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 אייר תש"פ ג"י
 2020מאי  07

 108860סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 להלן טבלת החזרה לפעילות ספורט תחרותי, המפרטת את ההסדרים שנקבעו על ידי משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט:

 סוג הספורט 
 סוג מתקן )סגור/

 (/מקורהפתוח
גודל קפסולה )מספר 
 אנשים ביחידת אימון(

באחריות  –כלליים לאימון תנאים 
 האיגוד/התאחדות/אגודה

 –תנאים ספציפיים לסוג האימון 
 באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה

ה
ק

טי
תל

א
 

ריצה למרחקים 
 קצרים

 פתוח
כולל מאמן  איש 10עד 

 וצוות מקצועי

 מינוי אחראי קורונה למתקן; -

 הכנת תכנית אימונים; -

ניקוי/חיטוי משטחים בתחילת ובסיום כל אימון של כל  -
 קפסולה;

 הקפסולות;הפרדה מוחלטת ומניעת מגע בין  -

מדידת חום בטרם התחלת האימון ותיעוד בטופס  -
 מדידה יומי;

 מתן ציוד מיגון למתאמנים; -

שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש  -
 במסכה )למעט בזמן האימון(;

' בין המשתתפים )מספר האנשים מ 2מרחק  -
 על זה(;-המקסימלי לקפסולה ייקבע בשים לב לעקרון

 ת ובמקלחות משותפות;אין להשתמש במלתחו -

 ההגעה למקומות אימון תעשה ברכבים פרטיים. -

 

ריצה למרחקים 
 ארוכים

 פתוח
רק )ולא  פתוחהבמרחב לקיים ניתן 

 במתקן ספורט יעודי(
)לרוחק,  קפיצות 

משולשת, לגובה, 
 במוט(

 פתוח

 איש 5עד 
 

  פתוח מקצועות הזריקה

יד
י 

פנ
או

ם ו
ני

ופ
א

 

 פתוח אופני שטח
כולל מאמן  איש 10עד 

יש לנסות  -וצוות מקצועי 
ולצמצם את הקפסולה 

 ככל הניתן

 אימונים בשטחים פתוחים

 רכיבה בכבישים פתוח אופני כביש

 רוכב אחד בלבד במסלול סגור רכיבה בוולודרום
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 סוג הספורט 
 סוג מתקן )סגור/

 (/מקורהפתוח
גודל קפסולה )מספר 
 אנשים ביחידת אימון(

באחריות  –כלליים לאימון תנאים 
 האיגוד/התאחדות/אגודה

 –תנאים ספציפיים לסוג האימון 
 באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה

ם
מי

ם ו
פי

חו
 

שיט מפרשיות, 
גלישת רוח, גלישת 

 גלים
 פתוח

כולל מאמן  איש 10עד 
יש לנסות  -וצוות מקצועי 

ולצמצם את הקפסולה 
 ככל הניתן

 מינוי אחראי קורונה למתקן; -

 הכנת תכנית אימונים; -

ניקוי/חיטוי משטחים בתחילת ובסיום כל אימון של כל  -
 קפסולה;

 הפרדה מוחלטת ומניעת מגע בין הקפסולות; -

מדידת חום בטרם התחלת האימון ותיעוד בטופס  -
 מדידה יומי;

 מתן ציוד מיגון למתאמנים; -

שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש  -
 במסכה )למעט בזמן האימון(;

' בין המשתתפים )מספר האנשים מ 2מרחק  -
 על זה(;-המקסימלי לקפסולה ייקבע בשים לב לעקרון

 אין להשתמש במלתחות ובמקלחות משותפות; -

 .ההגעה למקומות אימון תעשה ברכבים פרטיים -

 ;וש בציוד אישי קבועשימ -

 מתאמן אחד לכל כלי שיט; -

שהיה על החוף אך ורק לצורך  -
 הכנת הציוד הנדרש לפעילות;

 פתוח חתירה וקיאקים

 ;שימוש בציוד אישי קבוע -

אימון זוגי יתבצע בקיאק/סירה של  -
 רביעייה בלבד;

 הפעילות תתבצע בזוג קבוע; -

)לרבות שחייה 
שחייה במים 

פתוחים ושחייה 
 אומנותית(

/ סגורפתוח/ 
 מקורה

 ספורטאים 10עד 

מספר שוחים על פי מספר  -
איש  10-המסלולים בבריכה )ועד ל

 שבקפסולה(;

שחיה בזוגות תעשה תתבצע בזוג  -
 קבוע;

  מתקן ייעודי סקי מים

כולל מאמן  איש 10עד 
יש לנסות  -וצוות מקצועי 

ולצמצם את הקפסולה 
 ככל הניתן

 ;לחבל תפיסה אחד בלבדמתאמן  -

 ;שימוש בכפפות אישיות -

יש לחטא את מתקן התפיסה בין  -
 מתאמן למתאמן;

 פתוח  כדורעף חופים

 ;שחקן מול שחקן -

גם באזור  מ' 2של  שמירת מרחק -
 ;הרשת

אסורה שהיה בחוף ים ובגן  -
 ציבורי;

 אימון בזוג קבוע; -
 

 פתוח  טריאתלון
כל סוג אימון ייעשה לפי תנאי האימון 

 הרלוונטיים, כמצוין לעיל

mailto:hamal@masham.org.il


   

 

 דרכי התקשרות:
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

 סוג הספורט 
 סוג מתקן )סגור/

 (/מקורהפתוח
גודל קפסולה )מספר 
 אנשים ביחידת אימון(

באחריות  –כלליים לאימון תנאים 
 האיגוד/התאחדות/אגודה

 –תנאים ספציפיים לסוג האימון 
 באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה

 

 פתוח/סגור/ מקורה ספורט מוטורי

אנשים במסלול  10עד 
ובמתקן כולו )גם נהגים 

וגם אנשים שנמצאים 
 מחוץ למסלול

 מינוי אחראי קורונה למתקן; -

 הכנת תכנית אימונים; -

ניקוי/חיטוי משטחים בתחילת ובסיום כל אימון של כל  -
 קפסולה;

 הקפסולות; הפרדה מוחלטת ומניעת מגע בין -

מדידת חום בטרם התחלת האימון ותיעוד בטופס  -
 מדידה יומי;

 מתן ציוד מיגון למתאמנים; -

שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש  -
 במסכה )למעט בזמן האימון(;

' בין המשתתפים )מספר האנשים מ 2מרחק  -
 על זה(;-המקסימלי לקפסולה ייקבע בשים לב לעקרון

  ות ובמקלחות משותפות;אין להשתמש במלתח -

 .ההגעה למקומות אימון תעשה ברכבים פרטיים -

 

 
 סגור רכיבת סוסים

 
כולל מאמן  איש 10עד 

יש לנסות  -וצוות מקצועי 
ולצמצם את הקפסולה 

 ככל הניתן

 רוכב אחד לכל סוס; -
 שימוש בציוד אישי לכל רוכב; -

 
במרחב הפתוח  ניווט

  )יערות( בלבד

 
 פתוח/סגור/ מקורה טיפוס ספורטיבי

 ;סימון אזור אישי  למתאמן -

יש לחטא את כל הקיר בין מתאמן  -
 למתאמן;

 
 פתוח טיסנאות

לכל  שימוש בציוד אישי קבוע -
 מפעיל טיסן;

 ניתן לבצע עם מסכה; -
 

 / מקורהפתוח קשתות
 ;שימוש בציוד אישי -

מ' לפחות בין  2שמירת מרחק של  -
 היורים;

 

 קליעה 
/ סגור/ פתוח

 מקורה

 ;שימוש בציוד אישי -

מ' לפחות בין  2שמירת מרחק של  -
 היורים;

 

 סגור סיוף

מ' לפחות  2אין צורך במרחק של  -
 –בין המתאמנים בזמן האימון 
 ככל שהם בלבוש רשמי מלא;

 ;שימוש בציוד אישי -

 אימון בזוג קבוע; -
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 סוג הספורט 
 סוג מתקן )סגור/

 (/מקורהפתוח
גודל קפסולה )מספר 
 אנשים ביחידת אימון(

באחריות  –כלליים לאימון תנאים 
 האיגוד/התאחדות/אגודה

 –תנאים ספציפיים לסוג האימון 
 באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה

ענפי אומניות  
)ג'ודו,  לחימה

האבקות, אגרוף 
תאילנדי, אושו, 

 ג'יטסו(ג'יו 

 סגור

 
כולל מאמן  איש 10עד 

יש לנסות  -וצוות מקצועי 
ולצמצם את הקפסולה 

 ככל הניתן

 מינוי אחראי קורונה למתקן; -

 הכנת תכנית אימונים; -

ניקוי/חיטוי משטחים בתחילת ובסיום כל אימון של כל  -
 קפסולה;

 הפרדה מוחלטת ומניעת מגע בין הקפסולות; -

ותיעוד בטופס מדידת חום בטרם התחלת האימון  -
 מדידה יומי;

 מתן ציוד מיגון למתאמנים; -

שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש  -
 במסכה )למעט בזמן האימון(;

' בין המשתתפים )מספר האנשים מ 2מרחק  -
 על זה(;-המקסימלי לקפסולה ייקבע בשים לב לעקרון

  אין להשתמש במלתחות ובמקלחות משותפות; -

 .ון תעשה ברכבים פרטייםההגעה למקומות אימ -

מ' לפחות  2אין צורך במרחק של  -
 בין המתאמנים 

 ;שימוש בציוד אישי -

 אימון בזוג קבוע; -
 

הרמת משקולות 
 ופיתוח גוף

 סגור

 אחד יחד עם מאמן בלבד,מתאמן  -
 ;לכל מתקן ייעודי

 חיטוי ידיים לפני השימוש בציוד; -

 ;שימוש בכפפות אישיות -
 

קרקע, התעמלות  
 מכשירים

 ואקרובטיקה
 סגור

מתעמל אחד בלבד לכל מכשיר  -
 )למעט הקרקע(;

 ;חיטוי בין מתעמל למתעמל -

יש לחטא כפות הידיים והרגליים  -
 לפני האימון;

 
התעמלות 
 אומנותית

 סגור
 ;שימוש בציוד אישי קבוע -

יש לחטא כפות הידיים והרגליים  -
 לפני האימון;

 סגור ספורט הריקוד 
יש להקפיד על מרחק  –ריקוד ללא מגע 

 מ' לפחות בין הרוקדים  2של 
 גלגיליות אמנותי 

באולם סגור / פתוח
 ספורט גדול 

 שימוש בציוד אישי

 

 סגור ביליארד

לפני ואחרי חיטוי שולחן וכדורים  -
 שימוש;

 משתמש אחד בשולחן בכל פעם; -

 שימוש במקל אישי; -

 עטיית מסכה גם תוך כדי האימון; -
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 סוג הספורט 
 סוג מתקן )סגור/

 (/מקורהפתוח
גודל קפסולה )מספר 
 אנשים ביחידת אימון(

באחריות  –כלליים לאימון תנאים 
 האיגוד/התאחדות/אגודה

 –תנאים ספציפיים לסוג האימון 
 באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה

 
 סגור סקווש

 
כולל מאמן  איש 10 עד

יש לנסות  -וצוות מקצועי 
ולצמצם את הקפסולה 

 ככל הניתן

 מינוי אחראי קורונה למתקן; -

 הכנת תכנית אימונים; -

ניקוי/חיטוי משטחים בתחילת ובסיום כל אימון של כל  -
 קפסולה;

 הפרדה מוחלטת ומניעת מגע בין הקפסולות; -

מדידת חום בטרם התחלת האימון ותיעוד בטופס  -
 יומי; מדידה

 מתן ציוד מיגון למתאמנים; -

שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש  -
 במסכה )למעט בזמן האימון(;

' בין המשתתפים )מספר האנשים מ 2מרחק  -
 על זה(;-המקסימלי לקפסולה ייקבע בשים לב לעקרון

  אין להשתמש במלתחות ובמקלחות משותפות; -

 .ייםההגעה למקומות אימון תעשה ברכבים פרט -

 מתאמן אחד במגרש; -
 שימוש בציוד אישי -

 

 סגור טניס שולחן

 שימוש בציוד אישי; -

יש לחטא ידיים וכדור לפני  -
 המשחק;

משחק של זוג אחד לכל שולחן  -
 )תוך שמירת מרחק(;

 אימון בזוג קבוע; -
 

 פתוח /סגור טניס רגיל

שחקנים בכל מגרש )אחד מול  2עד  -
 אחד(;

מ'  2הקפדה על שמירת מרחק של  -
 לפחות, גם באזור הרשת; 

-  
 

 סגור בדמינטון
שחקנים בכל מגרש )אחד מול  2עד 

 אחד(
 

במתקני אימון  גולף 
 ייעודיים בלבד

 שימוש בציוד אישי קבוע

 

כדורת דשא, 
באולינג, בוצ'ה, 

 פטאנק וכד'

/ סגור/ פתוח
 מקורה 

 שימוש בציוד אישי; -

מ' לפחות  2של  שמירה על מרחק -
 בין המסלולים;

 מתאמן אחד בכל מסלול; -

עטיית מסכה תוך כדי האימון, ככל  -
 הניתן;

 
 שימוש בציוד אישי ובכפפות אישיות פתוח צלחות מעופפות 
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 סוג הספורט 
 סוג מתקן )סגור/

 (/מקורהפתוח
גודל קפסולה )מספר 
 אנשים ביחידת אימון(

באחריות  –כלליים לאימון תנאים 
 האיגוד/התאחדות/אגודה

 –תנאים ספציפיים לסוג האימון 
 באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה

ור
כד

י 
ק

ח
ש

מ
י 

נפ
ע

 

כדורגל, פוטבול, 
רוגבי, סופטבול 

 ולקרוס
 פתוח

אימון במגרשי כדורגל 
מ'  90-120סטנדרטיים )

 2-לקיים באורך( ניתן 
קפסולות בהנחיית צוותי 

 10אימון בחלוקה של עד 
שחקנים + מאמן על כל 

חצי מגרש, באזורים 
 מתוחמים;
 איש 10עד  –פחות מכך 

כולל מאמן וצוות 
יש לנסות  -מקצועי 

ולצמצם את הקפסולה 
 ככל הניתן

 מינוי אחראי קורונה למתקן; -

 הכנת תכנית אימונים; -

ובסיום כל אימון של כל ניקוי/חיטוי משטחים בתחילת  -
 קפסולה;

 הפרדה מוחלטת ומניעת מגע בין הקפסולות; -

מדידת חום בטרם התחלת האימון ותיעוד בטופס  -
 מדידה יומי;

 מתן ציוד מיגון למתאמנים; -

שמירה על היגיינה אישית, שטיפת ידיים ושימוש  -
 במסכה )למעט בזמן האימון(;

' בין המשתתפים )מספר האנשים מ 2מרחק  -
 על זה(;-מלי לקפסולה ייקבע בשים לב לעקרוןהמקסי

  אין להשתמש במלתחות ובמקלחות משותפות; -

 .ההגעה למקומות אימון תעשה ברכבים פרטיים -

אימונים יתבצעו ללא מגע )אימוני 
כושר וכח, בעיטות לשער, כדרור, 

 ריצות ספרינט, קפיצות וכו'(
 

כדורסל, כדוריד, 
כולל מאמן  איש 10עד  פתוח/סגור/מקורה כדורעף, 

יש לנסות  -וצוות מקצועי 
ולצמצם את הקפסולה 

 ככל הניתן

אימונים יתבצעו ללא מגע )אימוני 
כושר וכח, קליעה לסל, כדרור, ריצות 

 ספרינט, קפיצות וכו'(
 אימונים יתבצעו ללא מגע  בריכה בלבד כדורמים

הוקי קרח 
 אימונים יתבצעו ללא מגע  פתוח/סגור/מקורה וגלגיליות
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 דרכי התקשרות:
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

 

 הערות והמלצות:

שהינה  קישור להצהרת המעסיק, –תקש"ח הגבלת מס' עובדים ל ב2תקנה  באחריות האיגוד/התאחדות/אגודה לוודא עמידה בתנאי "תו סגול" מצבת כ"א )לפי .1

(. באחריות https://govforms.gov.il/mw/forms/EmployeesStatement%40moital.gov.ilבאתר משרד הכלכלה והתעשייה: "תו הסגול", -אחד מתנאי ה
קישור להצהרת המחזיק במקום פתוח  –תקש"ח הגבלת הפעילות ל 1א3תקנה מחזיק המתקן לוודא עמידה בתנאי "תו סגול" של מקום הפתוח לציבור )לפי 

 (. https://govforms.gov.il/mw/forms/TradeStatement@moital.gov.il: באתר משרד הכלכלה והתעשייה"תו הסגול", -שהינה אחד מתנאי ה לציבור,

 ק מתכנית האימונים המתבצעים במתקני הרשות המקומית, לתיעוד במשרדי מחלקת הספורט ברשות המקומית.מומלץ לדרוש העת .2

 קיים אישור לעשות שימוש במתקני הספורט הנמצאים במוסדות החינוך. .3

החברים באיגוד או התאחדות  םאך ורק לספורטאים תחרותיים והישגייענפי הספורט המצוינים בטבלה והשימוש במתקנים כאמור, מותרים, נכון לעכשיו,  .4
 . 2005-לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ה 4, או בהתאחדות לנהיגה ספורטיבית לפי סעיף 1988-כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח

מ"ר שטח הפתוח  10המרבי המותר הוא לפי מפתח של אדם לכל )מספר המתאמנים כושר לציבור בכללותו: מכון ייפתחו  07.05.2020בנוסף לטבלה והחל מיום  .5
מ"ר  7המרבי המותר הוא לפי מפתח של אדם לכל מספר המתאמנים ספורט או מחול ואינו מכון כושר;  מקום במבנה שמתקיימת בו פעילות) סטודיו לציבור(,

  שיתפרסמו.בהתאם להוראות המנהל, כפי )לרבות חוגים למבוגרים( . מקומות אלו ייפתחו ותתקיים בהם פעילות שטח הפתוח לציבור(
 .טיפוליותיפתחו בריכות כן כמו 

 נכון לעכשיו אין לקיים חוגים לילדים )למעט פעילות בצהרונים, בהתאם לצו בריאות העם העוסק בהגבלת מוסדות החינוך(. .6

 אין האמור לעיל בכדי להוות יעוץ משפטי. .7

 נעדכן בכל שינוי והתפתחות. .8

 

 בברכה,

 חיים ביבס
 רעות-מכבים-מודיעיןראש עיריית 

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
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