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 7 - כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות נהיגה ספורטיבית

, לרבות ספורט מוטורימותרות,  הנחיות משרד התרבות והספורט לעניין פעילויות ספורטמצ"ב 

-ויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ףבהתאם לחוק סמכ

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

, ולהוראות תקנות סמכויות מיוחדות 2020-השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( התש"ף

-את שעה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התשפ"אלהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הור

 "(.התקנות" -)להלן  30.10.2020, כפי שתוקנו ביום 2020

 - 202011.1.מוטורי בתקופה שמיום הספורט פעילות ענפי הם לדגשילהלן 

, כהגדרתם ניתן לקיים אימונים ותחרויות של ספורטאים מקצועיים ותחרותיים בלבד .1

 בתקנות.

רק במתקנים )מסלולים( שאושרו בהתאם לתקנות ע"י מנכ"ל משרד  הפעילות תתקיים .2

 התרבות והספורט.

ים והתחרותיים הרשאים להתאמן ולהתחרות כאמור, וכן אישור הספורטאים המקצועי .3

לצורך זה, יינתן על סמך אישור של התאחדויות הספורט  הרלוונטייםאישור המתקנים 

, שיועבר למנהל הרשות לנהיגה לפיו הם עומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנות המוטורי

 .ספורטיבית הח"מ

 לא ניתן לקיים בשלב זה. –זה פרט למה שמאושר ומופיע במסמך אחרת כל פעילות ספורט  .4

בהתאם להגבלות על התקהלות ללא קהל, תתבצע במתקנים שאושרו כל פעילות מותרת  .5

ובכפוף  מטר בין המשתתפים, 2תוך שמירה על ריחוק של  ח,מותרת במבנה או בשטח פתו

 .להוראות התו הסגול למקומות עבודה

להיתרים, אישורים, נהלים, כללי נהיגה אמור לעיל ובכפוף הפעילות תתקיים בהתאם ל .6

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

 המשרד.

ניתן לקיים הדרכה  - דות הדרכה והכשרה בעלי הכרה ואישור ע"י הרשותפעילות מוס .7

 והכשרה בזום, במידת האפשר ורק בתאום ובאישור מראש ע"י הרשות. 

לא תתקיים במהלך התקופה הנקובה, יינתן  – קבלת קהל במשרדי רשות לנהיגה הספורטיבית .8

ת נציבות המדינה בתקופת )בימי עבודה בלבד, בהתאם להנחיות שרומענה טלפוני ודיגיטלי

 בתחומים כדלקמן:  יבוא, רישוי, פיקוח וכללי.  הסגר(

 

 



 

 :Fax 03-6367238* פקס:  :Tel 03-7239000* טלפון: תל אביב , 3, קומה 52המסגר רח' 

 בברכה,                   

 קוזניצוב דמיטרי

 מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית


