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ראש מינהל הספורט

יום שלישי י"ז סיון תש"ף
 20יוני 2020
אל:
התאחדויות ואיגודי הספורט
הרשויות המקומיות
הנדון :הבהרות והנחיות בנושא פעילות ספורט תחרותי במסגרת איגודי הספורט
לאור חוסר הבהירות בשטח ,כפי שעולה מפניות ושאלות חוזרות ונשנות ,להלן הבהרות והנחיות הרלוונטיות
לקיום פעילות הספורט של הספורטאים התחרותיים ,במסגרת הפעילות הרשמית של ההתאחדויות ואיגודי
הספורט.
 .1נכון למועד מכתבי זה ,פעילות הספורט התחרותי במסגרת איגודי הספורט ,בכל גיל ,מותרת בכפוף להנחיות
המפורטות במכתבו של מנכ"ל משרד התרבות והספורט מיום ( 1.6.2020מצ"ב) ,ובמכתבו של מנכ"ל משרד
התרבות והספורט מיום ( 25.6.2020מצ"ב) ,לרבות ההנחיות המתייחסות לתחומי ספורט ספציפיים.
 .2בהתאם להנחיות ,פעילות תיעשה בקפסולות קבועות של עד  50כולל מאמנים ,בכפוף לשמירת מרחק של 2
מטרים בין אדם לאדם (למעט החריגים שאושרו במסמכים לעיל) ובכפוף להנחיות 'התו הסגול'.
 .3יודגש ,כי 'התו הסגול' הרלוונטי לפעילות הספורטאים במסגרת איגודי הספורט הוא התו הסגול למקומות
עבודה (ולא המגבלה הכללית על התנהלות במרחב הציבורי או 'התו הסגול' למקום הפתוח לציבור).
 .4עוד אוסיף כי ככלל ,מגע בין ספורטאים מותר רק בין זוגות ספורטאים קבועים בענפים הרלוונטיים ,כדוגמת
ענפי הקרב; ור' במכתב מיום  25.6.2020התייחסות ספציפית למגע בענפי כדורגל ,כדורסל ,כדורעף וכדורשת.
 .5בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש – הפעלת מוסדות חינוך) ,ניתן
לקיים פעילות של ילדים עד כיתה ד' (כולל) לרבות מגע  .עם זאת ועל פי הצו האמור ,פעילות כאמור בתוך
מבנה תוגבל ל 50-משתתפים ,ומחוץ למבנה – לא יותר מ 20-משתתפים בפעילות.
 .6כלל הפעילות תתקיים ללא קהל.
 .7הפעלת בריכות השחייה ,חדרי הסטודיו ומכוני הכושר – מותרת בהתאם להוראות משרד הבריאות.

בברכה,

עופר בוסתן
ראש מינהל הספורט
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