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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

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות  , ולהוראות2020

, ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( 2020-במקומות עבודה(, התש"ף 

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

 :19.5.2021ועד ליום  07:00בשעה  6.5.2021הכללים החלים בתקופה שמיום  להלן

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

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

 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

 ;בשטח פתוח( 500-משתתפים במבנה ו 50הכלליות )

 ;3בתנאי תו ירוק, כמפורט בסעיף  –חוגי ספורט למבוגרים  .1.2

 50ניתן לקיים בכפוף למגבלות ההתקהלות הכלליות ) –חוגים לילדים )שאינם קבוצות תחרותיות(  .1.3

 בשטח פתוח(. 500-משתתפים במבנה ו

 פעילות ספורט תחרותית במסגרת התאחדויות ואיגודי הספורט .2

 ;מים באיגודים ובהתאחדויות הספורטניתן לקיים אימונים של כלל הספורטאים הרשו .2.1

 .מקומות עבודהלכללים החלים על תחרותית תתקיים בהתאם פעילות ספורט  .2.2

  תו ירוקבמתווה ספורט ואירועי פעילות  .3

 האירועים והפעילויות שלהלן יתקיימו במתווה תו ירוק בלבד: .3.1

 אירוע ספורט בנוכחות קהל; .3.1.1

יים או כיוצא באלה, צה, הליכה, שחייה, רכיבה על אופנמירוץ ספורטיבי רב משתתפים, הכול רי .3.1.2

תפים מראש והמיועד גם לספורטאים חובבים, אשר המנהל הכללי של תהנערך בהרשמה של המש

מר אבי משרד התרבות והספורט אישר כי הוא מירוץ כאמור; לקבלת אישור כאמור יש לפנות אל 

 ;avib@most.gov.il :לבדוא" בנבנישתי

 חוג לבגירים. .3.1.3

mailto:avib@most.gov.il
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 הבאים: משתתפיםלעיל יהיו פתוחים רק ל 3.1האירועים בסעיף ת והפעילויו .3.2

 למי שהציג אישור  תו ירוק;  .3.2.1

  וא מחלים;מי שה .3.2.2

עד  צאה שלילית בבדיקת קורונה שביצעואו אדם מנוע חיסון, שקיבלו תו 16הוא קטין מתחת לגיל  .3.2.3

 ;שעות לפני כן 72

 הוא תינוק עד גיל שנה; .3.2.4

קורונה מידית שביצע בכניסה למקום לצורך כניסה לאותו הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת  .3.2.5

 ;מקום בלבד

)כלומר, המעטפת המקצועית, סדרנים ושאר גורמים שאינם  הוא מפעיל המקום או מי מטעמו .3.2.6

 .קהל(

 בכפוף להוראות הבאות: תתקייםפעילות ה .3.3

מינוי  מקום ציבורי או עסקי, לרבות אישור רשות מקומית,הפעלת עמידה בדרישות לגבי חובת  .3.3.1

ממונה קורונה, העמדת מחיצה למניעת רסס בדלפק שירות, איסור להכניס אדם שאינו עוטה 

מסכה, שילוט בדבר החובה לעטות מסכה, הודעות במערכת הכריזה, אמצעים למניעת הצטופפות 

כך מדת חומר חיטוי לציבור וחיטוי משטחים, הצבת שלט על עבתורים ובמקומות אחרים, ה

הקהל לגבי רק בתנאי תו ירוק )במקרה של הזמנה טלפונית, יש ליידע את היא למקום כניסה שה

 החובה להציג תו ירוק(;

 צופים; 75-נים ביחס של סדרן אחד לחובת העמדת סדר –במבנה  .3.3.2

ם או הרשמה יכרטיסההמחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי מכירת  –אם הכניסה בתשלום  .3.3.3

 מראש באופן מקוון או טלפוני. ולמקום יעש

  בשטח פתוח בהושבהעם קהל אירועי ספורט  .4

ללא צורך בהצגת אישור תו ירוק או לקיים אירועי ספורט, בישיבה של הקהל בלבד, בשטח פתוח,  ניתן .4.1

  .דיתמיבדיקה 

 בכפוף לכללים הבאים: ויתקיימו איש בלבד,  500-האירועים יהיו מוגבלים עד ל .4.2

 ;, וכן יצוין שמו של המפעילבלבד מוגבל לבעלי תו ירוק אינויש להציב שלט שמבהיר שהמקום  .4.2.1

ה באירוע תהיה בישיבה או בעמידה בסמוך למושב, לא יהיו ריקודים של הקהל. הסדרנים יהצפי .4.2.2

 ;יבהירו לקהל כי האירוע יופסק במקרה של ריקודים

 ;הישיבה במקומות מסומנים וקבועים מראש .4.2.3

 ;רטיסים לאירוע תהיה באופן מקוון או טלפונימכירת הכ .4.2.4
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ת, ישמר פתהמחזיק או המפעיל יוודא כי בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משו .4.2.5

 סא ריק אחד ביניהם;יככל האפשר, ולכל הפחות כלפחות י מטרים נש מרחק של

יפחת משני , יהיה ארבעה מטרים ככל האפשר, ולא מרחק בין הקהל לבמה או לזירת המשחקה .4.2.6

 מטרים;

סדרנים שיידעו את השוהים באירוע ויסבו את תשומת ליבם  בהמחזיק או המפעיל של המקום יצי .4.2.7

 צופים; 75לא יפחת מסדרן אחד לכל  בהתאם לכללים. מספר הסדרנים ללחובה לפעו

 ו הפסקות במהלך האירוע ככל האפשר;ימייש לווסת כניסת קהל ויציאתו באופן הדרגתי. לא יתק .4.2.8

המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה )אם קיימת מערכת כריזה( ובאמצעות  .4.2.9

 ילוט על החובה לשבת במהלך האירוע;ש

 ;יש לפעול לפי הוראות המנהל לעניין חיטוי וניקוי, סידורי תברואה ושירותים .4.2.10

  סטודיוחדרי כושר ו ניכוות שחיה, מבריכ .5

 : (אין צורך בתו ירוק) בתנאים הבאים את המתקניםניתן להפעיל 

מ"ר משטח המקום; שטח המקום יחושב לפי  7-מספר המשתתפים במקום לא יעלה על אדם אחד ל .5.1

 נים, שטחי תפעול וכיוצא בזה. זור הפתוח לקהל, למעט חניון, מחסהא

 כושר:  מכוני .5.2

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום  .5.2.1

 מון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם;אי

 ;המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש .5.2.2

 .בג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום .5.2.3

 : בריכות שחייה .5.3

 על היגיינה;בכפוף להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי ושמירה  .5.3.1

מפעיל מזנון בשטח הבריכה לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזנון, וימנע גישה  .5.3.2

 לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים, למעט מזנון בשטח פתוח;

 .ג'קוזי לא ישהה יותר מאדם אחד או אנשים הגרים באותו מקוםב .5.3.3

 כניסה ויציאה מישראל .6

 רטאים העונים על אחד התנאים הבאים:רשאים להיכנס לישראל, ספו .6.1

 ישראלים.  .6.1.1

 זרים ובני משפחתם )שאינם תושבי ישראל או אזרחיה(.  .6.1.2
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זרים ובני משפחתם שלהם היתר העסקה לשנה, יסדירו עבורם אישור עליה למטוס ישירות מול הלשכה  .6.2

המקומית של רשות האוכלוסין וההגירה; זרים ללא היתר העסקה יפנו מוקדם ככל הניתן, באמצעות 

, duduma@most.gov.ilהאיגוד או התאחדות הספורט הרלוונטיים לעניין, למר דודו מלכא בדוא"ל 

לצורך קבלת המלצת מנכ"ל משרד התרבות והספורט, ועם המלצה זו יפנו ללשכה המקומית של רשות 

 האוכלוסין וההגירה לקבלת אישור עליה למטוס.

יציאת אזרחים ותושבים ישראליים, למעט חריגים, למדינות הבאות: אוקראינה, אתיופיה, אסורה  .6.3

אזרחים זרים או רזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו וטורקיה. איסור היציאה למדינות אלו לא יחול ב

שעות בשטח שדה התעופה  12-על מי שיטוס דרך מדינות אלו בטיסת קונקשיין, בתנאי שישהו פחות מ

 בלבד. 

רשאים  לצאת ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, )כהגדרתו בתקנות(  ספורטאי מקצועי ישראלי

שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי ובלבד לצורך השתתפות בתחרות, לאותן מדינות 

לקבלת אישורים  מדובר באדם כאמור, ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שיציאתם מישראל חיונית;

 . duduma@most.gov.ilמר דודו מלכא בדוא"ל כאמור יש לפנות ל

 

, הן תחרותית והן עממית, מלאהמשרד הספורט מודע לצורך הדחוף לחזור לשגרת פעילות גופנית וספורט 

ולהשלכות הנובעות מעצירתה, וימשיך לפעול ככל הניתן כדי לקדם מתווים שיאפשרו זאת בצורה אחראית 

 ובהקדם האפשרי.

 

 

 

                  

 

 

 בברכה,           

   

 רז פרויליך    

 המנהל הכללי   
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