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 ז' אדר תשפ"א             
 2021פברואר  19      

5210-2099-2020-000347 
 
 
 

 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 פעילות והוראות נוספות( התש"ף

ראת שעה( )הגבלת פעילות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הו, ולהוראות 2020
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( , ו2020- במקומות עבודה(, התש"ף

 "(.התקנות" -)להלן כולן יחד 2021-)הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה(, התשפ"א

 07:00בשעה:  21.2.2021 מיוםלהלן הכללים החלים בתקופה ש

ספק, האמור במכתב זה נועד לפשט את עיקרי ההנחיות שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום פעילויות ספורט, למען הסר 
ואין בו כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים, בהנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף 

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

 פעילות ספורט עממית .1

ניתן לקיים פעילות ספורט עממית, לרבות פעילות מודרכת בתשלום, בכפוף למגבלות ההתקהלות  .1.1
 מ' בין המשתתפים בפעילות. 2הכלליות ולשמירה על ריחוק של 

ראו  – לבעלי אישור "תו ירוק" בלבדפעילות במסגרת בריכות, מכוני כושר וחדרי סטודיו מותרת  .1.2
להלן. פעילות ספורטאים תחרותיים ומקצועיים במתקני ספורט אלו ניתן  4התנאים המפורטים בסעיף 

 להלן.  3-ו 2, כמפורט ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים בנפרדלקיים, 

 אין לקיים חוגי ספורט במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי. .1.3

 הספורטפעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי  .2

 , הנכללים באחת מההגדרות שלהלן:של ספורטאים תחרותיים ותחרויות אימוניםניתן אישור לקיום  .2.1

ספורטאי אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר, על פי אישור של איגוד או  .2.1.1
 בכלחוק הספורט( כי הוא עומד  –)להלן  1988-התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח

 לן:התנאים שלה

  31.12.2020היה רשום באיגוד או בהתאחדות כאמור, ביום; 

  לחוק הספורט; 5נמצא כשיר לפי סעיף 

  לחוק הספורט; 7בוטח לפי סעיף 

 :התקיים בו אחד מאלה 

o  תחרויות לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א  4-הוא השתתף ב - ענף ספורט אישילעניין
 (;2021בפברואר  1שבט התשפ"א  )( עד יום י"ט ב2018בספטמבר  1באלול התשע"ח )

o  תחרויות  6-הוא היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב - ענף ספורט קבוצתילעניין
( עד יום י"ט 2018בספטמבר  1לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח )

 (;2021בפברואר  1בשבט התשפ"א  )
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נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט, אישר על סמך אישור התאחדות  .2.1.2
, כי הוא רשום 2005-נהיגה ספורטיבית כמשמעותה בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו

בהתאחדות נהיגה ספורטיבית והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות במהלך התקופה 
 (.2021בפברואר  1( עד יום י"ט בשבט התשפ"א  )2018בספטמבר  1שמיום כ"א באלול התשע"ח )

מותרת רק לספורטאי תחרותי הנכלל באחת  המצוי במבנהההשתתפות בפעילות ספורט במתקן ספורט  .2.2
 :מההגדרות להלן

 ספורטאי תחרותי שהוא קטין. .2.2.1

 ספורטאי תחרותי בגיר בענפי השחייה והמים. .2.2.2

אישור "תו , או בעל תקפה תקף או תעודת מחוסן אישור החלמהספורטאי תחרותי שהוא בעל  .2.2.3
 המונפק באמצעות יישומון משרד הבריאות או בפניה מקוונת למשרד הבריאות; ירוק"

ההשתתפות בפעילות ספורט במתקן ספורט המצוי בשטח פתוח מותרת לכל ספורטאי תחרותי או  .2.3
 מקצועי. 

. כל 2.3או  2.2עונה על התנאים בסעיף  נדרש אישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט לכך שמתקן ספורט .2.4
גורם המבקש אישור מנכ"ל למתקן ספורט כאמור, יפנה בצירוף הפרטים הרלוונטיים, לדוא"ל: 

duduma@most.gov.il לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת המתקן בהוראות התקנות לצורך קיום ,
בהתאם לרשימת הספורטאים שיועברו  –הפעילות המותרת, ולעניין ספורטאים בענפי הספורט המוטורי 

 .itrik@most.gov.ildm ע"י ההתאחדויות הנהיגה הספורטיבית למר דמיטרי קוזניצוב, בדוא"ל

כמו כן, מותרת הפעלת בריכה טיפולית לצורך טיפול במים; לעניין זה, "בריכה טיפולית" ו"טיפול  .2.5
לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה  1.1.1.21כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט  -במים" 

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

, בהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודהך הפעילות האמורה תתקיים הפעילות במתקנים אלו לצור .2.6
 והגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד הבריאות.

 להלן.  3, למעט כמפורט בסעיף אין לקיים פעילות ספורט אחרת .2.7

 

 פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים .3

ורטאיות וספורטאים הנכללים בסגל הייצוגי של מדינת ישראל בכל ענפי הספורט מותרת פעילות ספ .3.1
)זהב, כסף, ארד, בכיר ועתודה(, שאישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט. איגוד אשר מעונין 

 .duduma@most.gov.ilלבדוק אם ספורטאי נכלל בסגל הייצוגי מוזמן לפנות למר דודו מלכא, בדוא"ל 

ספורטאיות וספורטאים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה  .3.2
המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין לאומיים רשאים להתאמן, לשחק ולארח קבוצות במסגרת מפעל 

וה ולנהלים להשתתפות הפעילות תתקיים בהתאם להוראות המנהל ולמתואו תחרות בינלאומית. 
 .משלחות ישראליות וזרות במפעלים ובתחרויות ספורט בינלאומיים, המפורסמים באתר המשרד

ספורטאים מקבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה מליגה בישראל  .3.3
 לאומיים.-המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין

 מתקני ספורט לבעלי אישור "תו ירוק" .4

רשאים להיפתח לפעילות ספורטאים מקצועיים כאמור בסעיף  בריכות שחיה, מכוני כושר וחדרי סטודיו .4.1
 . בלבדעבור בעלי אישור "תו ירוק"  -לקהל הרחב  אולעיל  3

mailto:duduma@most.gov.il
mailto:dmitrik@most.gov.il
mailto:dmitrik@most.gov.il
mailto:duduma@most.gov.il
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( וספורטאים 2.2הפעילות במקום המשרת ספורטאים תחרותיים בלבד )בהתאם לתנאים בסעיף  .4.2
וכן בכפוף להוראות  בהתאם לכללי "התו הסגול"בלבד תתקיים ( 2.3מקצועיים )בהתאם לתנאים בסעיף 

 :שלהלן

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, אנגלית  .4.2.1
 וערבית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" טרם הכניסה למקום.

טרם כניסתו, אישור "תו ירוק"  המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג, .4.2.2
)באמצעות סריקת מסמך מטעם משרד הבריאות או באמצעות יישומון של משרד הבריאות(, 
בצירוף הצגת תעודה מזהה, לרבות סריקת אישור ה"תו הירוק" )האמור לא נדרש לגבי כניסת 

 עובדי המקום(.

הזמנה מראש, יידע את  מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או .4.2.3
 הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" טרם הכניסה למקום.

 בנוסף, המחזיק או המפעיל של המקום: –מכוני כושר וחדרי סטודיו  .4.2.4

יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא  .4.2.4.1
 אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם; יפחת משני מטרים, זולת

 יקבל לקוחות בתיאום מראש; .4.2.4.2

 לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום; .4.2.4.3

 בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי; יפעל  .4.2.4.4

 בנוסף: –בריכות שחיה  .4.2.5

מטרים רבועים משטח  7בשטח המקום ישהו מספר אנשים ביחס שלא יעלה אדם לכל  .4.2.5.1
אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, ובמי הבריכה  20-ם במבנה ואנשי 10המקום או על 

 מ"ר.  6לא יותר מיחס של אדם אחד לכל  –

 המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי  .4.2.5.2

 וחיטוי ושמירה על היגיינה.         

 לאכילה בשטח המזנון, וימנע מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות  .4.2.5.3

 גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים.        

 לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום. .4.2.5.4

בנוסף, המחזיק או המפעיל של  –מתקני ספורט בהם מתקיימים אירועי ספורט בנוכחות קהל  .4.2.6
 )מצורף בהמשך למסמך זה(. המתווה לקיום אירועים עם קהל בכל כלליהמקום נדרש לעמוד 

 כניסה ויציאה מישראל .5

לעיל( ומלוויהם הנדרשים  3, רשאים ספורטאים מקצועיים וקבוצות )הנכללים בסעיף 3.3.2021עד יום  .5.1
להיכנס לישראל ולצאת ממנה לצורך השתתפות בתחרות, ובלבד שהגעתם לישראל או יציאתם ממנה 

כ"ל משרד התרבות והספורט להתקיימות התנאים, טיסה כאמור מצריכה אישור מנהינה חיונית. 
 . ואישור וועדת חריגים )עם זכאות ערר לוועדת השגות(

נייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה העברית, פ .5.2
ן האנגלית והערבית באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסי

 וההגירה; לפנייה יצורפו אסמכתאות.
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ספורטאי מקצועי או קבוצה המבקשים לצאת או להיכנס לישראל לצורך השתתפות בתחרות או מפעל  .5.3
יפנו לצורך קבלת אישור המנכ"ל  הנדרשים לעיל, מוקדם ככל האפשר, למר דודו מלכא, בינלאומי, 

 ובאופן עצמאי לוועדת חריגים. uma@most.gov.ildudבדוא"ל 

)למעט ככל שמגע כאמור הכרחי לביצוע  יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפיםבמהלך כל פעילות  .6
 הפעילות(. יודגש, כי פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של שני מטרים בין המשתתפים.

פעילויות המותרות לעיל במתקני הספורט שאושרו כמפורט גורמי המעטפת הנדרשים לצורך קיום הכלל  .7
 להלן, לרבות מאמנים, שופטים, מנהל מקצועי וכיוצ"ב, רשאים לעבוד.

, הן תחרותית והן עממית, מלאהמשרד הספורט מודע לצורך הדחוף לחזור לשגרת פעילות גופנית וספורט 
לקדם מתווים שיאפשרו זאת בצורה אחראית ולהשלכות הנובעות מעצירתה, וימשיך לפעול ככל הניתן כדי 

 ובהקדם האפשרי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,           
 
 

 רז פרויליך    
 המנהל הכללי   
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 תנאים לקיום אירוע ספורט בנוכחות קהל צופים

להפעלת  המחזיק או המפעיל של המתחם יעמוד בהוראות התקנות לעניין הוראותמבלי לגרוע מהוראות כל דין, 
 , ובהוראות כמפורט במסמך זה.מקום ציבורי או עסקי

 להלן התנאים וההוראות לקיום אירועי ספורט בנוכחות קהל.

 אישור ורכישת כרטיס

 אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן בעלצופה יוכל לרכוש כרטיס ולצפות באירוע ספורט רק אם הינו  .1
 יש להציב שלט במקום בנושא. ות יישומון משרד הבריאות.המונפק באמצע אישור "תו ירוק", או בעל תקפה

 הזמנת  כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני )לא תינתן כניסה חופשית לקהל(. .2

במתחמי או מתקני "תו ירוק" בתרבות ובספורט  העובדיםאשר יחייב את  שינוי חקיקהיש לקחת בחשבון כי צפוי 
 לימים או בעלי אישור תו ירוק של משרד הבריאות. להיות גם הם מחוסנים/מח

 הפעלת המתקן

 מארגן האירוע ימנה ממונה קורונה לצורך:

 פיקוח על יישום ההנחיות המוגדרת בנוהל זה. .1

הדרכה של עובדי המתחם אודות כללי ההפעלה, ובכלל זה חובתם לעטות מסיכות והאיסור להכניס למתקן  .2
 עוטה מסיכה. הספורט או לתת שירות לאדם שאינו

 שמירה ואכיפה של הוראות התקנות עבור מקום ציבורי ועסקי. .3

 תפוסת קהל:

צופים במתקן פתוח או  500מתכולת המתקן בו מתקיימת הפעילות, ועד  75%-לא יותר מ -מספר הצופים המותר 
 .צופים במתקן סגור, לפי הנמוך מבניהם 300

 כניסה למתקן

למקום רק את מי שהציג, טרם כניסתו, אישור "תו ירוק" )באמצעות  המחזיק או המפעיל של המקום יכניס .1
סריקת מסמך מטעם משרד הבריאות או באמצעות יישומון של משרד הבריאות(, בצירוף הצגת תעודה מזהה, 

 לרבות סריקת אישור ה"תו הירוק" )האמור לא נדרש, בשלב זה, לגבי כניסת עובדי המקום(.

חום בכניסה למתקן באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ולמנוע כניסת אדם יש לבצע מדידת  -מדידת חום  .2
 מעלות צלזיוס ומעלה. 38עם חום גוף של 

המתקן בו יתקיים האירוע ימופה מראש ויסומנו בו כלל הכניסות והיציאות המיועדות לכניסה ויציאה של  .3
 צופים.

ך המתקן ולסמן מקומות לעמידה בתור, תוך באחריות מפעיל המתקן למנוע התקהלות בכניסות למתקן ובתו .4
 מ' בין אדם לאדם, כך שהקהל ייכנס ויצא באופן הדרגתי. 2הקפדה על שמירת מרחק של 

 ידי עובדי המתחם והסדרנים.-באחריות מפעיל המתחם לוודא אכיפת קיום חובת עטיית מסיכה על .5

ים, וללא אכילה במקום שבו מתקיים הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד במקומות מסומנים, ללא ריקוד .6
האירוע; הסדרנים יידעו  את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק 

 המחזיק או המפעיל את האירוע.

המחזיק או המפעיל של  המקום יחלק את  -בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים  .7
מטרים  2אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של  20ם של עד המקום למתחמים נפרדי

 לפחות. המתחמים יופרדו באמצעות סימון פיזי ביניהם.
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הישיבה במתחם תתאפשר ליחידים או לקבוצות, באופן כזה שבין כל יחיד או קבוצת אנשים )לעניין זה  .8
מטר ככל האפשר, ולכל הפחות מושב  2מרחק של מי שגרים באותו מקום( לבין אדם אחר יישמר  –"קבוצה" 

 ריק אחד ביניהם. יודגש כי מקומות הישיבה צריכים להיות מוסדרים, מסומנים, קבועים ולא ניתנים להזזה.

 לא יתאפשרו ירידה לזירת פעילות הספורט או מעבר בין יציעים / אזורי הושבה. .9

 מטרים. 4לפחות  -יום פעילות הספורט יש לשמור על מרחק בין הקהל למקום המסומן והמיועד לק .10

חלונות זמנים לכניסה למתחם ייקבעו מראש על גבי הכרטיס. כל צופה )או קבוצת צופים( ייכנס בכניסה  .11
ובשעה שתינתן מראש במעמד הזמנת הכרטיס. בכניסות למתחם האירוע יסומנו מקומות עמידה לצורך 

 שמירת מרחק.

רנים הנדרש יקבע בהתאם לדרישות המשטרה ובהתחשב בצורך מספר השוטרים והסד –שיטור וסדרנות  .12
 50-ל 1לשמור על הסדר והריחוק החברתי כפי שנקבע במסמך זה. מספר הסדרנים יהיה לכל הפחות ביחס של 

 צופים )שומר או סדרן אחד על כל חמישים צופים(.

זה ובאמצעות שילוט במהלך האירוע הכרוז יתזכר את הקהל לשמירה על ההנחיות באמצעות מערכת כרי .13
 מתאים. במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע.

כניסות שונות, ובכל כניסה יוצבו סדרנים לצורך שמירה על מרחק בתורים ומניעת  2המתחם יהיה בעל לפחות  .14
 התקהלויות.

 שמירה על היגיינה

 ויותקנו עמדות היגיינה.בכניסה לשירותים יוצב סדרן למניעת התקהלות  .1

 יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. .2

 יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר. .3

 יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים. .4

 מזון ומשקאות

 ה אליו, ולא תותר הכנסת אוכל למתחם.לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע או בכניס .1

 לא תתאפשר מכירת או הגשת משקאות, למעט שתיה אישית. .2

 שילוט

המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, אנגלית וערבית,  .1
 בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" טרם הכניסה למקום.

מטרים  2ים לעין ובכניסה למתחם בדבר החובה לעטיית מסיכה ולשמירת מרחק יוצבו שלטים במקומות בולט .2
 בין אדם לאדם.

 
, תנאי רישיון 2008 –כל האמור לעיל הוא בנוסף לכללים הרלוונטיים לפי חוק איסור אלימות בספורט, התשע"ח 

 העסק ולפי כל דין.
 


