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כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות ספורט
בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,תש"ף ,2020-לתקנות
סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) ,התשפ"א,2021-
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי
או עסקי) ,התשפ"א ,2021-ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו
ירוק לעובדים ,התשפ"ב( 2021-להלן " -התקנות").
להלן הכללים החלים בתקופה שמיום :30.9.2021
למען הסר ספק ,אין ב אמור במכתב זה כדי לגרוע מהאמור בחקיקה ,בתקנות ,בצווים ,בהנחיות משרד הבריאות
שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין ,על שינוייהם מעת לעת.
הגבלת התקהלות כללית והנחיות (תו סגול(
( )1אסורה התקהלות של מעל  50אנשים במבנה ו 100-אנשים בשטח פתוח (ובשטח הכולל גם מבנה וגם שטח
פתוח –  100אנשים) ,למעט במקום הפועל בתו ירוק.
( )2במקום ציבורי או עסקי שאינו פועל ב"תו ירוק" המפעיל או המחזיק של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות
כניסת האנשים למקום ,למעט עובדי המקום ,כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של
אדם אחד לכל  7מ"ר משטח המקום .לעניין זה ,שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח
המקום ,הן במבנה והן בשטח פתוח ,ולמעט שטחי חניון ,מחסנים ,שטחי תפעול ויוצא בהם.
( )3המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום כאמור.
אירועי ספורט בנוכחות קהל (תו ירוק)
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי ,בין במבנה ובין בשטח פתוח ,המשמש לאירוע ספורט בנוכחות קהל,
לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור ,אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
 .1כניסת קהל לאירוע ספורט תותר רק לבעלי "תו ירוק" ,או מי שהציגו אישור על תוצאה שלילית בבדיקת
קורונה מידית ,שבוצעה במהלך  24השעות שקדמו להצגתה ,הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד  ,)QRאו
לפעוטות עד גיל .3
 .2הגבלה זו אינה חלה לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום ,ובכלל זה עובדי המקום והמשתתפים
בפעילות הספורט (למעט החריגים בסעיף  5להלן).מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של
תיאום או הזמנה מראש ,יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה ,בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק"
או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ,כתנאי לכניסה למקום.
 .3המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.
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 .4המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו ,במקום בולט לעין ,בשפות עברית ,ערבית ואנגלית,
בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ,כתנאי לכניסה למקום.
 .5חובת תו ירוק לעובדים במקומות פתוחים לציבור בתנאי תו ירוק
 .5.1עובד המקום לא ייכנס למקום העבודה אלא אם הציג אישור תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית
לבדיקת קורונה מידית שביצע ב 84-השעות שקדמו לכניסתו.
 .5.2האמור לעיל לא יחול כאשר המקום פתוח ללא כניסת קהל (למשל בזמן אימונים) או לעניין עובד
שהמעסיק קבע לגביו שאינו בא במגע עם מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום( .כגון הספורטאים
עצמם ,מעטפת מקצועית ,עובדי מינהלי וכיוצ"ב ובלבד שהם נמצאים במרחק מהקהל ואינם באים איתו
במגע.
 .6הגבלת התקהלות (ההוראות שלהלן אינן חלות על המשתתפים בפעילות הספורט):
באירוע ספורט המתקיים שלא בישיבה ,או בישיבה במקומות שאינם מסומנים ,יחולו בנוסף ההגבלות
שלהלן:
 .6.1במבנה סגור – מספר הצופים באירוע לא יעלה על .1,000
 .6.2בשטח פתוח – מספר הצופים באירוע לא יעלה על .5,000
 .6.3האמור בסעיפים  6.1ו 6.2-לא יחול במקום שבו הקהל יושב במקומות ישיבה מסומנים.
 .6.4המפעיל או המחזיק יציב שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום.
בריכות ,מכוני כושר וחדרי סטודיו
הוראות סעיפים ( )5( – )1לעיל יחולו על הפעלת בריכות שחיה המצויה במבנה (למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול
במים) ,מועדוני שדה (קאנטרי קלאב) – למעט בריכת שחיה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה ,מכוני כושר וחדרי
סטודיו ,לרבות לגבי המשתתפים בפעילות (למעט הפטור מחובת עטית מסכה בעת ביצוע פעילות גופנית).
חוגי ספורט לילדים (בתוקף עד ליום )17.10.2021
ברשות מקומית שהוכרזה כ"כתומה" או "אדומה" ,ניתן לקיים חוגי ספורט לילדים רק בשטח פתוח.
על אף האמור בנוגע לבריכות ,מכוני כושר וחדרי סטודיו ,פעילות חוגי ספורט לקטינים ואגודות הספורט
תתקיים בנפרד תחת מגבלות ההתקהלות הכלליות (תו סגול) כמפורט לעיל.
עטיית מסכה (ההוראות שלהלן אינן חלות על המשתתפים בפעילות הספורט):
 .1המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטית
מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית ,ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור (לפי
הוראות סעיף 3ה חלה חובת עטית מסכה במקומות סגורים וכן במקומות פתוחים בהם מתכנסים מעל 100
בני אדם);
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 .2המחזיק או המפעיל של ה מקום יתלה במקומות בולטים לעין ,לרבות בכניסה אליו ,שלט בדבר חובת עטיית
מסכה במקום;
 .3אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה ,אחת לחצי שעה לפחות ,על
חובת עטית מסכה.
מוסדות להכשרה מקצועית בתחום הספורט (עד ליום )17.10.2021
 .1לימודי בגירים לרבות בחינות ,למעט הכשרות מעשיות ,במוסדות להכשרת מאמנים ומדריכי ספורט ייערכו
תחת הנחיות התו הירוק בהתאם להנחיות שלהלן.
 .2בעל מוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות להלן:
 .3בעל המוסד יציב שלט בכניסה למקום שבו מתקיימת הפעילות ,במקום בולט לעין ,בשפות עברית ,ערבית
ואנגלית ,בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום; לעניין תקנה זו" ,מקום" – בכלל זה
בניין ,כיתת לימוד או אולם הרצאות;
 .4בעל המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג ,כתנאי לכניסתו ,אישור "תו ירוק" ,או אישור על תוצאה
שלילית בבדיקת קורונה מיידית בצירוף הצגת תעודה מזהה ,ולענין אדם שהוא מנוע חיסון – אישור שקיבל
תוצאה שלילית בבדיקת קורונה ( )PCRשביצע במהלך  72השעות שקדמו לכניסתו; האמור בפסקה זו לא
יחול על הכשרה מעשית; האמור לעיל חל גם על עובדי המוסד ,ולמעט מי שמנהל המוסד קבע כי אינו בא
במגע עם תלמידים או עם עובד אחר ,אשר בא במגע עם תלמידים.
 .5במוסד שמתקיימת בו הכשרה מעשית  ,יפעל בעל המוסד לקיום הפרדה מוחלטת בין האזורים במוסד שלא
חלה לגביהם החובה להצגת אישור "תו ירוק" לבין התחום שבו ההכשרה המעשית ,ובכלל זה באמצעות
שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים ,או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;
 .6בעל המוסד יוודא כי המרחק בין איש הצוות לבין התלמידים לא יפחת משני מטרים;
 .7המוסד יאפשר לימודים מרחוק (למעט הכשרה מעשית ובחינות) לתלמידים שאינם בעלי אישור "תו ירוק".
 .8הכשרה מעשית תתקיים בקבוצות קבועות של עד  50משתתפים בשטח סגור ועד  100משתתפים בשטח פתוח,
ובין המשתתפים יישמר מרחק של עד  2מטרים לפחות ככל האפשר.
כניסה ויציאה מישראל
 .1רשאים להיכנס לישראל ספורטאים ישראלים או ספורטאים זרים ובני משפחתם (שאינם תושבי ישראל או
אזרחיה).
 .2זרים ובני משפחתם שלהם היתר העסקה לשנה ,יסדירו עבורם אישור עליה למטוס ישירות מול הלשכה
המקומית של רשות האוכלוסין וההגירה; זרים ללא היתר העסקה יפנו מוקדם ככל הניתן ,באמצעות האיגוד
או התאחדות הספורט הרלוונטיים לעניין ,למר דודו מלכא בדוא"ל  ,duduma@most.gov.ilלצורך קבלת
המלצת מנכ"ל משרד התרבות והספורט ,ועם המלצה זו יפנו ללשכה המקומית של רשות האוכלוסין וההגירה
לקבלת אישור עליה למטוס.
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 .3לקבלת הנחיות מפורטות בדבר בידוד של משלחות ספורט וספורטאים זרים עם כניסתם לישראל יש לפנות
באמצעות התאחדויות ואיגודי הספורט למר דודו מלכא ,בדוא"ל .duduma@most.gov.il
 .4אסורה יציאת אזרחים ותושבים ישראליים ,למעט חריגים ,למדינות הבאות :ברזיל ,מקסיקו ,טורקיה,
בולגריה .איסור היציאה למדינות אלו לא יחול על אזרחים זרים או על מי שיטוס דרך מדינות אלו בטיסת
קונקשיין ,בתנאי שישהו פחות מ 12-שעות בשטח שדה התעופה בלבד .האיסור תקף בשלב זה עד לתאריך
.3.10.2021
ספורטאי מקצועי ישראלי (כהגדרתו בתקנות) ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות ,רשאים לצאת לאותן
מדינות לצורך השתתפות בתחרות ,ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם
כאמור ,ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שיציאתם מישראל חיונית; לקבלת אישורים כאמור יש לפנות
למר דודו מלכא בדוא"ל .duduma@most.gov.il

בברכה,

רז פרויליך
המנהל הכללי

משרד התרבות והספורט הגן הטכנולוגי מלחה ,בניין  2טל' ,0723452333 :פקס'0723452334 :
Ministry Of Culture & Sport, P.O.B Technologic Park,Jerusalem Tel: 972-723452333 Fax: 972-723452334
כתובתנו באינטרנטhttp://www.mcs.gov.il :

