י"ד באלול ,התש"פ
03/09/2020
הוראות מנהל לעניין סעיף (2ד )1לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)
(הוראת שעה) ,התש"ף –  ,2020השתתפות משלחות ישראליות וזרות בתחרויות ובמפעלי ספורט
בינלאומיים
סעיף (2ד )1לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) ,התש"ף –
( 2020להלן :צו בידוד בית) מסדיר את חובות הבידוד החלות על חוזרים המשתתפים באימון ,משחק או
תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין–לאומי רשמי.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם 1940 ,ובהתאם לסעיף (2ד )1לצו בידוד בית ,מצ"ב
הוראות של משרד התרבות והספורט להשתתפות משלחות ישראליות וזרות בתחרויות ובמפעלי ספורט
בינלאומיים שיש לראות בהן כהוראות המנהל.
במקרה של סתירה בין ההוראות המצ"ב להוראות התקנות או הצווים הרלוונטיים ,יגברו האחרונים.
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
מר רז פרויליך ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט
פרופ' רוני גמזו ,פרויקטור קורונה
מר קובי צורף ,רמ"ט שר הבריאות
מר גיא גוטמן ,רמ"ט שר התרבות והספורט
עו"ד אורי שוורץ ,יועמ"ש משרד הבריאות
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועץ המשפטי ,לשכה משפטית ,משרד הבריאות
עו"ד טל וינר שילה ,לשכה משפטית ,משרד הבריאות
אביחי שגב ,מדיניות רגולציה ,משרד הבריאות
חן וונדרסמן ,אחראית על השבים מחו"ל ,משרד הבריאות
חמ"ל אגף שעת חירום ,משרד הבריאות
לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
mmancal@moh.health.gov.il
טל 02-5081207 :פקס02-5655983 :
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יום חמישי י"ד אלול תש"ף
 03ספטמבר 2020
הנדון :מתווה ונהלים להשתתפות משלחות ישראליות וזרות בתחרויות ובמפעלי ספורט בינלאומיים
אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) ,תש"ף ,2020-התקנות מכוחו ,הצווים ,הנחיות משרד הבריאות שנקבעו לצורך המלחמה בנגיף הקורונה
החדש וכל דין.
רקע
בעקבות התפשטות נגיף  Covid-19ברחבי העולם ,הוטלו במרבית מדינות העולם הגבלות משמעותיות על קיום
פעילויות ספורט בכלל ,ועל קיום מפעלים ותחרויות ספורט בינלאומיים בפרט.
לאור הצורך בהמשך פעילות הספורט העולמית במסגרת "שגרת הקורונה" ,במטרה לאפשר קיום אירועי ספורט
בינלאומיים על אף ההגבלות שהוטלו ובמטרה לצמצם ככל הניתן את הסיכון להתפשטות הנגיף כתוצאה מהפעילות,
פרסמו איגודי הספורט הבינלאומיים בענפים השונים פרוטוקולים ומתווים מפורטים ,הכוללים עקרונות ונהלי
התנהגות ובטיחות בהם מחויבים כלל המשתתפים בפעילות.
מתוך הכרה בחשיבות השתתפות נבחרות ישראל ,הקבוצות הייצוגיות וספורטאי הסגל ההישגי במפעלים ובתחרויות
בינלאומיים  ,הוסכם על ידי משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט לפרסם מתווה אחיד ובו הוראות ונהלים
מחייבים עבור פעילות הספורט הבינלאומית בה נוטלים חלק ספורטאיות וספורטאי ישראל.
ההוראות והנהלים שלהלן הינם הוראות המחייבות את כלל ענפי הספורט ,בנוסף למחויבות של התאחדויות ואיגודי
הספורט השונים לפרוטוקולים ולהנחיות הגופים הבינלאומיים בענפי הספורט השונים.
ההוראות הנ"ל הן בכפוף להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),
התש"ף 2020-וכל חיקוק אחר.
עקרונות מרכזיים
 שמירה על ריחוק פיזי וחברתי וצמצום פוטנציאל ההדבקה של ספורטאים בנגיף קורונה
 עמידה בפרוטוקולים מחייבים של איגודי הספורט הבינלאומיים
 שמירה על רצף פעילות במסגרת מפעלי הספורט הבינלאומיים
 שמירה על שגרת אימונים ותחרויות במסגרת הפעילות המקומית
 יצירת אחידות ובהירות בהנחיות לחברי המשלחות
 קיום תכנית בדיקות קורונה ושמירה על הנחיות רפואיות
הגדרת חברי משלחת ספורט
"חברי משלחת ספורט" לצורך מסמך זה הינם כל אחד מהבאים ,הנמנים על משלחת ספורט בהתאם להצהרת הממונה
על המשלחת:
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 :

המנהל הכללי

The Director General

 .1ספורטאים/יות;
 .2חברי צוות אימון;
 .3חברי צוות מעטפת רפואית;
 .4חברי צוות ניהול המשלחת;
 .5שופטים ,משקיפים ושאר בעלי תפקידים לצורך הניהול התקין של משחק/תחרות.
היערכות ויציאה מהארץ
 .1אימוני נבחרות וסגלים בישראל לקראת יציאה לחו"ל
אימונים והכנות לקראת פעילות בינלאומית ייערכו בהתאם להנחיות ולמגבלות הכלליות החלות על פעילות
הספורט ההישגית באותה עת ,ותוך שמירה על הוראות מתווה זה.
 .2מינוי ממונה קורונה
ממונה קורונה ימונה מבין חברי המשלחת ,אשר יהיה אחראי מטעם איגוד הספורט הרלוונטי לעמידה בכללי
מתווה זה ועל הקשר מול משרד הבריאות ,משרד התרבות והספורט ,והגופים הבינלאומיים והמקומיים במקום
התחרות ,המארגנים את הפעילות.
 .3תהליך ביצוע בדיקות קורונה וקבלת אישורים
בהתאם לדרישות הארגון הבינלאומי בענף הרלוונטי .תיאום וביצוע הבדיקות  -באחריות כל משלחת ובאופן פרטי.
 .4תדרוך טרום יציאה
טרם יציאה לחו"ל יבצע ממונה הקורונה של המשלחת תדרוך מקיף של חברי המשלחת לגבי הנחיות מתווה זה
והנחיות הגופים הבינלאומיים המארגנים את הפעילות ,לרבות פירוט כללי ההתנהגות לכל אורך ההתכנסות .יושמו
דגשים על התנהלות בארץ ובחו"ל ,בשדה התעופה ,במהלך השהות באתרי האכסון וכן דגשים כלליים לגבי
ההתנהלות המצופה .כל אחד מחברי המשלחת יקבל מסמך בכתב המפרט את אופן ההתנהלות בחו"ל.
כללי התנהלות במעברים ובחו"ל
 .1טיסות לחו"ל – במידת האפשר יצאו המשלחות בטיסות שכר המיועדות לחברי המשלחת בלבד .במקרה שלא ניתן
לעשות כן ,יינקטו אמצעי זהירות נוספים לצורך שמירה על ריחוק חברתי מכל אדם שאינו חבר המשלחת ,לרבות
ריכוז חברי המשלחת באזור אחד של המטוס בהושבה מרוכזת בכל טיסה ,כך שככל האפשר לא יישב כל אדם אחר
בשורה בה יושב חבר משלחת או בשורה הסמוכה לה.
 .2חובה לעטות מסכות פה-אף בכל המרחבים הציבוריים במהלך הנסיעות והימנעות משהייה במקומות ציבוריים
ככל הניתן ,לרבות מתחמי הקניות והמזון המשרתים את כלל הציבור .ככל שהדבר מתאפשר ,יש להיות באזור
נפרד (לדוגמה טרקלין ייעודי) ובאזור זה בלבד.
 .3העברות בין שדה התעופה למלונות יתבצעו ,ברכבים שיועמדו בלעדית עבור חברי המשלחת לאורך כל השהות
בחו"ל ,ולא בתחבורה ציבורית.
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שהות בחו"ל והשתתפות בפעילות
 .1חברי המשלחת יעמדו בכל הנחיות הבריאות של הרשויות המקומיות במדינת היעד ,כמו גם בהוראות גופי הספורט
הבינלאומיים האחראים על הפעילות.
 .2חברי המשלחת ישהו במלונות ,באזורים המופרדים מיתר אורחי המלון ,לרבות בחדרי אוכל נפרדים .חל איסור
מוחלט על יציאה של חברי המשלחת משטחי המלון האזור המופרד ,למעט לצורך אימונים או תחרויות.
 .3השהות בחו"ל תקוצר ככל האפשר למינימום הנדרש לצורך הפעילות.
 .4לאורך כל השהות לא יתקיים מגע קרוב בין חברי המשלחת למשלחות אחרות או למקומיים ,למעט הנדרש במהלך
התחרות עצמה.
חזרה וכניסה לישראל
 .1חברי משלחת שחזרו ממדינה שלא מופיעה בתוספת לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות
שונות) ,התש"ף( 2020-להלן" :צו בידוד בית" ו"-מדינה אדומה") ואשר עמדו בהנחיות מסמך זה כמפורט בצו
בידוד בית לגבי התנהלות במעברים ובחו"ל  -לא יחויבו בבידוד עם חזרתם לישראל ,אך יימנעו מהתקהלויות או
מהשתתפות באירועים המוניים .ממונה הקורונה של המשלחת יעביר למשרד הספורט הצהרה בכתב ,טרם יציאת
המשלחת מהארץ ,כי כל חברי המשלחת יפעלו בהתאם להוראות אלו ,ויצרף להצהרה רשימה של כלל החברים
במשלחת.
 .2במקרה שבין חברי המשלחת התגלה חולה מאומת ,בכל שלב של הנסיעה ,תיערך על ידי משרד הבריאות חקירה
אפידמיולוגית מידית ,במטרה לזהות מגעים הדוקים ולקבוע צורך בבידוד ובבדיקות.
 .3אין באמור כדי לפטור את השחקנים מחובת בידוד אחרת החלה עליהם מכח צו בידוד בית.
הופעת תסמינים וגילוי חולה מאומת
 .4טרם יציאה מהארץ – במקרה של הופעת תסמינים אופייניים לתחלואה בנגיף הקורונה אצל אחד מחברי המשלחת,
ייכנס חבר המשלחת לבידוד מידי ותבוצע לו בדיקת קורונה תחת תנאי בידוד .במקרה שהתגלה חולה מאומת
תיאסר יציאתו מהארץ לתקופת המחלה ותיערך חקירה אפידמיולוגית מידית וביצוע בדיקות ליתר חברי
המשלחות ,במטרה לזהות מגעים הדוקים ולקבוע צורך בבידוד ובבדיקות .אין באמור כדי לפטור את השחקנים
מחובת בידוד אחרת החלה עליהם מכח צו בידוד בית.
 .5במהלך השהות בחו"ל  -במקרה של הופעת תסמינים אופייניים לתחלואה בנגיף הקורונה אצל אחד מחברי
המשלחת ,ייכנס חבר המשלחת לבידוד מידי משאר חברי המשלחת ,ובנוסף יפעל בהתאם לכללים המחייבים
במדינה המארחת.
נושאים נוספים:
 .1כניסת ספורטאים ישראליים לישראל  -לגבי ספורטאי הנבחרות והסגלים המשחקים או מתאמנים בשגרה בחו״ל
 ככל שמדובר בכניסה ממדינה אדומה ,תאושר כניסתם ארצה לטובת הכנה לפעילות הנבחרות והסגלים ולטובתהמשך הפעילות במסגרות המקומיות ,במתווה של בידוד בית מלא ,למעט יציאה לאימונים ולמשחקים ,הכל בכפוף
לעמידה בהוראות מנהל כאמור בצו בידוד בית ולחתימה על הצהרה כנדרש בצו בידוד בית .ככל שמדובר בכניסה
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ממדינה ירוקה ,אזי יחולו לגביהם ההנחיות הכלליות בהתאם לכללי הכניסה ממדינות ירוקות ובהתאם לחובות
הנהוגות כלפי כלל הספורטאים בענף.
 .2כניסת ספורטאים ומאמנים זרים לישראל – בסגלי הליגות המקצועניות השונות רשומים מאמנים ושחקנים זרים
(ונבחנים זרים ,הנדרשים להגיע ארצה לפני הצטרפותם לקבוצה לצורך בחינה מקצועית) .ככל שמדובר בכניסה
ממדינה אדומה ,תאושר כניסתם ארצה במתווה של בידוד בית מלא ,למעט יציאה לאימונים ולמשחקים .ככל
שמדובר בכניסה ממדינה ירוקה ,אזי יחולו לגביהם ההנחיות הכלליות בהתאם לכללי הכניסה ממדינות ירוקות
ובהתאם לחובות הנהוגות כלפי כלל הספורטאים והמאמנים בענף.
 .3כניסת משלחות זרות לישראל – במסגרת מפעלים בינלאומיים ותחרויות בינלאומיות הנערכות בישראל ,מגיעים
לישראל משלחות וסגלי ספורטאים ממדינות שונות ,הנדרשים להיכנס לארץ .ככל שמדובר בכניסה ממדינה
אדומה ,תאושר כניסתם ארצה במתווה של בידוד ,למעט יציאה לאימונים ולמשחקים/תחרויות ,הכל בכפוף
לעמידה בהוראות גופי הספורט הבינלאומיים האחראים על הפעילות ובהוראות המנהל כאמור בצו בידוד בית.
ככל שמדובר בכניסה ממדינה ירוקה ,אזי יחולו לגביהם ההנחיות הכלליות בהתאם לכללי הכניסה ממדינות
ירוקות ובהתאם לחובות הנהוגות כלפי כלל הספורטאים והמאמנים בענף.
 .3.1ככל שבביצוע בדיקות קורונה לחברי המשלחת טרם ההגעה לישראל אובחן חולה מאומת ,החולה לא יורשה
להיכנס לארץ .כל חברי המשלחת יחויבו בבידוד למעט יציאה לאימונים ולמשחקים .יודגש כי חובת הבידוד
תחול גם אם הגיעו ממדינה ירוקה.
 .3.2ככל שבביצוע בדיקות כאמור בסעיף  3.1לעיל אובחנו  3חולים מאומתים או יותר ,החולים לא יורשו להיכנס
לישראל וכל חברי המשלחת יידרשו להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד  24שעות לפני משחק,
כתנאי להשתתפות במשחק.
 .3.3חברי המשלחות יעמדו בכל הנחיות משרד הבריאות הרלוונטיות לשהותם בישראל ,כמו גם בהוראות גופי
הספורט הבינלאומיים האחראים על הפעילות.
 .3.4חברי המשלחות ישהו במלונות ,באזורים המופרדים מיתר אורחי המלון ,לרבות בחדרי אוכל נפרדים .חל
איסור מוחלט על יציאה של חברי המשלחת משטחי האזור המופרד במלון ,למעט לצורך אימונים או תחרויות.
 .3.5השהות בישראל תקוצר ככל האפשר למינימום הנדרש לצורך הפעילות.
 .3.6לאורך כל השהות לא יתקיים מגע קרוב בין חברי המשלחות הזרות למשלחות אחרות או למקומיים ,למעט
ככל הנדרש במהלך התחרות עצמה.
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