלן שאלות והתשובות שניתנו על
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 תשובה שאלה מס'

את לתכלל או ההתאחדויות האם על האיגודים   .1
 האגודות תחתיהן?

האיגוד או התאחדות רשאים לתכלל 
את האגודות בענף ובלבד שזה 
בהסכמת האגודות. כל אגודה 

שאין  דרשאית להגיש עצמאית ובלב
 כפל בדיווח.

או שכל  בהליך גורף, יובהר כי מדובר
האגודות יוגשו דרך האיגוד או שכל 

ניתן לא אחת תגיש בצורה עצמאית. 
שחלק מהאגודות יגישו עצמאית 

 וחלק דרך האיגוד.
האם על איגוד או התאחדות לכלול עמותה   .2

 שהפסיקה לגבות דמי חבר?
 מדובר בעמותה נתמכתכן , ובלבד ש

והאיגוד מתכלל את כלל הנתונים 
 של האגודות.

האם ניתן לקבל זמן נוסף לדיווח על הנזק   .3
 הכספי?

 לא

זה בדיוק כמו לאבד את  2020חידוש עונה ביולי   .4
 20/21כל העונה )חייבים להתחיל את עונה 

( ולכן שתי הנחות העבודה 2020החדשה ביולי 
 הינן זהות בתוצאותיהן

בשלב זה, מאחר וטרם ידוע מתי 
יסתיים המשבר, אזי מבוקש להציג 

 –הפסדים בגין תקופה זו שבין מרץ 
יולי, או ע"פ תרחיש קיצוני יותר 

 דצמבר.  –מרץ 
ככל שיש לכך השלכות מיידיות 
שאתם יודעים לדווח אזי יש להגיש 

 את המסמכים.
 

5.  
וירוס משבר בגלל  בנלאומי אם מבטלים אירוע

קורונה, אם יש פיצוי על הוצאות שהתבצעו 
לקראת אירוע בינלאומי גם בחודשי ינואר 

 ופברואר

יש לפרט את מלוא ההוצאות בגין 
 ואובדן ההכנסות בגינו.  האירוע

6.  

או רק  כלל הפעילות של המוסדהאם יש לדווח על 
 על הפעילות הנתמכת?

 על כלל הפעילות של המוסד הנתמך

האם גם רשויות מקומיות יכולות להגיש על   .7
 פעילותיהן?

 לא

לגבי הפרק של אובדן הכנסות, האם הכוונה   .8
 2019להכנסות בפועל שהיו באותם סעיפים בשנת 

 ? 3-6/2019לחודשים 

דצמבר  –, וגם לחודשים מרץ כן
בהנחה שיש אובדן הכנסות ידוע 

 מראש.
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החלק בטבלה שמתייחס לבטול הפעילות  .א  .9 
האם הכוונה להשפעה על  . 2020לשנת 

 ? 3-6/2020ההכנסות וההוצאות רק לתקופה 
האם הכוונה  החלק של תכנון תקציבי מקורי, .ב

-3? האם לתקופה 2020לכל שנת התקציב 
6/2020 ? 

לא, ישנה אופציה לתרחיש של מרץ 
יולי וכן לתרחיש בו המשבר ימשך  –

גם עד דצמבר לכן ניתן להגיש 
 , והכלדצמבר –לחודשים מרץ 

בהנחה שיש אובדן הכנסות ידוע 
 מראש.

10.  

האם אפשרי להכניס סעיפים רלוונטים לגוף כמו 
? ישנם סעיפים שאינם  2019בדוחות שהגשנו ב 

 שנשלח לנורלוונטים לגוף בפורמט 

יש בכל עמודה שורה בשם "אחר", 
 ניתן למלא אותה תוך כדי פירוט.

בנוגע לעמודה הצהובה ההתייחסות אמורה להיות   .11
 לחודשים יולי/ אוגוסט/ ספטמבר/ אוקטובר ?

יוני  -ההתייחסות לחודשים מרץ -לא
הכוונה להוצאות הדרושות  –

 להתנעת הפעילות מחדש ביולי

ניתן לשלוח שאלות למייל  שאלות למייל?האם ניתן לשלוח   .12
Sports.COVID19@most.gov.il  

 

לגבי הנחת העבודה של ביטול הפעילות עד סוף   .13
איפה ממלאים את שאר החודשים  2020שנת 
 דצמבר(-)יולי

 כרגע לא ממלאים

רב ענפית, יש במידה ומדובר בעמותה עירונית או   .14
 להציג את כלל הפעילות יחד? או בנפרד?

 כלל הפעילות יחד

האם צריך לכתוב את התמיכות שעתידות   .15
 ?2020להתקבל במהלך 

 לא
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