
 
 

 חלוקה שוויונית בין גברים ונשים של תקציבי הסיוע לענף הכדורגלל דרישה

משרד התרבות והספורט יחד עם משרד פורסם בכלי התקשורת כי  ביולי האחרון 14בתאריך ה

 והכדורגל( ₪מיליון  35) לענפי הכדורסל  ₪מיליון  110על הענקת רשת ביטחון של  האוצר סיכמו

מענק השתתפות בהוצאות בלקבוצות ולסייע  2020/21עונת  לפתוח את, במטרה (₪מיליון  75)

עם ראשי ענף  שערך משרד התרבות והספורטלאחר פגישות התקציב המדובר נקבע קבועות. 

עדרן נציגות כדורגל הנשים בישראל. הבחירה יבלטו בהשבהן הכדורגל והכדורסל בישראל, 

, שמייצגים רובם ככולם את נציגי ההתאחדותלרק במה  ולתתלהתעלם מענף כדורגל נשים בישראל 

בתקופה קשה זו או נשים המצב כדורגל להידרש למבלי  האינטרסים והקולות של כדורגל הגברים,

שעלולה להסב נזק ממשי לענף שהיה בתנופת  ,היא בחירה מצערתלהתייעץ עם שחקניות וקבוצות, 

כדורגל הנשים עם הטלת הסגר, הפסיק  15/03/2020כבר ביום  התפתחות מרשימה בשנה האחרונה.

 והשחקניות מתנהלות בחוסר וודאות קשה לגביקבוצות הומאז , את העונהבאופן מצער בישראל 

 מצבן ועתידן.

מייצר מצב  ,ישראל גבריםהכדורגל  העמוק בחלוקת המשאבים לכדורגל הנשים לעומתשוויון ה אי

כשרק מדיניות ברורה של אפליה, כאן  עולהנשים בישראל. הבלתי אפשרי עבור ענף כדורגל 

. של משרד התרבות והספורט המפלים תבחיניםהוחלט על ביטול ה ץבג"ל בעקבות עתירה לאחרונה

מהמעטפת המקצועית עד להדרה : בכל הפרמטריםבאים לידי ביטוי  והאפליההפערים בהשקעה 

עדר נגישות למשאבים שאמורים להיות מחולקים בצורה שווה, כמו מתקנים לאימונים ימוחלטת וה

 עצמם. בכספים כמובן הוא והמשמעותי ביותר הבולט הפער  ואולם,ולמשחקים. 

כי באופן לא מבוסס מנכ"ל התאחדות הכדורגל בדיון שהתקיים לאחרונה בוועדה בכנסת, טען 

ומנסים אמת המבישה חוטאים לדבריו  רגל הגברים.כדורגל הנשים מקבל יותר תקציבים מכדו

התקציב השנתי הממוצע המוענק על ידי משרד  גלוי בענף:המגדרי השוויון האי להסתיר את 

-על כ 2018 שנתכדורגל בליגת העל לנשים עמד ב הספורט דרך המועצה להסדר הימורים לקבוצת

התקציב השנתי הממוצע שהוענק  .24י כמעט פ –לכדורגל גברים  ₪מיליון  5.4, לעומת ₪אלף  227

כמעט  –כדורגל גברים ל ₪מיליון  1.3לעומת  ₪אלף  52על ידי המדינה בליגה השנייה לנשים עמד על 

מיליון  30תקציבי שיווק בסך  :כגון לא מגיעים לכדורגל נשיםכלל תקציבים נוספים שישנם  .25פי 

; וכן ₪מיליון  15הישראלי" בסך  "השחקן; קידום ₪מיליון  50; החזרי אבטחה וסדרנות בסך ₪

 באופן גורף. תקציבים עירוניים נוספים שמחולקים בצורה לא שוויונית

 

 בין כדורגל הנשים לכדורגל הגברים בישראלבאופן שווה  רשת הביטחון החדשה חייבת להתחלק

. פסולהאסורה ו אפליה מגדריתכל חלוקה שונה משמעה . הוצאתה לפועלויש להבטיח מעקב אחר 

 ותקציבים. משאבים וחלוקה שוויונית שלבנושא רשת הביטחון הבהרה שתצא מבקשות אנו 

 


