
 

12.03.2020 

 לכבוד

 ח"כ משה כחלון   ח"כ מירי רגב )תת אלוף במיל'( 

                                                    שר האוצר    שרת התרבות והספורט

 בדואר אלקטרוני      

 

 שלום רב, מכובדי

 

 קריאה בהולה למניעת קריסתו המוחלטת של הספורט בישראלהנדון: 

 

בשם מאות קבוצות הספורט ועשרות  כם( מתכבדת לפנות אלימכבי ישראל )ע"רבצוק העיתים, 

בקריאה בהולה לפעול למניעת קריסתו המוחלטת של הספורט אלפי הספורטאים במכבי ישראל 

 בישראל:

מדינת ישראל נמצאת כחודש לתוך משבר וירוס הקורונה וכולנו שותפים לדאגה לבריאות  .1

 על כלכלת המדינה. המגיפה הציבור ולהשלכות

מזה תקופה ארוכה הספורט הישראלי נמצא במשבר כלכלי שלא ידע כדוגמתו ועם אך 

 ההשלכות החדשות של משבר וירוס הקורונה, אגודות הספורט על סף משבר קיומי.

בספורט ביום יום,  העוסקים , הם הגופים"הקטר" של הספורט הישראלי ןאגודות הספורט ה .2

התחרותי וההישגי כאחד. הם הגופים המפעילים  –הם המגדלים ומאמנים את ספורטאי ישראל 

 גאווה לאומית על הפודיום. בהם מתאמן הספורטאי המביאוספורט לבריאות הציבור 

גופים ללא מטרות רווח המופעלים על ידי מתנדבים, במקרים של האגודות הן המוחלט  ןרוב

  השקעה כספית גדולה מכיסם האישי, מתוך אהבה לספורט. רבים תוך

עם לידתה של הרפורמה "המזורזת" בספורט )ללא כל דיונים מעשיים, דרך חוק ההסדרים  .3

 .ד לכל ההבטחות והסיכומים( נגזרו על אגודות הספורט תנאי רגולציה קשים וזאת בניגו2018

רט כדי לעמוד בעול ספובבים על חשבון ההשקעה אגודות הספורט משקיעות כספים ומאמצים ר .4

 60% -כ אך נכון ליום כתיבת מכתב זה, וחרף תמיכת ועזרת מרכזי הספורט, הבירוקרטיה, 

, בשל התרבות והספורט או מקדמת תמיכות ממשרד המאגודות הספורט טרם זכו לכל תמיכ

 חדשים שנדרשו מהן.אי השלמת טפסים 

הדרישות ונמצאו לאגודות אשר הצליחו לעמוד בעול הטפסים ו בהקשר זה יודגש, כי גם בנוגע .5

)ולא בחודש ינואר כפי שהמשרד  בימים אלושולמה רק מה, הרי שהיא זכאיות לקבלת מקד

מגובה התמיכה של  25%התחייב( והיות וטרם אושר תקציב המדינה, הינה עומדת על סך של 

ההוצאות שכבר הוצאו, קל וחומר מקדמה אשר אין בה כדי לכסות את שנה שעברה בלבד. 

 להתמודד עם המשבר שלפנינו.

הספורט אגודות עוד טרם משבר הקורונה, ולאחר חודשים של עיכוב קבלת התמיכות ממשרדך,  .6

נמצאות על סף בלימה, ללא כל וודאות כלכלית, ללא יכולת מעשית לשלם משכורות ולעמוד 

 בהתחייבויות חוזיות.



 

ר וירוס הקורונה במצב כלכלי קשה ועם כניסת ההגבלה על אגודות הספורט נכנסו למשב

איש אשר התקבלה אתמול, וההגבלות הנוספות הצפויות, אגודות  100-התקהלות של מעל ל

 הספורט בדרכן לקריסה ודאית.

 הספורט אינו סרח עודף. .7

התרבות  וכשם שמשרדכשם שממשלת ישראל עוזרת לעסקים קטנים, לתיירות ולתעופה, 

שורת צעדים שנועדו למנוע קריסה כלכלית של תעשיית התרבות בישראל, אנו גיבש  והספורט

 קוראים לך, גברתי שרת הספורט, לפעול לאלתר להצלת הספורט שבראשותך.

נזקי הקורונה דיון דחוף עם ראשי הספורט בישראל כדי לאמוד את אבקש לקיים לסיכום,  .8

נכסי הליבה של לבפרט כלכלי מאסיבי לכל ענפי הספורט ו מתן סיועלולגבש מתווה  ספורטל

כדי שיהיה מי שיקיים ספורט לכשיגיעו ימים טובים אגודות הספורט, ל -הספורט בישראל 

 יותר.

 

   בכבוד רב,

 

 נאור גלילי                 

      )ע"ר(  מנכ"ל מכבי ישראל       

 

 העתקים:

 ;באב"ד, מנכ"ל משרד האוצרשי מר 

 ;יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד הספורט עו"ד

 ;עו"ד עופרה שרון, ממ"ק יו"ר הטוטו

 ;מר יגאל כרמי, יו"ר הועד האולימפי

 התאחדויות ואיגודי הספורט בישראל;

 מרכזי הספורט בישראל.

 

 

 

 

 

 


