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 ' חשון תשפ"אב       
 2020אוקטובר  20        

5210-2099-2020-000256 
 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  16.10.2020, כפי שתוקנו ביום 2020-)הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התשפ"א

 18.10.2020 מיוםלהלן הכללים החלים בתקופה ש

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

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

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

 פעילות ספורט עממית .1

ניתן לקיים פעילות ספורט עממית בכלל מתקני הספורט במרחב הציבורי, בכפוף למגבלות ההתקהלות  .1.1

מ' בין המשתתפים בפעילות )אין  2בשטח פתוח(, ולשמירה על ריחוק של  20במבנה, עד  10 הכלליות )עד

  לקיים פעילות ספורט הכוללת מגע(.

 אין לקיים חוגי ספורט בהתאם לאיסור על קבלת קהל. .1.2

 פעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי הספורט .2

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

 פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים .3

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

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

 .duduma@most.gov.ilל "למר דודו מלכא, בדוא

, אשר המנהל הכללי לאומיים-ספורטאיות וספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין .3.2

של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין לאומיים, 

הפעילות תתקיים  ח קבוצות במסגרת מפעל או תחרות בינלאומית.רשאים להתאמן, לשחק ולאר

בהתאם להוראות המנהל ולמתווה ולנהלים להשתתפות משלחות ישראליות וזרות במפעלים ובתחרויות 

 ספורט בינלאומיים, המפורסמים באתר המשרד.

קיום , רשאים להשתתף באימונים )ללא בענפי הכדור בליגות הבוגריםספורטאיות וספורטאים  .3.3

  –כמפורט להלן  ,משחקים(

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

על  .להחזיר את האימונים והליגות לפעילות באופן מבוקר ואחראי הינהכוונת המשרד  - הערת הבהרה

, ובתנאים ליגות שהן מקור פרנסתם של הספורטאים/ותבת חזרה לאימונים כן, בשלב ראשון מתאפשר

 .מיוחדים )ראו הערה בנוגע לבידוד ביתי להלן(

מפורט כהמותרת לעיל במתקני הספורט שאושרו  גורמי המעטפת הנדרשים לצורך קיום הפעילותכלל  .3.4

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

הפעלת מתקני ספורט, שאינם במרחב הציבורי הפתוח, המשמשים לפעילות ספורטאים מקצועיים,  .3.5

מותרת בכפוף לאישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט. כל גורם המבקש אישור מנכ"ל למתקן ספורט 

, duduma@most.gov.ilל: "המיועד לאימון ספורטאי מקצועי, יפנה בצירוף הפרטים הרלוונטים, לדוא

 לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת המתקן בהוראות התקנות לצורך קיום הפעילות המותרת.

הגעה למקום הפעילות , ובהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודההפעילות במתקנים אלו תתקיים  .3.6

 ות.תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריא

)למעט ככל שמגע כאמור הכרחי  יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפיםבמהלך כל הפעילות  .3.7

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

 המשתתפים.

 .ללא קהלהפעילות תתקיים  .3.8

: האישור שניתן בעת הזו לחזרה למקומות עבודה, העומדים בכללי התו הסגול ללא קבלת קהל, בידוד ביתי

מתייחס מטבע הדברים בעיקר למקומות עבודה בהם נשמרת הקפדה על מרחק בין אנשים, פעילות בקפסולה 

 קבועה, ועל עטיית מסיכה, במטרה למנוע הדבקות. 

אימוץ נהלים ם לא ניתן לשמור על מרחק וחל פטור מעטיית מסיכה, הנני מוצא לנכון לציין כי בענפי הספורט בה

לבידוד הספורטאים המקצועיים למעט הגעה לאימונים ולפעילויות, כפי שהיה נהוג לאחר הגל הראשון, מהווה 

 .מהלך אחראי וחשוב

המשך במהלך הימים הקרובים עתידה הממשלה לשוב ולהתכנס, במטרה להחליט אודות ברצוני להדגיש, כי 

תחרותי  -שלבי היציאה של המשק מהסגר, ובכלל זה בנוגע לשלבי החזרה לפעילות השגרה בעולם הספורט 

 ועממי כאחד.

משרד הספורט מודע לצורך הדחוף לחזור לשגרת אימונים ופעילות ולהשלכות הנובעות מעצירתה, ופועל ככל 

 רי.הניתן כדי לקדם מתווה שיאפשר זאת בצורה אחראית ובהקדם האפש

 
 בברכה,                 

  
 

 רז פרויליך
 המנהל הכללי
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