
 
 

 

 

  2020 אוקטובר 24                     

 ,אגודות הכדורעףלכל 

 

 שלום רב,

 איגוד הכדורעף –הנידון: מתווה שגרת אימונים 

 

הספורט ו התרבות בהתאם להנחיות משרדמצ"ב הנחיות לקיום שגרת האימונים בענף הכדורעף 

ותקפים עד  23/10/20-ה ישיחמ , אשר פורסמו ביוםכניים בנוגע לקיום ספורט'כללים עדבנושא '

 הודעה חדשה.

 ממונה קורונה .1

בכל אגודה ימונה אחראי קורונה אשר יהיה אחראי על יישום ההנחיות מהרשויות  −

 ומאיגוד הכדורעף.

הכדורעף לגבי זהות ממונה הקורונה באמצעות מילוי על האגודות לעדכן את איגוד  −

 ' הנמצא באתר איגוד הכדורעף )ראה נספח א'(.ורונה'טופס ממונה ק

 

 משתתפי האימון .2

 .לגברים ונשים בלבדבוגרים יגת העל לקבוצות רשאים להתאמן  −

 

 מתווה האימון .3

 להשתתפות ולנהלים ולמתווההספורט  מנהל להוראות בהתאם תתקיים הפעילות −

 באתר המפורסמים, םבינלאומיי ספורט ובתחרויות במפעלים וזרות ישראליות משלחות

 .המשרד

לפני כל יאות בעת הכניסה למתחם האימונים יש לבצע מדידת חום ולמלא הצהרת בר −

אחראי הקורונה של האגודה יבצע מעקב אחר הנכנסים וישמור תיעוד של כלל אימון. 

 משתתפי האימון )שחקנים וצוות(.

 האימונים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוך שמירה על קפסולות אימון. −

 במהלך האימון, ככל שניתן, יש להימנע ממגע בין המשתתפים. −

רה על הנחיות התחבורה המפורסמות על ידי הגעה למתחם האימונים תבוצע תוך שמי −

 משרד הבריאות.

 

http://www.iva.org.il/Docs/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%202020-21(1).pdf
http://www.iva.org.il/Docs/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A0%D7%A7%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
http://www.iva.org.il/Docs/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A0%D7%A7%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 משחקי אימון .4

 '2020/21קורונה עדכוני  –פרוטוקול המשחק 'ניתן לקיים משחקי אימון בהתאם ל −

 .אשר נמצא באתר איגוד הכדורעף

 

 מתקנים .5

אושר על ידי ואשר אשר עומד בתנאי 'התו הסגול' בלבד ניתן לקיים שגרת אימונים במתקן 

 משרד התרבות והספורט.מנכ"ל 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב

 יניב נוימן

 מנכ"ל איגוד הכדורעף

 

http://www.iva.org.il/Docs/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%20-%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%202020-21%20-%2015_9_20.pdf
http://www.iva.org.il/Docs/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%2015_10_20.pdf
http://www.iva.org.il/Docs/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%20-%2015_10_20.pdf


 
 

 

 

 

 

 נספח א'

 טופס ממונה קורונה באגודה

 2020/21עונת 
 

 

 _______________________________________________________________: ____האגודהשם 

  ___________________________________________________ה: _________ממונה קורונשם 

 _________________________________דואר אלקטרוני:    _______________________נייד: 

 

לתקנות שעת חירום ( )א( 2)ב( )א5 וצעות כל הפעולות המפורטות בסעיףמב באגודההנני מצהיר ומתחייב כי  .1

 (.להלן: ״הפעולות״) 2020 –, ה׳תש״פ (הגבלת פעילות -נגיף הקורונה החדש )

 לטובת שמירה על בריאות הציבור באגודההנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו  .2

 :ולראיה באתי על החתום .3

 

 חתימת ממונה קורונה: _______________________       תאריך: _______________  

 

 

 _____                             ___________________________________________________ חותמת האגודה:

 


