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 הממונה על חופש המידע –תשובה לפנייתך מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח הנדון: 

התקבלה במשרד התרבות  החוק(, -)להלן  1998 -בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח ידע בקשתך לקבלת מ

 התייחסותנו: להלן. 2020במאי  26והספורט בתאריך 

התקבלו במשרד התרבות והספורט פניות בכלל ובתקופה הרלוונטית לפנייתך בפרט במהלך משבר הקורונה  .1

רבות ושונות הנוגעות למגבלות שהוטלו על הציבור בכלל ועל פעילות הספורט במדינה בפרט, וכן בקשות 

  .למתן הקלות, בין מאזרחים ובין מגופי ספורט

 , וכן לבעלי תפקידים)דאז( בלשכות השרה )דאז( והמנכ"ל –הועברו לבעלי תפקידים שונים  השונות הבקשות .2

חלק מהבקשות הועברו למשרדנו כהעתק של פניות למשרד הבריאות ולגורמים  במינהל הספורט. שונים

 נוספים.

 פה. מכתבים, דואר אלקטרוני, מסרונים וכמובן גם בעל –הפניות האמורות התקבלו במגוון דרכים  .3

באתר  הנ"ל פורסמווהנחיות רלוונטיות לתקופה  בהתאם לסיכומים עם משרד הבריאות ת המשרדיוהתייחסו .4

 וכמו כן הועברו במישרין לגופי הספורט ולרשויות המקומיות. ,האינטרנט של המשרד

 לבקשתך, נערכה בדיקה על ידי הח"מ במשרד, בה אותרו הפניות מגופי הספורט שלהלן:  .5

 תאריך הפניה דרך הפניה הגוף הפונה

 2020במרץ  11 דוא"ל ההתאחדות לכדורגל בישראל

 2020במרץ  28 צילום פניה במסרון הוועד האולימפי, בשם מאמני אתלטיקה

 2020באפריל  5 מכתב ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

 2020באפריל  12 דוא"ל נציגי גולשי הקיט והרוח

 2020באפריל  13 דוא"ל רשת מכוני כושר –ספייס 

 2020באפריל  19 מכתב איגוד הכדור מים בישראל

 2020באפריל  20 דוא"ל התאחדות הספורט המוטורי בישראל
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 2020באפריל  20 מכתב  איגוד הכדורסל בישראל

 2020באפריל  20 מכתב  איגוד הג'ודו בישראל

איגוד המאמנים הישראלי )עמותה 

 בהקמה(

 2020באפריל  21 צילום מכתב במסרון

 2020באפריל  22 דוא"ל התאחדות הקליעה

 2020באפריל  23 דוא"ל המרכז לשלטון מקומי

מכוניות  התאחדות לנהיגה ספורטיבית

 בישראל וקארטינג

 2020באפריל  23 דוא"ל

 2020באפריל  24 דוא"ל התאחדות הטיפוס

התאגדות בעלי העסקים הענף הספורט 

 והכושר בישראל

 2020באפריל  26 דוא"ל

 

יש להבהיר, כי ייתכן ולמשרד הגיעו פניות נוספות בנושא שבנדון, שלא אותרו בבדיקה בשולי הדברים  .6

 לעיל. 1-2שנערכה כאמור וזאת לאור המפורט בסעיפים 

 

 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                                      
 

                                                                                            
 

 יואב רם, הממונה על חופש המידע      
 משרד התרבות והספורט             
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