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 לכבוד

  בכדוריד  לאומית נשים/קבוצות ליגת העל
 

  3עדכון – 12/22עונת     - ולאומית נשים בליגת העלאימונים  מיתווה פעילות  : הנדון  

 

  הוראות כלליות :
 

 בהתאם להנחיות משרד התרבות והספורט 51.51.2121הוראה זו החל מיום  .א
 ..ספורטפעילות  בנוגע לקיום כללים עדכניים'בנושא 

 
 אין אישור לקיום משחקים,קבוצות ליגת העל בוגרים ולאומית נשים יוכלו לחדש פעילות אימונים בלבד .ב

 .מועדי פתיחת הליגות יפורסמו בהמשך בכפוף למתן האישור לקיומם
 

 י האיגוד "הנחיות השונות שיועברו מעת לעת עהכל קבוצה יהיה אחראי על יישום ב ממונה קורונה  .ג
  .או הנחיות משרד הבריאות/ ו       

 הסגול התו לכללי בהתאם ובעלי תפקידים יות/שחקנים –כללית ובמהלך אימונים התנהלות  .ד
   :עבודה למקומות 
 

 משלחות  ולנהלים להשתתפותהספורט ולמתווה  הפעילות תתקיים בהתאם להוראות מנהל  (5
 .המשרד המפורסמים באתר, ישראליות וזרות במפעלים ובתחרויות ספורט בינלאומיים

 עליהם לשמור על הקפסולה אליה משתייכים באופן ,רשאים להגיע לבסיס בו משרתים  חיילות /חיילים( 2

 .תוך שמירה מיטבית על ריחוק חברתי,קפדני    

  רשאי להסיר  את  שמעביר את האימון מאמןה .מסיכות כל אנשי הצוותבמהלך אימון  יעטו ( 3

 .מטר 2תוך שמירת מרחק של  בלבד  מתן הוראותפ שיקול דעתו לצורך "המסכה ע    

     .הגעה לאימונים תתבצע ברכב פרטי תוך שמירה על הנחיות התחבורה של משרד הבריאות( 4

   בתחום הארגוני  בעלי תפקידים, מקצועי האנשי הצוות ו השחקנים  במתחם האימון יהיו נוכחים רק( 1

 .צוות מקצועי/יקפידו על ריחוק בהתאם לנהלים ויימנעו ממגע  עם השחקניםמנהלתי      

 אלא במידה וחייבים ובכפוף להנחיות שימוש במתקני   ,מלתחות  /די הלבשהמומלץ לא להשתמש בח( 6

 .באולמות מקלחות/סניטציה    

 

 
 

 :בעניין בדיקות ובריאות  הוראות 
 

 : לדברים הבאים  ואנשי הצוות  יות /אימונים נדרשים  כל השחקניםהבהגעה למתחם  .א

 מדידת חום   (5

 ( ב "מצ) על טופס הצהרת בריאות חתימה  (2

   . מעסה/ פיזיו/ רופא,  י גורם מוסמך "ע, אחוז חמצן בדם  -טורציה יסבדיקת  (3

 (  מד חמצן למדידה על האצבע / מד סיטורציה )          
 

טורציה יאו ס ,אי עמידה בתנאי הצהרת הבריאות  או מעלות ומעלה  33חום : ממצא חריג לבדיקות  .ב
 .חם ועליו לבצע בדיקת קורונה בהקדם מתל אותו נבדקיש למנוע את כניסת אזי ,  51%מתחת ל

  
ומוטב כי ,בתסמין בריאותי המעלה חשד רפואי   איש צוות אשר  חש/נדרשת הקפדה אישית של שחקן .ג

 .יימנע מהגעה לאימון
    

 

 

 



 

 

 

 

 : התנהלות במקרה של חשיפה לחולה קורונה מאומת  .ד
 

או לחילופין שחקן או איש צוות שנחשף לחולה מאומת במידה ושחקן  או איש צוות ימצא חיובי  .5
ואנשי הצוות אשר באו במגע עם יעברו כל שחקני הקבוצה , משחקים / מחוץ למתחם האימונים 

הצוות לבידוד ביתי בהתאם  שיכמו כן ייכנסו כל השחקנים ואנ. החולה המאומת בדיקת קורונה 
משחקים של / במהלך תקופת הבידוד אפשרי לצאת אך ורק לאימונים . להנחיות משרד הבריאות 

 .קבוצתם בלבד 
אשר יעדכן את נציג משרד , גוד על ממונה הקורונה ליידע מיידית את ממונה הקורונה באי .2

 .להמשך ביצוע חקירה אפידמיולוגית בריאות / הספורט 
 

ולא יחזור , נבדק אשר יימצא חיובי יישאר בבידוד ביתי מלא בהתאם להנחיות משרד הבריאות  .3
 .י גורמי הרפואה כמחלים מנגיף הקורונה "לפעילות עד להגדרתו ע

 

, י הנחיות משרד הבריאות "תקופת הבידוד הביתי עם את יישל,נבדק שבדיקתו תמצא שלילית  .4
 .משחקים של הקבוצה בלבד / אולם יהיה רשאי לצאת לאימונים 

 

יעבור בדיקת קורונה ויישאר בבידוד עד , שחקן או איש צוות אשר מגלה סימפטומים למחלה  .1
        .למתן תשובה שלילית

 01/01 ךאריהחל מתרשימת מתקנים שאושרו לפעילות 

 שם הקבוצה וליגה האולם כתובת /ענף
 10רחוב גולדה מאיר  -בית  מכבי כדוריד

 צ"ראשל
נשים +על גברים-צ"מכבי ראשל

 לאומית

 73העצמאות -אולם נחלת יהודה כדוריד
 צ"ראשל

נשים +על גברים-צ"הפועל ראשל
 לאומית

 על גברים-הפועל אשדוד אשדוד 1שבט ראובן  -' אולם מקיף ט כדוריד

 על גברים-ש"רמה. ס.א ש"רמה 11ארלוזרוב  -אולם אורנים כדוריד

נשים +על גברים-חולון. כ.מ חולון 11יצחק רבין -אולם קציר כדוריד
 לאומית

 12חנה אברך -היכל ספורט קציר כדוריד
 רחובות

 על גברים-עירוני רחובות

 על גברים-מכבי קרית מוצקין קרית מוצקין 1דקר -אולם גושן כדוריד

 על גברים-נס ציונה. כ.א נס ציונה 7מיכאל גולן  -אולם צימרמן כדוריד

 על גברים-ש"ב. כ.מ ש"ב 30לוי אשכול -אולם רמות כדוריד

נשים  +על גברים-הפועל קרית אונו קרית אונו 6רפאל איתן -אולם יעקב כהן כדוריד
 לאומית

נשים  +על גברים-בני הרצליה  הרצליה 71הרב קוק -אולם הראשונים כדוריד
 לאומית

רחבת שאול המלך –אולם נעם חיים  כדוריד
 דימונה

 על גברים-מכבי דימונה

 על גברים-א"מכבי ת א"ת 7שושנה פרסיץ -אולם תיכונט כדוריד

 נשים לאומית-ג"מכבי ארזים ר ג"ר 001רוקח -אולם אהל שם כדוריד

 נשים לאומית-ת"פ. כ.מ ת "פ 11אמסטרדם -ת"אולם עירוני פ כדוריד

  א"מרכז הספורט הדר יוסף ת כדוריד
 

הנחיות בנוגע לפעילות  -האולמות אשר ברשימה מופיעים באופן רשמי באתר משרד התרבות והספורט

 :בקישור המצורף  ספורט בעידן הקורונה

https://www.gov.il/he/departments/general/guidelines_sports_activities_corona 

 

 ,בברכה 
 

 שי סימון                               
 ל "מנכס                               

 משרד התרבות והספורט : העתק 



 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 

 101111/עונת  טופס ממונה קורונה באגודה

 
 ______________________: שם האגודה

 
 _________________: שם ממונה קורונה

 
 _______________________ : נייד

 
 _________________________________: דואר אלקטרוני

 
 א(1א)( ב)2הנני מצהיר ומתחייב כי באגודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף . 0

 . 11111 –ה׳תש״פ , )הגבלת פעילות -החדש נגיף הקורונה  לתקנות שעת חירום    
 
 הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו באגודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. 1
 :ולראיה באתי על החתום. 7
 

 _______________ : תאריך
 

 _______________________: חתימת ממונה קורונה
 

 __________________: חותמת האגודה
 


