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  : אל

 ראשי הרשויות

 מנהלי מחלקות הספורט

 

 וסיכום המשך צעדי חזרה לשיגרה עממיספורט בנוגע לפעילות  בהרותה הנדון:

 במסגרת החזרה לשגרה של פעילות הספורט לרשויות המקומיות הבהרותלהלן  ,לאור ריבוי פניות למשרד

מסמך זה אינו גובר על הוראות הצווים, תקנות לשעת חירום ושאר הגבלות שנקבעו לצורך המלחמה  .העממית

 .מוצע לעקוב אחר דיווחים ועדכונים בנושאבנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין; 

הגבלות על פעילויות  קובעות"( התקנות)" 2020-הגבלת פעילות(, תש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 מתקנים ופעילויות ספורט של הציבור הרחב. עריכת אירועים, שימוש בבסוגי מקומות שונים, ובכלל זה על 

מקום תחום המנוהל על )" לציבורפתוח מקום המאפשרות פתיחה של  ,קובעת דרישות גנריות לתקנות 1א3תקנה 

מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח ידי 

 "(.פתוח

 2מינוי ממונה קורונה, מגבלה על מספר האנשים שיכולים להיכנס למקום )לכל היותר  הדרישות הן: עיקר

מטרים לפחות בין  2מרחק של  מ"ר במקום( והוראה לשמירה על 15לקוחות על כל נותן שירות או לקוח אחד לכל 

 .השוהים במקום

הקפדה על ה מסמך זה נועד להבהיר את סוגי המתקנים והפעילויות המותרים, ואת המגבלות הרלוונטיות להם.

תנאי ליכולתנו להמשיך בתהליך החזרת הספורט באופן  ת המציאות ומהווהמחויב נהכללים היהנחיות והיישום ה

 הדרגתי לשגרה מהר ככל שניתן.

צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת ( ל6ה)ב()3יצוין כי בהתאם לסעיף 

 , אדם המבצע פעילות ספורט פטור מהחובה לעטות מסיכה.2020-שעה(, תש"ף

 מתקנים .1

 כדלהלן: במתקניםספורט פעילויות  ניתן לקיים

 סטודיו .א

על אף האמור בסעיף הנ"ל, . הרלוונטיות המנהלהוראות ו לתקנות 1.א3בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 

ניתן לקיים את הפעילות כך שבכל עת לא ישהו מתאמנים במקום הפעילות ביחס של יותר מאדם אחד 

 .אנשים 19, ולכל היותר מ"ר 7-ל
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 מכון כושר .ב

, סעיף הנ"לעל אף האמור ב. הרלוונטיות והוראות המנהל לתקנות 1.א3הוראות סעיף בכפוף ובהתאם ל

הו מתאמנים במקום הפעילות ביחס של יותר מאדם אחד ניתן לקיים את הפעילות כך שבכל עת לא יש

 .מ"ר 10-ל

 מתקני כושר בשטח ציבורי .ג

 .בין אדם לאדם על המחזיק במתקן להציב שלט בסמוך לעניין החובה לשמור מרחקבהתאם לתקנות, 

  מתקני ספורט אחרים .ד

 לתקנות. 1.א3הוראות סעיף בכפוף ובהתאם ל

 פעילויות במתקני ספורט .2

 .(וכד' , ליגת מקומות העבודה, ליגת ידידות, כדורשתספורט עממי של מבוגרים )מאמנט פעילותמותרת  .א

)גולף, טניס, שיט, גלישה, חתירה, אתלטיקה, אופניים, כדורעף  פעילות במסגרת מועדוני ספורטמותרת  .ב

 רגל מבוגרים וכדומה(.-חופים, ניווט, כדורגל, קט

, לרבות הצהרה של 1.א3תקנה ו המחזיק במתקן בדרישות הפעילויות מותרות בכפוף לעמידה של הבעלים א

 ."תו סגול לקבלת קהל" - בטופס המקווןהבעלים או המחזיק במתקן, אם אינו רשות מקומית, 

 ספורט לפעילות בנוגע הנחיות סיכוםמומלץ לבצע את הפעילויות האמורות במתווה המפורט במסמך 

 .תחרותי

 ילות ספורט בשטח פתוחפע .3

צו בריאות העם )נגיף , לפי בין אדם לאדם שמירת מרחקלחובת ו מותרת בכפוף למגבלות על התקהלות

 .2020-, תש"ףקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות(

 חוגי ספורט לילדים .4

לפי צו בריאות העם , (18גיל לעד ולנוער )קיום פעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי לילדים חל איסור על 

 .2020–)נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה(, התש״ף

 ספורט יאירוע .5

 )בידוד בית והוראות שונות(. )נגיף קורונה החדש( לפי צו בריאות העםאין לקיים אירועי ספורט, 

 .nurits@most.gov.ilבמייל:  הספורטגב' נורית שרביט, מפקחת מינהל לעיל ניתן לפנות לים בנושאלכל שאלה 
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, כי הגענו לסיכום עם משרד הבריאות בנוגע להקלות נוספות, אשר צפויות להיכנס עדכןאני שמח לבנוסף, 

 לתוקף בימים הקרובים, בכפוף לאישור התקנות, כדלהלן:

-מתאמנים קבועים, החל מ 6בכפוף ל"קפסולות" של עד בענפי הלחימה,  קיום אימונים לרבות מגע .1

30.5.2020. 

)טרם נקבע המועד הסופי(, לשחייה בלבד ובכפוף  24-30.5.2020, בין התאריכים פתיחת בריכות השחייה .2

 מ"ר בשטח הבריכה. 3-מ"ר במתחם ואחד ל 10-ללמגבלה של אדם אחד 

 נקבע המועד הסופי(.)טרם  24-30.5.2020יפתחו בין התאריכים  חוגי ילדים .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,              
 

 
 

 יוסי שרעבי
 המנהל הכללי

 
 


