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התשפ"א בכסלו   ח'  

11/2020/24  

 

 מתווה פיילוט לענף הקניונים  

 
 כללי . א

קניונים סגורים בלבד ברחבי הארץ.  הקניונים    15על  זה נכתב במסגרת פיילוט המיועד לחול  מתווה   

בפ האוצר שישתתפו  משרדי  ידי  על  ייקבעו  שייקבעוו   יילוט  קריטריונים  ולפי  הקניונים  הכלכלה   .

. בשלב זה לא תותר  06/12/2020עד ליום    שייבחרו במסגרת הפיילוט יפעלו בהתאם להוראות המתווה  

הפיילוט לא יכלול קניונים באזורים אשר לפי    הפעלתם של קניונים בישראל, מלבד הקניונים בפיילוט. 

 "אזור אדום".   -מסווגים כ  "הרמזור"מדדי 

 

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה  לתיקון תקנות    הפעלת הקניונים תתאפשר בכפוף 

  ועם,  בעניין זה  )להלן, "התקנות"(  2020-החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות והוראות נוספות(, תש"ף

 כניסת התיקון לתוקף.  

 

לעמידה במדדי ההצלחה של הפיילוט,    תיבחן בהתאם  ,  פתיחת הקניוניםתקופת הפיילוט,  תום  לאחר  

 ובהתאם למדדי התחלואה כפי שיהיו באותה עת.  כפי שהם מוגדרים במסמך זה,  

 

 עמידה בהוראות התקנות 

לתקנות לעניין התנאים להפעלת מקום    8מפעיל הקניון יעמוד בהוראות תקנה  בתקופת הפיילוט,   .א

התקנות ובהוראות  מפעיל הקניון יעמוד בהוראות   8ציבורי ועסקי. מבלי לגרוע מהוראות תקנה 

      - שלהלן

 

 

 ניהול ובקרה  .ב

במסמך  שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים  בכל קניון  יש למנות ממונה על ענייני קורונה 

   .זה

 כמפורט להלן.   סדרניםבנוסף, ימנה מפעיל הקניון 

  , ובכלל זההקניוניםיעברו הדרכה על אודות כללי ההפעלה של  הקניון ועובדי החנויות בקניון    עובדי 

 . והאיסור להכניס לקניון, לחנות או לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה חובתם לעטות מסיכות
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 שילוט  .ג

 לתלות את השלטים הבאים: יש 

 המותר במקום. מספר הלקוחות  - , במקום בולט לעין לכל חנותבכניסה  (1

 . במעליתהנוסעים המותר  מספר  -מעלית כל בכניסה ל (2

 בין אדם לאדם.   יםמטר 2שמירת מרחק  ללעטיית מסיכה והחובה   -בכל כניסה לקניון  (3

 לעטיית מסיכה. החובה   -ולחנויות בכל כניסה לקניון  (4

 יוצבו שלטים במקומות בולטים לעין בקניון לעניין חובה על שמירת מרחק.   (5

ישי (6 הקניוןאיסור  אכילה בשטחי  לצורך  באמצעי    . בה  גישה  תימנע  לכך,  המיועדים  במקומות 

 פיזי/ יוסרו שולחנות וכסאות המיועדים לאכילה. 

 
 שמירה על היגיינה  .ד

, כולל חיטוי משטחים פנימיים, לכל  רחבי הקניון ובחנויותיש להקפיד על שמירת כללי היגיינה ב  (1

כוללים   המשטחים  ביום.  פעמיים  מחיצה,  הפחות  דלפק,  מעקים,  דלתות,  ידיות,  היתר:  בין 

 מתגים, לחצני מעלית. 

 . יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר (2

 . יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר (3

באזור (4 כי  לדאוג  יש  וזמינים,  נגישים  במקומות  ידיים  לחיטוי  חומר  עם  מתקנים  להציב    י יש 

 . סבון ומגבות נייר בכל עת שטיפת ידיים יהיו מים חמים,

 כניסה לקניון . ה

 אדם שאינו עוטה מסכה ואין לתת שירות לאדם ללא מסכה.  לקניון אין להכניס  -מסיכה  (1

חום   (2 לקניון   -מדידת  בכניסה  חום  מדידת  לבצע  למקום  באמצעי    יש  לנכנסים  פולשני  שאינו 

 .מעלות צלזיוס ומעלה  38ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 

המותרת (3 הכמות  לפי  לקוחות  להכנסת  מנגנון  אמצעים    -  הגדרת  הקניון  בעל  ידי  על  יותקנו 

לקניון.   הנכנסים  לספירת  מספר  אלקטרוניים  להגבלת  מנגנון  ויישם  יקבע  הקורונה  ממונה 

 להלן.  לאמור  הנכנסים למקום בהתאם

יון, לרבות בסמוך לכניסה  , ובתוך הקנבאחריות מפעיל הקניון למנוע התקהלות בכניסות לקניון (4

מ' בין אדם לאדם    2ולסמן מקומות לעמידה בתור תוך הקפדה על שמירת מרחק של  לחנויות  

   )למעט אנשים הגרים באותו מקום(.

על ידי  ו  הקניון  עובדי  ידי  על  מסיכה  עטיית  חובת  קיום  אכיפת  לוודא    הקניון  מפעילבאחריות   (5

 . בכל עת חנויותעובדים ב ה
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 קבלת קהל ומניעת התקהלות   .ו

 מס' השוהים באופן הבא: יש לווסת את   (1

 ר. מ"  7לכל יחס של אדם  –בשטח הקניון  .א

  ( לתקנות )"חנויות חיוניות"(3)7 – ( ו 1)7למעט חנויות המנויות תחת תקנות , בכל חנות .ב

 אנשים בחנות.  10 -מ"ר אך לא יותר מ 7יחס של אדם לכל  –

מ"ר, או    7בהתאם לתפוסה המותרת בתקנות )ביחס של אדם לכל    – בחנויות חיוניות   .ג

 מביניהם(.   המקלאנשים,   10עד 

קניון    א(    (2 על  בכל  התקנות  בהוראות  עמידה  לוודא  שמטרתם  סדרנים  העובדים  יופעלו  ידי 

 , ביחס הבא: והמבקרים, כמפורט להלן

 . סדרנים 2 –מ"ר(  10,000קניונים קטנים )עד  .א

 .סדרנים 3 –מ"ר(  25,000 -מ"ר ל 10,000קניונים בינוניים )בין   .ב

 . סדרנים 5 –מ"ר(  25,000קניונים גדולים )מעל    .ג

    הוראות לב האנשים  להסב את תשומת לתפקיד הסיירים  ב( יוגדר סט דרישות עבור כל סייר.  

ובמקרה הצורך,  על כך,    יסב את תשומת הלב במקרה של אי עמידה בתנאים, הסייר    . הנדרשות

משטרת  בעל סמכויות פיקוח ואכיפה של הוראות הקורונה ברשות המקומית או בלגורם    יפנה

 ישראל על מנת שיגיע למקום. 

  לצרכי בקרה של הפיילוט   ולפי סוג ההפרה,   ההפרות   יערכו רישום של מספרג( כמו כן, הסדרנים  

בקניון   התקהלות  של  במקרה  בקניון.  התקהלויות  למנוע  הקניון  מפעיל    הסדרנים באחריות 

 ובמקרה של סירוב יזעיקו את משטרת ישראל. יבקשו מהאנשים לפזר את ההתקהלות 

 אירועים, מופעים, הפעלות וכיוצ"ב בשטח הקניון.  ירידים, חל איסור על קיום   (3

תופעל כריזה עתית עם תזכורת של ההנחיות העיקריות, בדגש על חובת עטיית מסיכה ואיסור   (4

שוטר    להגעת  עד  הכריזה   באמצעות  ספציפיות  הנחיות יינתנו    התקהלות   שתזוהה  התקהלות. ככל

 . )ככל שלא תפוזר ההתקהלות(

לעידוד קניה ב"שעות מתות" על מנת "לרווח" הגעה של מבקרים לקניון ותיבחן    יינקטו אמצעים (5

 פתיחה נפרדת מחוץ לשעות הפעילות "הרגילות" עבור לקוחות בסיכון כגון בני הגיל השלישי. 

תימדד   (6 נתון  זמן  בכל  בקניון  המבקרים  הבקרה,    on-lineכמות  לחדר  שיועברו  התראות  עם 

מהמגבלה    90%סות לקניון, בהתאם למגבלות. החל מתפוסה של  להנהלת הקניון ולשומרים בכני

בסוף כל יום    המותרת תווסת הכנסת אנשים נוספים על ידי השומרים ובמקרה הצורך תיעצר. 

 יימסר דוח למשרד הכלכלה ובו דיווח שעתי של מספר השוהים בקניון. 

יפרסם   (7 ניתן להגיע;   –את רמת העומס בקניון )אדום    on-lineהקניון  נמוך,    – ירוק    לא  עומס 

 מותר להגיע(. 
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 ככל שיתאפשר תבוצע הפרדה בין הכניסה והיציאה מהקניון. (8

לתפוסה  אמצעים  יינקטו   (9 מעבר  ושהייה  לקניון  בכניסה  לחנויות,  בכניסה  תורים  למניעת 

 המותרת בתוך החנויות. 

 . ולא יתקיימו ירידים לא יופעלו דוכני מזון בקניון (10

 . ילוט המיידע את המבקרים כי האכילה אסורהויוצב ש תיאסר האכילה בקניון (11

 אוורור .ז

יפעלו על מנת לעמוד בהנחיות ובהמלצות משרד הבריאות לאוורור בהתאם למסמך    , בעלי הקניונים

בדבר "הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את  

 . החלפות אוויר בשעה(  3)לכל הפחות  למסמך זה[ ]מצ"ב כנספח  30/08/2020הציבור", מיום 

 מדדים  .ח

שתבחן את עמידת הקניונים בהנחיות מסמך זה ובדגש  בקרה  הצלחת הפיילוט תימדד באמצעות  

 : על

)חריגה שלא תעלה על    שנקבע במתווה זהובחנויות  בקניון  ת המותרת  המרבי  בתפוסה(   עמידה  1

10%) . 

 המבקרים המרבי בו זמנית בחנות שנקבע במתווה זה. עמידה במספר   90%לפחות (   2

 אף.-הפרות של מבקרים שאינם עוטים מסיכת פה 2.5%( עד 3

 אף. -(  ללא הפרות של עובדים בקניון ובחנויות שאינם עוטים מסיכת פה4

 בקניון. לקניון ולחנויות   בכניסות משמעותיות   התקהלויות  ללא( 5

 

מי למשרד הכלכלה, המכיל נתונים אודות העמידה בהנחיות וכן  כל קניון יהיה אחראי להעברת דוח יו

-דוח חריגים המפרט את אירועי ההפרה בכל יום. על בסיס דוח זה, משרד הכלכלה ידווח לצוות הבין

משרדי על עמידת הקניונים במדדים שנקבעו. ככל שהמדדים שנקבעו ימולאו בהצלחה הצוות יורה על  

 . דדי התחלואה כאמור לעיל, בכפוף למפתיחת כלל הקניונים

 בכבוד רב,             

 
 איתמר גרוטו פרופ'                                                                                                                            

                                                                                                                          
 נהל הכללי המשנה למ         
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