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 תשפ"א ט' טבת       
 2020דצמבר  24

5210-2099-2020-000316 
      

 
 כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט

, ולתקנות 2020-בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת 

רונה החדש )הוראת שעה( תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקו, ולהוראות 2020-פעילות( התש"ף

 "(.התקנות" -להלן ) 2020- "ף)הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התש

 19.1.202ועד  17:00בשעה  27.12.2020 מיוםלהלן הכללים החלים בתקופה ש

למען הסר ספק, האמור במכתב זה נועד לפשט את עיקרי ההנחיות שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום פעילויות ספורט, 

כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים, בהנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף ואין בו 

 הקורונה החדש או לפי כל דין, על שינוייהם מעת לעת.

 פעילות ספורט עממית .1

לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים  ,, שלא באמצעות כלי רכב ממונעלצאת ממקום המגוריםניתן  .1.1

  .מקוםהגרים באותו 

או מתקן ספורט אחר, למעט כמפורט חדרי סטודיו, , ואין לפתוח מכוני כושראין לקיים חוגי ספורט,  .1.2

 .להלן 3בסעיף 

 פעילות ספורט תחרותית  .2

 להלן.  3למעט כמפורט בסעיף  ,אין לקיים פעילות ספורט תחרותית .2.1

 פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים .3

ספורטאיות וספורטאים הנכללים בסגל הייצוגי של מדינת ישראל בכל ענפי הספורט מותרת פעילות  .3.1

. איגוד אשר מעונין לבדוק אם ספורטאי נכלל בסגל הייצוגי מוזמן לפנות )זהב, כסף, ארד, בכיר ועתודה(

 .duduma@most.gov.ilלמר דודו מלכא, בדוא"ל 

בות והספורט אישר כי הם מקבוצה אשר המנהל הכללי של משרד התר ספורטאיות וספורטאים, .3.2

המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין לאומיים, רשאים להתאמן, לשחק ולארח קבוצות במסגרת מפעל 

או תחרות בינלאומית. הפעילות תתקיים בהתאם להוראות המנהל ולמתווה ולנהלים להשתתפות 

 ורסמים באתר המשרד.משלחות ישראליות וזרות במפעלים ובתחרויות ספורט בינלאומיים, המפ

, ובמשחקיםבאימונים  , רשאים להשתתףבענפי הכדור הבוגריםבליגות ספורטאיות וספורטאים  .3.3

  –כמפורט להלן 

 בליגה הראשונה. –בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות  (א)
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 .בשלוש הליגות הראשונות –ליגות או יותר  5בענפים שבמסגרתם פועלות  (ב)

  –כי  ,מובהר בזאת

  מספר הליגות נקבע בהתאם לדיווחי האיגודים וההתאחדויות למשרד לצרכי תמיכה לשנת

, בחישוב ארצי ועל פי דירוג היררכי )ליגות מקבילות נחשבות כליגה אחת(. בהתאם, רק 2020

 . 2020ענפי הכדורגל והכדורסל מקיימים חמש ליגות בשנת 

 א מספר הליגות בכל ענף נקבע לפי בנוסף, אין לחבר את מספר ליגות הגברים והנשים, אל

 4נחשב כענף שיש לו  –ליגות גברים ושתי ליגות נשים  4הגבוה מביניהם. לדוגמה: ענף שיש לו 

ליגות )במקרה כזה, על פי ההנחיות רשאית להתאמן הליגה העליונה גברים והליגה העליונה 

  נשים(.

 רצ"ב(. ו על ידי משרד הבריאות שאושרלמתווה ולתנאים פעילות הליגות ניתן בכפוף להיתר ה(  

  ,כלל המשתתפים בליגות, לרבות שחקנים, מאמנים, על פי המתווה האמור, בין היתר

 .מעט יציאה לאימונים ולמשחקיםשופטים ואנשי צוות אחרים נדרשים להיות בבידוד, ל

 מתקני ספורט .4

כמפורט לעיל, מותרת בכפוף לאישור ספורטאים מקצועיים הפעלת מתקני ספורט המשמשים לפעילות  .4.1

 מנכ"ל משרד התרבות והספורט. 

, לדוא"ל: םהרלוונטייכל גורם המבקש אישור מנכ"ל למתקן ספורט כאמור, יפנה בצירוף הפרטים  .4.2

duduma@most.gov.ilלצורך קיום  , לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת המתקן בהוראות התקנות

 הפעילות המותרת.

בריכה טיפולית" ו"טיפול בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "כמו כן, מותרת הפעלת  .4.3

והבנייה  לתוספת השנייה לתקנות התכנון 1.1.1.21בהתאמה, בפרט , כהגדרתה וכמשמעותו -במים" 

 .1970-התש"ל, (קשה להיתר, תנאיו ואגרות)ב

המשמשת בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או תחרותי כאמור   שחייהבריכת הפעלת  .4.4

, ובכלל זה המנהל להוראותבתפוסה שלא תעלה על שחיין אחד בכל מסלול שחייה ובכפוף תיעשה 

 .הוראותיו לעניין ניקוי וחיטוי

הפעילות  , והגעה למקוםבהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודההפעילות במתקנים אלו תתקיים  .4.5

 תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.

)למעט ככל שמגע כאמור הכרחי לביצוע  יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפיםבמהלך כל הפעילות  .5

 הפעילות(. יודגש, כי פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין המשתתפים.

לעיל במתקני הספורט שאושרו כמפורט  הפעילויות המותרותגורמי המעטפת הנדרשים לצורך קיום כלל  .6

 להלן, לרבות מאמנים, שופטים, מנהל מקצועי וכיוצ"ב, רשאים לעבוד.

7.  

mailto:duduma@most.gov.il
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 .ללא קהלהפעילות תתקיים כלל  .8

העומדים  ()איגודים והתאחדויות הספורט מקומות עבודהפעילות של : האישור שניתן בעת הזו לבידוד ביתי

בכללי התו הסגול, מתייחס מטבע הדברים בעיקר למקומות עבודה בהם נשמרת הקפדה על מרחק בין אנשים, 

 מסיכה, במטרה למנוע הדבקות.  תיעטיפעילות בקפסולה קבועה, ועל 

, בדגש על הנני מוצא לנכון לציין כי בענפי הספורט בהם לא ניתן לשמור על מרחק וחל פטור מעטיית מסיכה

בדומה הספורטאים המקצועיים למעט הגעה לאימונים ולפעילויות, כלל , אימוץ נהלים לבידוד ענפים קבוצתיים

, בדגש על הצורך בשמירה על רציפות , מהווה מהלך אחראי וחשובלעיל( 3.3למתווה הליגות בענפי הכדור )סעיף 

 הליגות והימנעות מהשבתתן כתוצאה מהדבקה נרחבת בנגיף הקורונה.

, הן תחרותית והן עממית, מלאהפעילות גופנית וספורט ד הספורט מודע לצורך הדחוף לחזור לשגרת משר

זאת בצורה אחראית  ושיאפשר יםקדם מתוולל ככל הניתן כדי ופעימשיך לולהשלכות הנובעות מעצירתה, ו

 ובהקדם האפשרי.

 
 בברכה,             

 
  

 רז פרויליך    
 המנהל הכללי   
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 2020/21עונה  -מתווה לפעילות ליגות מקצועיות 

 ממונה קורונה: .1

כל קבוצה תמנה "ממונה קורונה" לכל קבוצה ולכל מתקן )אימונים ומשחקים(. ממונה הקורונה יהיה 

ת ו/או והאחראי על יישום ההנחיות במכתב זה והנחיות נוספות כפי שיועברו מעת לעת על ידי המנהל

 הנחיות משרד הבריאות.

 בידוד/התנהלות השחקנים ובעלי התפקידים: .2

, למעט לאימוני הקבוצה לצאת מביתםלא יהיו רשאים השחקנים במהלך תקופת הסגר הכללי 

 עטייתעל הנחיות משרד הבריאות בהקפדה יתרה, בדגש על ולמשחקיה, וזאת, תוך שמירה קפדנית 

 ירה על היגיינה.מסיכה, כללי הריחוק החברתי ושמ

צוותים אלו . צוות מקצועי ומנהלתי ישמרו בכל יציאה מהבית על כללי שמירת המרחק ויעטו מסיכות

 יימנעו ככל הניתן ממגע עם השחקנים.

 שחקנים זרים: .3

 על פי הנחיות משרד הבריאות.

 נסיעות:  .4

הנחיות התחבורה המפורסמות נסיעות לאימונים יתבצעו ברכב פרטי או במונית, תוך שמירה על  .א

 .משרד הבריאות

הנחיות התחבורה המפורסמות נסיעות למשחקים ניתן לבצע גם באוטובוס קבוצתי, תוך שמירה על  .ב

 .ע"י משרד הבריאות

 בדיקות בריאות:  .5

 בכל הגעה למתחם האימונים או המשחקים, יעברו  כל השחקנים והצוות את הבדיקות הבאות:

 מדידת חום. .א

 , המפורסם באתר משרד הבריאות.טופס הצהרת בריאותחתימה על  .ב

(, מעסהפיסט, תר בדיקת גורם רפואי מוסמך בעל תעודה )רופא, פרמדיק, פיזיותרפיסט, ספורט .ג

לרבות מדידת סטורציה )חמצן בדם(. יובהר כי ככל שהבדיקה לא תתבצע ע"י רופא ויעלה חשד 

תהיה חובה לבדיקת רופא וככל שזו לא תיעשה אזי השחקן/איש  כלשהו לתסמינים של המחלה,

 להלן. 6הצוות לא יוכל להיכנס למתחם האימונים/אולם, כפי שיפורט בסעיף 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/bz-173305620.pdf
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 לעיל ייחשב אחד מהבאים: 5ממצא חריג לבדיקות שבסעיף  –ממצאי בדיקות בריאות  .6

 מעלות צלזיוס ומעלה. 38חום בטמפרטורה של  .א

 הבריאות.אי עמידה בתנאי הצהרת  .ב

 .95%סטורציה מתחת ל  .ג

לעיל יצאו תקינות וללא ממצאים חריגים אזי רשאים הנבדקים להיכנס למתחם  5ככל שהבדיקות בסעיף 

 האימונים.

לעיל היא בעלת ממצא חריג, אזי לא יוכל אותו נבדק להיכנס למתחם ועליו  5אם אחת הבדיקות שבסעיף 

 לבצע בדיקת קורונה.

 :פה לחולה קורונה מאומתהתנהלות במקרה של חשי .7

במקרה בו שחקן/איש צוות/הנהלה של הקבוצה אובחן כחולה קורונה, או נחשף לחולה קורונה מאומת, 

 תפעל הקבוצה בהתאם לאמור להלן:

ים( יימצא חיובי לנגיף, יעברו כל /ככל ששחקן )או איש צוות/מנהלה אשר היה במגע ישיר עם שחקנ .א

שחקני הקבוצה ואנשי הצוות אשר באו במגע עם החולה המאומת בדיקות קורונה. כמו כן ייכנסו כל 

השחקנים ואנשי הצוות הרלוונטיים לבידוד ביתי בהתאם להנחיות משרד הבריאות. במהלך תקופת 

 .בלבדמשחקי/פעילויות הקבוצה הבידוד הביתי, יוכלו השחקנים ואנשי הצוות לצאת לאימוני ו

על מנהל הקבוצה ליידע באופן מידי את הגורם המטפל במנהלת הליגה ומנהלת הליגה תעדכן באופן  .ב

 מיידי את משרד הבריאות שיבצע חקירה אפידמיולוגית.

משחקים, ייכנס /האימונים למתחם מחוץ מאומת לחולה אשר נחשף מנהלה/צוות איש שחקן או .ג

 ויעבור בדיקת קורונה.לבידוד ביתי מלא 

נבדק שבדיקתו תמצא חיובית, יישאר בבידוד ביתי מלא בהתאם לכללי משרד הבריאות ולא יחזור  .ד

 לפעילות עד להגדרתו על ידי גורמי הרפואה כמחלים מנגיף הקורונה.

נבדק שבדיקתו תמצא שלילית, ישלים את תקופת הבידוד הביתי על פי הנחיות משרד הבריאות,  .ה

לצאת במהלכה לפעילויות הרשמיות של הקבוצה )אימונים, משחקים, שהייה  רשאייהיה אולם 

 משותפת עם הקבוצה, בדיקות רפואיות וכו'( בלבד.

שחקנ/ים ו/או אנשי צוות אשר יגלו סימפטומים של המחלה כפי שהוגדרו על ידי משרד הבריאות,  .ו

בבידוד מלא ללא  ומים, יישאריעברו בדיקת קורונה ועד לקבלת תשובה שלילית והיעלמות הסימפטו

 אפשרות ליציאה לפעילות הקבוצה.
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 :קבוצה/שחקנים החוזרים מחו"ל לאחר פעילות בינלאומית רשמית .8

שחקנים ואנשי צוות מקצועי/מנהלתי של קבוצה שתחזור מפעילות בינלאומית רשמית בחו"ל )שחקני 

 מו ע"י משרד התרבות והספורט.נבחרות או קבוצות( ינהגו ע"פ הנחיות משרד הבריאות כפי שיפורס

 : התקהלות והתנהלות במתחם האימונים והמשחקים .9

 במתחם האימונים יהיו נוכחים שחקני הקבוצה והצוות המקצועי והמנהלתי בלבד. .א

במתחם המשחקים יהיו נוכחים שחקני הקבוצות המתחרות, צוותיהם המקצועיים, צוות השופטים,  .ב

צוותי תקשורת ובעלי תפקידים נוספים )עובדי אולמות, מנהלי קבוצות, מביאי כדורים, משקיף, 

צוותי רפואה, אבטחה וכיו"ב( בהתאם לרשימה ולנהלי ניהול משחק שיוכנו ויועברו על ידי מנהלת 

   ה ויאושרו על ידי משרד הבריאות.הליג

   :היגיינה .10

תהיה הקפדה על סביבה הגיינית של מתחמי האימונים והאולמות, לרבות חיטוי הכדורים והמתקנים 

  .לחיטוי כנגד נגיף קורונהאחת ליום, בהתאם להמלצות משרד הבריאות 

 :כדלקמן באימון/משחק בחדרי ההלבשה ובמלתחותשימוש  .11

 משחק ובמחצית למטרת התארגנות ותדרוכים.האימון/ טרם .א

תפוסה, כאשר בין כל שתי  50%יתאפשר שימוש במקלחות במתווה של  –סיום האימון/משחק לאחר .ב

 מקלחות בשימוש תהיה מקלחת ריקה.

 מטר בין השחקנים. 2מרחק של לאורך כל השהות במתחמים אלו יוקפד על שמירת  .ג

השחקנים, השופטים והצוותים המקצועיים יונחו לא ללחוץ ידיים. טקס לחיצות הידיים המסורתי  .ד

 ישונה ולחיצות הידיים יבוטלו.

 :אכיפה .12

 המפרה.של הפרה יוטלו סנקציות על הקבוצה מתחייבת לשמור על כללי המתווה במקרה מנהלות ה            
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