
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשכת משנה למנהל הכללי 
תמשרד הבריאו  

Associate Director General 
Ministry of Health 

91010ירושלים  1176ת.ד.  
mmancal@moh.health.gov.il 

9835655-02 פקס: 5081207-02  טל:  

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 5081207-02  Fax: 5655983-02  

 

 ב' באב, התש"פ
 2020יולי  23

 285067820אסמכתא: 
 
 

 
 

הגבלת  -( לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש10)ב()5הוראות מנהל לעניין תקנה   :הנדון
 עדכון -אטרקציות  -2020 -פעילות, התש"ף

 

 .03.07.2020ראות שפורסמו בתאריך הנחיות אלו מחליפות את ההו

 

כפי  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף -( לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש10)ב()5תקנה 

הגבלת פעילות(,  -שאושרו והוארכו בחוק לקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש

ותית בכפוף להוראות תקנה אטרקציה תייר)להלן: החוק( קובעת כי ניתן להפעיל   2020-התש"ף

 ובהתאם להוראות המנהל.  1א3

 

. והן קובעות כי במסגרת אטרקציה 3.7.20 –הוראות אלה מחליפות את ההוראות שפורסמו ב 

תיירותית המותרת לפי החוק, ניתן להפעיל מתקנים שאינם מתקנים לפעוטות ולילדים מתחת לגיל 

 נים מיוחדים"(, בכפוף לעמידה בהוראות אלה. , העומדים בקריטריונים נוספים )להלן: "מתק9

 

( שבתוספת 10)ב()5ובהתאם לתקנה  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 לחוק, להלן הוראות להפעלת אטרקציה תיירותית:

 

 : הגדרות .1
 

 למעט לונה פארק, פארק שעשועים, פארק מים או מתקן שעשועים.  – "אטרקציה תיירותית"
 

לרבות מתקן בעל רישיון עסק כמתקן שעשועים, ולמעט מתקן כאמור שהוא  – "מתקן שעשועים"
 מתקן מיוחד, כהגדרתו במסמך זה.

 
 המאפיינים הבאים:  מתקן שעונה על כל –"מתקן מיוחד" 

 מטרים; 1.30המתקן מיועד לשימוש מעל גובה  .א

 המשתמש; המתקן אינו מכיל אביזרים שהשימוש בהם כולל מגע בפנים של .ב
 

 מקום תחום ומנוהל על ידי מחזיק הכולל מספר מתקני שעשועים. – "פארק שעשועים"
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 : כללי .2
 

 , ובהוראות שלהלן, ובכלל זה: 1א3המחזיק או המפעיל של המקום יעמוד בהוראות תקנה  .א

לא יינתן שירות או תותר כניסה לאדם שאינו עוטה מסיכה )למעט מי שפטור מכך,  .ב

העם )נגיף הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(,  בהתאם לצו בריאות

)להלן, "צו בידוד"( המחזיק או המפעיל יציב שלטים לעניין החובה לעטות  2020-התש"ף

 מסיכות. 

אנשים בתור למתקןאו אטרקציה. בעמידה בתור יישמר מרחק של  10לא ישהו יחד מעל  .ג

שים שגרים יחד או הגיעו יחד למקום. יש לסמן שני מטרים בין אדם לאדם או קבוצות אנ

על הרצפה סימון לשמירת מרחק שני מטרים. שטח ההמתנה יתוחם על ידי בעל העסק על 

 מנת לא ליצור התקהלות של ממתינים נוספים.

יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק,  .ד

ן בסיום יום הפעילות. המשטחים כוללים בין היתר: ידיות, לכל הפחות פעמיים ביום וכ

 דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית. 

יש לחטא מתקנים, כלי רכב, כלי שיט, אביזרי רכיבה וציוד בטיחות וכל ציוד אישי אחר  .ה

לא  –מתקן שלא ניתן לחטא לאחר כל שימוש בו  שניתן למבקרים, לאחר כל שימוש.

  .יופעל

 בכניסה לכל מתקן תוצב עמדת אלכוג'ל או חומרי חיטוי לידיים נגישה וזמינה. .ו

 .יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים .ז

מגבלת האנשים במתחם האטרקציה בכל רגע נתון, ולמעט אנשים השוהים בתוך מתקני  .ח

שטחים תפעוליים ושטחי מ"ר לאדם, ללא חישוב  7הפעילות )אם קיימים(,תהיה לפי 

החניון, או עד הכמות המותרת בהתאם למגבלת ההתקהלות הקבועה בצו בידוד בית, 

מטרים לפחות בין אדם לאדם.  2בכפוף לכך ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 

 יובהר כי מגבלה זו לא חלה על כמות האנשים השוהים בתוך מתקן פעילות, ככל שישנו. 

תא ישיבה או עמידה ישהו אך ורק משפחה גרעינית, אנשים הגרים כל מתקן פעילות או  .ט

 יחד או אנשים שהגיעו יחד.

 על המשתמש לחטא ידיו בעזרת עמדת האלכוג'ל בכניסה למתקן וביציאה ממנו. .י
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 לא יעשה שימוש באביזרים הכוללים מגע בפנים של המשתמש. .יא

י רכב, ובהתאם לכמות פעילות בכלי רכב, תהיה בהתאם להוראות התקנות לנסיעה בכל .יב

 הנוסעים המותרת בתקנות בכלי רכב פרטיים. 

 
 
 

 בכבוד רב,                 

 
 פרופ' איתמר גרוטו                                                                                                                             

 המשנה למנהל הכללי                                                                                                                            
           

 
 
 

 העתק:
 ח"כ יואל )יולי( אדלשטיין, שר הבריאות

 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות
 גב' קרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר

 , מנכ"ל משרד הכלכלהדוד לפלרמר 
 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור

 עו"ד אורי שוורץ, יועמ"ש משרד הבריאות
 עו"ד מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועמ"ש

 מר עמיר יצחקי, ראש בריאות הסביבה
 עו"ד נינא כהן קרן, לשכה משפטית

 כ"לגב' רותי גרוס, ראש תחום חטיבת הבריאות, לשכת משנה למנ
 חמ"ל שע"ח
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