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  כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילות נהיגה ספורטיבית

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

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

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

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

- "ףה( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התשלהתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שע

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הידוק ול 2020

 "(.התקנות" -כולן יחד להלן ) 2021-הגבלות(, התשפ"א

 21.1.2021ועד  8.1.2021 החלים בתקופה שמיוםמוטורי הספורט פעילות ענפי הם לדגשילהלן 

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

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.

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

 .7.1.2021 עדכניים לקיום פעילות ספורט" מתאריך 

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

 .7.1.2021 עדכניים לקיום פעילות ספורט" מתאריך

כמגודר בתקנות ומסמך מנכ"ל משרד  - אומייםפעילות ספורטאים מקצועיים ומפעלים בינל .3

התאחדות  7.1.2021 התרבות והספורט "כללים עדכניים לקיום פעילות ספורט" מתאריך

, לח"מלבדוק אם ספורטאי נכלל בסגל הייצוגי מוזמן לפנות  מעוניינתאשר  ספורט מוטורי

 .dmitrik@most.gov.ilבדוא"ל 

להתאמן ולהתחרות כאמור, יינתן על סמך אישור  הרשאים אישור הספורטאים המקצועיים

של התאחדויות הספורט המוטורי לפיו הם עומדים בקריטריונים שנקבעו בתקנות, שיועבר 

 למנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית הח"מ.

רק במתקנים )מסלולים( שאושרו בהתאם לתקנות ע"י מנכ"ל משרד הפעילות תתקיים  .4

כאמור, יפנה בצירוף  למסלול מרוץאישור מנכ"ל כל גורם המבקש  התרבות והספורט.

לצורך קבלת אישור פרטני לעמידת  dmitrik@most.gov.il , לדוא"ל:םהרלוונטייהפרטים 

 המתקן בהוראות התקנות לצורך קיום הפעילות המותרת.

 לא ניתן לקיים בשלב זה. –זה סמך פרט למה שמאושר ומופיע במאחרת כל פעילות ספורט  .5

בהתאם להגבלות על התקהלות ללא קהל, תתבצע במתקנים שאושרו כל פעילות מותרת  .6

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

 .להוראות התו הסגול למקומות עבודה
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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

 נטליות, מבחני שליטה, לימוד נהיגה ספורטיבית מעשית.בחינות פרו –אין לקיים 

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

)בימי עבודה בלבד, בהתאם להנחיות שרות נציבות המדינה יינתן מענה טלפוני ודיגיטלי

  כיפה.פיקוח וא יבוא, רישוי,, כלליבתחומים כדלקמן:   בתקופת הסגר(

 

 

 בברכה,                   

 קוזניצוב דמיטרי

 

 מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית


