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אסמכתא376687120 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)
 מתוקן -לכבוד
מר רז פרויליך
מנכ"ל משרד התרבות והספורט
שלום רב,
הנדון :הבהרה לעניין פעילויות הספורט המותרות בתקופת הסגר
בהמשך להחלטת קבינט הקורונה ובהתאם לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) ,ה'תש"ף
 ,2020ולאור מידע שהגיע לידי משרד הבריאות לפיו מתקיימות פעילויות ספורט שלא בהתאם
להנחיות לקיום ספורט מקצועני בלבד ,הריני לבקשך לתקן ולהבהיר את הנחיות משרדך
לגורמים בשטח ,לרבות התאחדויות ואיגודי ספורט ומפעילי מתקני ספורט ,כדלקמן:
 .1מותרת פעילות ספורט לספורטאים תחרותיים ופעילים אשר ספורט הוא עיקר עיסוקם.
בהתאם להסכמות בין המשרדים ,המדובר הוא באחד משני הבאים:
א .ספורטאים בליגות הבוגרים המקצועניות (בפועל ליגות העל והלאומית בלבד) בענפי
הכדור;
ב .ספורטאי הסגל הייצוגי של ישראל בענפי הספורט השונים.
 .2מותרת הפעלת מקומות אימון ייעודיים לספורטאים מקצועניים ואולימפיים בלבד,
שהוכרו כך על ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט.
 .3מותרת יציאה לפעילות ספורט ליחיד ,או לאנשים הגרים יחד ,שלא באמצעות רכב ממונע.
למען הסר ספק יובהר כי פעילויות הספורט הבאות – אסורות:
א .קבוצות בוגרים שאינן בליגות המקצועניות;
ב .קבוצות ילדים ונוער ,לרבות פעילות במסגרת איגודים מקצועיים ,חוגים וכו'.
ג .הפעלת מתקני ספורט שאינם ייעודיים לספורטאים תחרותיים ואולימפיים ,לרבות
בריכות ,חדרי כושר וכו'.
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ככל שנדרשת הבהרה נוספת אבקשך להורות לאנשי משרדך לעבוד בתיאום עם גורמי
המקצוע במשרד הבריאות על מנת שההנחיות יישמרו.

בכבוד רב,
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי
העתק:
חה"כ יולי (יואל) אדלשטיין ,שר הבריאות
חה"כ חילי טרופר ,שר התרבות והספורט
פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל משרד הבריאות
עו"ד אורי שוורץ ,היועץ המשפטי ,משרד הבריאות
מר אביחי שגב ,אחראי מדיניות רגולציה ,משרד הבריאות
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