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יום שישי כ"ט אלול תש"ף
 18ספטמבר 2020
כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט
בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,תש"ף ,2020-ולתקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת
פעילות) ,התש"ף ,2020-אשר תוקנו בהתאם להחלטת הממשלה מיום  ,16.9.2020להלן מפורטים הכללים העדכניים
בנוגע לקיום פעילות ספורט אשר עתידים לחול החל מיום  18.9.2020ועד ליום .2.10.2020
למען הסר ספק ,האמור במכתב זה נועד לפשט את עיקרי ההנחיות שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום פעילויות ספורט,
ואין בו כדי לגרוע מהאמור בחקיקה ,בתקנות ,בצווים ,בה נחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף
הקורונה החדש או לפי כל דין ,על שינוייהם מעת לעת.
 .1פעילות ספורט עממית
 .1.1ניתן לקיים כל פעילות ספורט ביחידות ,או של אנשים הגרים יחד ,לרבות שחיה בים ,ללא הגבלת מרחק,
בתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים ,שלא באמצעות רכב.
 .1.2אין לקיים חוגי ספורט.
 .2פעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי הספורט
 .2.1התאחדויות ואיגודי ספורט נחשבים כמקומות עבודה של כלל הספורטאים התחרותיים הפעילים בהם,
ולפיכך פעילותם מותרת בהתאם ובכפוף לכללי התו הסגול למקומות עבודה.
 .2.2הפעילות תתקיים במתקני הספורט המשמשים בשגרה את הספורטאים הפעילים ,בהתאם לענפי הספורט
השונים.
 .2.3הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.
 .3מתקני ספורט
 .3.1ניתן בזה אישור להפעלת בריכות שחייה ,מכוני כושר וחדרי סטודיו המפורטים ברשימה המצ"ב לצורך
אימון של ספורטאים תחרותיים (כהגדרתם בתקנות) .הפעילות במתקנים אלו תתקיים בהתאם לכללי
התו הסגול למקומות פתוחים לציבור.
 .3.2מתקן ספורט המשמש לפעילות שגרה של ספורטאים תחרותיים בהתאחדויות ואיגודי ספורט מהווה את
מקום עבודתם ולפיכך רשאי לפעול בהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודה.
 .4קיום ליגות סדירות בענפי הכדור
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 .4.1ניתן היתר לקיום הליגות המקצועניות בלבד בענפי הכדור ,בכפוף למתווה ולתנאים שאושרו לפעילותן
בסיום עונת הספורט החולפת.
 .4.2על פי המתווה האמור ,בין היתר ,כלל המשתתפים בליגות ,לרבות שחקנים ,מאמנים ,שופטים ואנשי
צוות אחרים נדרשים להיות בבידוד ,למעט יציאה לאימונים ולמשחקים.
 .5הגבלות התקהלות
 .5.1כל פעילות ספורט מותרת כאמור לעיל תתבצע בהתאם להגבלות על התקהלות מותרת במבנה או בשטח
פתוח ,ובכפוף להוראות התו הסגול למקומות פתוחים לציבור ,או בכפוף להוראות התו הסגול למקומות
עבודה (במסגרת פעילות רשמית של התאחדויות ואיגודי ספורט מוכרים) ,לפי העניין.
 .5.2במהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט ככל שמגע כאמור הכרחי
לביצוע הפעילות) .יודגש ,כי פרט למגע הכרחי כאמור ,יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין
המשתתפים.
 .5.3הפעילות תתקיים ללא קהל.
 .6פעילות ספורט בין לאומית
 .6.1אין שינוי בהנחיות לפעילות ספורט בינלאומית.
 .6.2הפעילות תתקיים בהתאם להוראות המנהל ולמתווה ולנהלים להשתתפות משלחות ישראליות וזרות
במפעלים ובתחרויות ספורט בינלאומיים ,המפורסמים באתר המשרד.

בברכה,
רז פרויליך ,מנכ"ל
משרד התרבות והספורט
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