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 כ"ח בניסן, התש"פ
 2020אפריל  22

 210763220אסמכתא: 
 נא ציינו מספרנו( ,)במענה

 
 

 
  לכבוד

 מר יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט
 מר ארז חלפון, יו"ר מנהלת הליגות לכדורגל

 גלמר ניר ינקלביץ', משנה למנכ"ל מנהלת הליגות לכדור
      

 
 שלום רב,

 
 

 -חזרה לפעילות במסגרות מאורגנות של ענף הכדורגל התחרותי החל מה  :הנדון
22/4/2020 

 
בהמשך לשיחת הועידה שנערכה עם שרת הספורט, ח"כ מירי רגב, מנכ"ל משרד הספורט, 

משרד מר יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימנטוב והמשנה למנכ"ל 

הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, ובהמשך לשיחה שנערכה בין פרופ' איתמר גרוטו ליו"ר 

, מצ"ב אישור משרד 21.4.2020 -מנהלת ליגת הכדורגל מר ארז חלפון שנערכה ביום ג' ה

 הבריאות לפעילות הבאה בתנאים הבאים:

 

ת( בהנחיית צוותי מסגרות מאורגנות של ענף הכדורגל התחרותיים )ליגת העל וליגה לאומי

האימון בחלוקה של עד עשרה שחקנים + מאמן על כל חצי מגרש, באזורים מתוחמים, תחת 

מ' בין המתאמנים. האימונים שיתבצעו יהיו אימונים ללא  2הקפדה על שמירת מרחק של 

מגע )אימוני כושר וכוח, בעיטות לשער, דריבלים, ריצות ספרינט, קפיצות וכו'(. אישור זה 

היתר לביצוע משחקים במסגרת הליגה. לעניין המשך פעילות הליגה כפי שמסר פרופ' אינו 

 איתמר גרוטו, תצא החלטה מסודרת בתחילת חודש מאי.

 

 האימונים יתבצעו אך ורק במתקני אימון של הקבוצה. 

 אין להשתמש במלתחות ובחדרי ההלבשה במתחמים. אין להתקהל או להתאסף יחד.

 קבוצות האימון יישארו קבועות לכל אורך תקופת האימונים. אין לערבב בין הקבוצות.
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 יש למדוד חום לכל הצוות לפני תחילת האימון.

כל שחקן המפתח תסמינים של קורונה )חום, שיעול או כל תסמין נשימתי אחר( מחויב לבצע 

דיקה חיובית, מחויבים בדיקת קורונה באופן מיידי וליידע את הצוות. במידה ותשובת הב

 יום ואימוני הקבוצה מופסקים.  14כלל המתאמנים להיכנס לבידוד של 

 באחריות הקבוצות לספק את ציוד המיגון למתאמנים.

 

תקנות מסגרת מגבלות אחרות שיוטלו בעתיד על ידי הממשלה או ב על היתר זה אינו גובר

 לשעת חירום.

משרד הבריאות משאיר בידיו את הסמכות לשנות את המתווה המפורט בהתאם למצב 

 נכון לאותה עת.  התחלואה

 

 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב   
 

 
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                                                    

 המשנה למנהל הכללי                                                                                                                 
           

 
 :העתק

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש בריאות הציבור

 ד"ר אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות
 ד"ר אילן שטיינר, רפרנט 

 מר בנימין דרייפוס, רפרנט
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