STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF CULTURE & SPORT

מינהל הספורט

Sport Authority
יום ראשון ג' אב תשע"ב
 22יולי 2102

לכבוד
יו"ר ומנכ"לי
איגודי הספורט וההתאחדויות בישראל
שלום רב,
הנדון :תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירועי ספורט ודרך פרסומם)
ברצוני להביא לידיעתכם ,כי חה"כ לימור לבנת ,שרת התרבות והספורט ,חתמה על תקנות איסור אלימות
בספורט (כללי התנהגות באירועי ספורט ודרך פרסומם) התשע"ב ( 2102להלן :התקנות) ,שפורסמו בתאריך 20
ביוני  ,2102בק"ת .1010
התקנות נקבעו במטרה לשפר את איכות חווית הצפייה של הצופה באירועי ספורט בישראל ,כמקובל במדינות
אירופה וברחבי העולם ,לאחר התייעצות עם הש ר לביטחון פנים ועם שר המשפטים ובהמלצת המועצה למניעת
אלימות בספורט.
התקנות מטילות חובה להתקנת שילוט המפרט את כללי ההתנהגות באירוע ספורט ,ובהן מפורט במפורש אופן
התקנת השילוט ,מיקומו ,השפות בו ייכתב וכן נוסח הכללים עצמם.
העתק התקנות ,ובהם פרטים בדבר חובת התקנת שילוט ונוסח הכללים מצורף למכתבי זה .תחילת תוקפן של
התקנות הוא  01יום ממועד הפרסום ברשומות.
אבקשכם להעביר מכתב זה לכלל האגודות והמועדונים הפעילים תחת פיקוחכם וכן לוודא כי הנושא מטופל וכי
מתקני הפעילות שבהן פועלות האגודות עומדים בדרישה.
אני סמוך ובטוח ,כי הצבת השלטים ושמירה על כללי ההתנהגות שנקבעו יסייעו לכולנו להגברת השמירה על
הסדר ,הארגון ,ושלום הציבור במהלך אירועי ספורט ,ולחוויה טובה ונעימה יותר לכל המשתתפים בהם.
בברכה

דוד מלכא
סגן ראש מינהל הספורט

העתקים:
גב' אורלי פרומן ,מנכ"לית משרד התרבות והספורט
ד"ר אורי שפר ,ראש מינהל הספורט
מר עופר בוסתן ,סגן ראש מינהל הספורט
עו"ד הדס פרבר ,יועמ"ש משרד התרבות והספורט
מר זאב דיבסק ,ראש תחום בטיחות משרד התמ"ת
עו"ד רות דיין ,מ"מ ראש מנהל חינוך וחברה
תנ"צ אמיתי לוי ,רח"ט אבטחה משטרת ישראל
מר לואי בדיר ,מפקח מינהל הספורט ומרכז המועצה למניעת אלימות
גב' נירית דקל ,מנהלת המחלקה לספורט תחרותי
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