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 התשפ"אחשוון ב כ"ד

 לכבוד 

 מר רז פרויליך

 התרבות והספורט מנכ"ל משרד

 שלום רב,

 

 בקבוצת ספורט מקצוענית חולה מאומתאופן ההתנהלות במקרה של הבהרה לעניין הנדון: 

 

מבקש לחדד , הריני על חזרת פעילות הספורט המקצועני תחת מתווה מיוחד הבהמשך להחלט

בקרב קבוצת או חשיפה לחולה מאומת,  ,אופן ההתנהלות בעת זיהוי חולה מאומתולהבהיר את 

 , כדלקמן:ספורט מקצוענית

ככל ששחקן )או איש צוות/מנהלה אשר היה במגע ישיר עם שחקנ/ים( ימצא חיובי לנגיף,  .1

יעברו כל שחקני הקבוצה ואנשי הצוות אשר באו במגע עם החולה המאומת בדיקות 

בהתאם מלא ה. כמו כן ייכנסו כל השחקנים ואנשי הצוות הרלוונטיים לבידוד ביתי קורונ

 להנחיות משרד הבריאות. 

, שחקן או איש צוות/מנהלה נחשף לחולה מאומת מחוץ למתחם האימונים/משחקיםככל ש .2

 קורונה ולהיכנס לבידוד ביתי מלא. עליו לעבור בדיקת

או באיגוד  האת הגורם המטפל במנהלת הליג יידיעל מנהל הקבוצה ליידע באופן מ .3

 באופן מיידי את משרד הבריאות.הרלוונטי, ואלה יעדכנו 

מצא חיובית, יישאר בבידוד ביתי מלא בהתאם לכללי משרד הבריאות ינבדק שבדיקתו ת .4

 ולא יחזור לפעילות עד להגדרתו על ידי גורמי הרפואה כמחלים מנגיף הקורונה.

שרד שלילית, ישלים את תקופת הבידוד הביתי על פי הנחיות ממצא ינבדק שבדיקתו ת .5

אולם יהיה רשאי לצאת במהלכה לפעילויות הרשמיות של הקבוצה )אימונים, , הבריאות

 משחקים, שהיה משותפת עם הקבוצה, בדיקות רפואיות וכו'( בלבד.

ך במהל -בלבד בקבוצות בוגרים  ,והלאומיתבהתייחס לנבחרות ישראל ולליגות העל  .6

 ,משרד הבריאותובכפוף לאישור  , לאחר תוצאת בדיקה שליליתתקופת הבידוד הביתי

 יוכלו השחקנים ואנשי הצוות לצאת לאימוני ומשחקי/פעילויות הקבוצה בלבד.

שחקנ/ים ו/או אנשי צוות אשר יגלו סימפטומים של המחלה כפי שהוגדרו על ידי משרד  .7

מלא ללא ביתי ישארו בבידוד ישובה שלילית, הבריאות, יעברו בדיקת קורונה ועד לקבלת ת

 אפשרות ליציאה לפעילות הקבוצה.

למען הסר ספק יובהר כי על כל אחד חלה החובה לשתף פעולה באופן מלא עם החקירה  .8

 האפידמיולוגית ולהישמע להוראות של נציגי משרד הבריאות.

 

 למסגרות שלהלן:יובהר כי קבוצות מקצועניות לעניין זה הן קבוצות המשתייכות 

 3 .הליגות הראשונות בכדורגל ובכדורסל 

 .הליגה הראשונה בכל שאר ענפי הכדור 

 .)'נבחרות ישראל, גברים ונשים )לרבות נוער, עתודה וכו 



 

ככל שנדרשת הבהרה נוספת אבקשך להורות לאנשי משרדך לעבוד בתיאום עם גורמי המקצוע 

 משרד הבריאות על מנת שההנחיות יישמרו.ב

 

 בוד רב,בכ

 
 איתמר גרוטו פרופ'                                                                                                              

                                                                                                                                    
 נהל הכלליהמשנה למ        

 :העתק

 מר ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות לכדורגל

 יו"ר מנהלת ליגת ווינר סלמר שמואל פרנקל, 

 בישראל מר רתם קמר, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל

 מר יענקלה בן שושן, מנכ"ל איגוד הכדורסל בישראל

 מר אריק דויטש, מנכ"ל איגוד הכדוריד

 יואב רם, מנהל תחום בכיר בקרה ורכש, משרד התרבות והספורט מר

 אביחי שגב, אחראי מדיניות רגולציה, משרד הבריאות

 


