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  כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות נהיגה ספורטיבית

-בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף

, ולתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף , ולהוראות 2020-( התש"ףוהוראות נוספות פעילות

תקנות ל, ו2020- "ף)הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התשהקורונה החדש 

היציאה מישראל ת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבל

 "(.התקנות" -כולן יחדלהלן ) 2021-, התשפ"א(והכניסה אליה

 07:01שעה: ב 21.2.2021 מיוםלהלן הכללים החלים בתקופה ש

נועד לפשט את עיקרי ההנחיות שנקבעו בתקנות בנוגע לקיום למען הסר ספק, האמור במכתב זה 

פעילויות ספורט, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בחקיקה, בתקנות, בצווים, בהנחיות משרד הבריאות 

 שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה החדש או לפי כל דין, על שינוייהם מעת לעת.

כ"ל משרד התרבות והספורט "כללים כמגודר בתקנות ומסמך מנ – פעילות ספורט עממי .1

 .19.2.2021 עדכניים לקיום פעילות ספורט" מתאריך 

כמגודר בתקנות ומסמך מנכ"ל משרד התרבות והספורט "כללים  - פעילות ספורט תחרותי .2

נהג כלי תחרותי שהמנהל הכללי של " .19.2.2021 עדכניים לקיום פעילות ספורט" מתאריך

ספורטיבית כמשמעותה ה משרד התרבות והספורט, אישר על סמך אישור התאחדות נהיג

, כי הוא רשום בהתאחדות נהיגה ספורטיבית 2005-, התשס"ובחוק הנהיגה הספורטיבית

והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות במהלך התקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח 

 "(.2021בפברואר  1י"ט בשבט התשפ"א  )( עד יום 2018בספטמבר  1)

ומסמך מנכ"ל משרד  כמגודר בתקנות - פעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינלאומיים .3

 .3, סעיף 19.2.2021 התרבות והספורט "כללים עדכניים לקיום פעילות ספורט" מתאריך

להתאמן ולהתחרות כאמור, יינתן על  הרשאים מקצועייםתחרותיים ואישור הספורטאים  .4

סמך אישור של התאחדויות הספורט המוטורי לפיו הם עומדים בקריטריונים שנקבעו 

אשר  התאחדות ספורט מוטורי בתקנות, שיועבר למנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית הח"מ.

מוזמן  מקצועייםתחרותיים והספורטאים  ברשימותלבדוק אם ספורטאי נכלל  מעוניינת

 .dmitrik@most.gov.il, בדוא"ל לח"מלפנות 

 ע"י מנכ"ל משרד התרבות והספורט.רק במתקנים )מסלולים( שאושרו הפעילות תתקיים  .5

מתאריך  2.3-2.2עיפים סבל, מסמך מנכ"ככתוב בוהנם עומדים בדרישות בהתאם לתקנות 

 כאמור, יפנה בצירוף הפרטים  למסלול מרוץאישור מנכ"ל כל גורם המבקש  .19.2.2021
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לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת המתקן  dmitrik@most.gov.il , לדוא"ל:םהרלוונטיי .6

 בהוראות התקנות לצורך קיום הפעילות המותרת.

כ"ל משרד התרבות כמגודר בתקנות ומסמך מנ - "תו ירוק"אישור מתקני ספורט לבעלי  .5

 בשלמותו. 4, סעיף 19.2.2021 מתאריך  והספורט "כללים עדכניים לקיום פעילות ספורט"

כ"ל משרד התרבות כמגודר בתקנות ומסמך מנ - צופיםקהל קיום אירוע ספורט בנוכחות נאים לת .6

 –, בהמשך המסמך 19.2.2021 מתאריך  והספורט "כללים עדכניים לקיום פעילות ספורט"

 נספח.

ים, אישורים, נהלים, כללי נהיגה להיתראמור לעיל ובכפוף הפעילות תתקיים בהתאם ל .7

ספורטיבית והנחיות כפי שניתנו ואושרו ע"י הרשות לנהיגה ספורטיבית, המפורסמים באתר 

 המשרד.

ניתן לקיים הדרכה  - פעילות מוסדות הדרכה והכשרה בעלי הכרה ואישור ע"י הרשות .8

 . והכשרה בזום, בתאום ובאישור מראש ע"י הרשות

לרבות מוסדות להכשרת מדריכים ומאמנים לפי חוק הספורט, ניתן לקיים במוסדות חינוך, 

 , את הפעילויות הבאות: 1988 -התשמ"ח 

 לימודים מקוונים;  .א

בחינות הסמכה, שהן בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור  .ב

מתקיימים במסגרת פעילות המוסד )כגון מוסדות להכשרת פי דין, אם -הניתנים על

מאמנים ומדריכים ובחינות מעשיות לצורך לימוד נהיגה ספורטיבית וצלילה(, 

 הכללים לקיום בחינות ראו להלן. לפי

 בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או במסלול;  .ג

 בחינות מיון לקבלה למוסד.  .ד

כמו כן, ניתן לקיים הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה  

מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופיו ולטיבו של הלימוד לא ניתן לקיים באופן מקוון, בשל 

צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות. הכשרה 

 כאמור תהיה: 

 איש במבנה סגור )עוד עד מגבלת ההתקהלות העדכנית(. 10בועות של בקבוצות ק (1) 

 איש בשטח פתוח )או עד מגבלת ההתקהלות העדכנית(. 20בקבוצות קבועות של  (2) 

 בנוסף:  

 על כל עובדי המוסד לפעול על פי כללי התו הסגול. 

ד אישי והימנעות למען שמירה על בריאות התלמידים, כל מוסד יקפיד על חיטוי כלים וציו 

 מהעברת ציוד בין אדם לאדם ). 

הגעה למקום הפעילות תיעשה תוך שמירה על הנחיות התחבורה המפורסמות במשרד  

 הבריאות. 

 בחינות יתקיימו לפי כללים אלה: 

 נבחנים ואנשי צוות המוסד; 15-לא ישהו יותר מ –מ"ר  60בכיתה של עד  (1)
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 נבחנים ואנשי צוות המוסד; 25-לא ישהו יותר מ –מ"ר  150ר ועד מ" 60( בכיתה של מעל 2)

 נבחנים ואנשי צוות המוסד; 50-לא ישהו יותר מ –מ"ר  150( בכיתה של מעל 3)

( בבחינות הנערכות באמצעות מחשב, בעל המוסד אחראי לחטא את סביבת הנבחן טרם 4)

 שימוש הנבחן במחשב ולאחריו;

 לרבות משגיחים על הבחינות. –צוות המוסד" ( לעניין תקנה זו, "אנשי 5)

 
     לא תתקיים במהלך התקופה הנקובה – קבלת קהל במשרדי רשות לנהיגה הספורטיבית .9

יינתן מענה טלפוני , בשאר המקרים  בתאום מראש בלבד(ו למעט מקרים דחופים)

בתחומים  )בימי עבודה בלבד, בהתאם להנחיות שרות נציבות המדינה בתקופת הסגר(ודיגיטלי

  כיפה.פיקוח וא יבוא, רישוי,, כלליכדלקמן:  

 

 

 בברכה,                   

 קוזניצוב דמיטרי

 

 מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית


