כ"ב בסיון ,התש"פ
 14יוני 2020
אסמכתא264187120 :

הנדון :הוראות מנהל לעניין תקנה (5ב)( )12לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש -הגבלת
פעילות ,התש"ף -2020 -אולמות וגני אירועים

בהתאם לתקנה (5ב)( )12לתקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש -הגבלת פעילות) ,התש"ף2020-
(להלן :התקנות) ,אולם או גן לשמחות ולאירועים יפעל בכפוף להוראות תקנה 3א"( 1חובות מחזיק
מקום הפתוח לציבור") ,למעט לעניין התפוסה המותרת ,הקבועה בתקנת משנה 3א(1א)(,)5
ובהתאם להוראות המנהל.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם 1940 ,ובהתאם לתקנות ,להלן הוראות
להפעלת אולם או גן אירועים.
בהוראות אלה "המזמין" – מזמין האירוע.
כללי:
א .ניתן לקיים חתונה או אירוע לציון טקס דתי ,בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים להלן
ובסעיף ג' -
 .1בחתונה או אירוע לציון טקס דתי בלבד ,ובכלל זה :אירוע לציון בר/בת מצווה או אירוע
לציון הולדת בן/בת ,או טקסים דומים בדתות אחרות ,לא ישהו במקום מספר אנשים הגבוה
מיחס של אדם לכל  2מ"ר משטח המקום ,ולא יותר מ –  250אנשים ,לרבות נותני שירות
מטעם המזמין (כגון :צלם או תזמורת) ,ולמעט עובדי אולם האירועים.
לעניין זה" ,שטח המקום" – השטח העיקרי בו מתקיים האירוע ,ולא כולל שטחי תפעול או
חנייה.
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 .2באחריות המחזיק או המפעיל של המקום לקבוע וליישם מנגנון להגבלת מספר השוהים
במקום ,בהתאם למגבלת השוהים כמפורט לעיל ,וכן להציב שלט לעניין כמות השוהים
המותרת במקום.
 .3האירוע יתקיים באולם או גן לשמחות ולאירועים ,בעל רישיון עסק לאולם או גן לשמחות
ולאירועים לפי פריט  7.9לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג.2013-
 .4לא ניתן לקיים אירוע אחד של אותם בעלי שמחה או מזמין ,עם מספר גדול יותר של
משתתפים מהמספר המותר ,בחלוקה לאזורים או מתחמים שונים.
 .5ככל שבבית העסק קיימים אולמות אירועים נפרדים לחלוטין ,ניתן לקיים אירועים נפרדים
ב עסק ובלבד שמדובר במזמינים ובעלי שמחה שונים בכל אחד מהאירועים ,בכפוף למגבלת
התפוסה המותרת ,ובתנאי שקיימת הפרדה מלאה בין האירועים הנפרדים ,המשתתפים בכל
אחד מהאירועים ,לרבות שירותים נפרדים ,מלצרים ונותני שירות נפרדים לכל אירוע.
 .6ניתן לקיים ריקודים תוך שמירת מרחק  2מטרים בין אדם לאדם ,אך מומלץ כי אוכלוסיות
בקבוצת סיכון לא ישתתפו בריקודים .הנהלת המקום תביא זאת לידיעת האורחים ומארגני
האירוע .יובהר כי ייתכנו שינויים בהנחיה זו בהתאם להתפתחות מצב התחלואה.
 .7באחריות המחזיק או המפעיל של המקום לקבל ממזמין האירוע רשימה הכוללת את מספרי
הטלפון של כל המשתתפים באירוע – מוזמנים ונותני שירות מטעם המזמין ,לפני קיום
האירוע  .באחריות המחזיק או המפעיל ליידע את המשתתפים ,בעצמו או באמצעות המזמין,
בכך וככל הניתן לפני העברת מספרי הטלפון למחזיק או למפעיל ..הרשימה הטלפונית
תישמר למשך  20יום בלבד .לא ייעשה שימוש בפרטים אלה למעט למטרה האמורה בתקנות.
 .8לבקשת הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ,ימסור המחזיק או המפעיל של המקום את
הרשימה הטלפונית ,לצורך יצירת קשר ע"י משרד הבריאות עם המשתתפים באירוע ,אם
ייקבע על ידי ראש השירות או רופא מחוזי כי שהה חולה באירוע.
 .9המחזיק או המפעיל של המקום יעמוד בהוראות תקנה 3א( 1למעט לעניין התפוסה) לתקנות
וביתר ההוראות שלהלן ,תחת פרק ג'.
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ב .ניתן לקיים אירוע שאינו חתונה או אירוע לציון טקס דתי ,בכפוף לקיום כל התנאים
המפורטים להלן ובסעיף ג' -
 .1באירוע שאינו חתונה או אירוע לציון טקס דתי (כגון :אירוע עסקי ,מסיבה וכד') ,לא
ישהו במקום מספר אנשים העולה על המותר בהתאם לאיסור התקהלות ,כקבוע בצו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) ,התש"ף –
עד  50אנשים.
 .2האירוע יתקיים בשטח פתוח בלבד.
 .3המחזיק או המפעיל של המקום יעמוד בהוראות תקנה 3א( 1למעט לעניין התפוסה)
לתקנות וביתר ההוראות שלהלן ,תחת פרק ג'.
 .4באירוע מסוג זה לא יתקיימו ריקודים או הופעות חיות .אין מניעה להפעיל תקליטן (די
ג'יי).
ג .תנאים נוספים-
 .1כללי:
א) העובדים יעברו הדרכה על כללי ההפעלה של המקום.
ב) הנהלת האולם תמנע צפיפות אורחים במקום אחד במהלך האירוע ,לשם כך תציב
סימון ושילוט בהתאם לתקנות ,לרבות לעניין שמירת מרחק של  2מטרים ,לעניין
מספר השוהים המותר במקום וסימון מקומות עמידה בכניסה למתחם ובמקום בו
קיימים תורים (למשל ליד עמדות הגשת מזון).
ג)

העובדים באי רוע יעטו מסיכות על האף ועל הפה בכל עת ,ויקפידו על רחיצת ידיים
באופן תדיר.

ד) האורחים באירוע יעטו מסיכות על האף ועל הפה בכל עת ,למעט בזמן אכילה
ושתייה.
ה) בין השולחנות יישמר מרחק של  1.5מטר.
ו)

ההושבה באירוע תתבצע כך שמשפחות גרעיניות יישבו באותם שולחנות ,ככל הניתן.
הנהלת האולם תביא לידיעת בעלי השמחה דרישה זו .אורחים שאינם מתגוררים יחד
יסעדו במרחק  1.5מטרים בין אחד לשני.
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ז)

יוקצה ככל הניתן אזור הושבה נפרד ,עבור אוכלוסיות אורחים בסיכון (פרמטרים
לקבוצות סיכון מצויות באתר משרד הבריאות).

ח) באירועים בהם מנות המזון לא מוגשות לשולחן האורחים (לרבות קינוחים בסוף
האירוע) ,ניתן להפעיל מזנון אוכל מרכזי ,ובלבד שהגשת המזון לצלחת האורח
תיעשה על ידי איש צוות ולא יווצרו מצבים בהם לא נשמר מרחק של  2מטרים בין
אדם לאדם בתור להגשת האוכל.

 .2שמירה על היגיינה
א) טרם האירוע ובמהלכו יתבצע חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר (בין היתר :ידיות
דלתות ,מעקים ,דלפק הבר וכד').
ב) יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר שלא יפחת מאחת
לשעה.
ג) יוצבו עמדות עם חומרי חיטוי במקומות בולטים במתחם ,ובפרט בכניסה ובסמוך
לשירותים.
ד) עם סגירת המקום בסוף האירוע ,ובין אירוע לאירוע ,יש לבצע ניקיון קפדני של
המקום ,לרבות חיטוי של שולחנות ,כיסאות ,משטחי עבודה וכלים משותפים (כלי
הגשה ,מלחיות וכד').

 .3עבודה במטבח
א) יש לוודא כי המרחב בכלל האזורים התפעוליים ,מאפשרים שמירת מרחק בהתאם
לתקנות ,גבוה ככל הניתן ,בין העובדים.
ב) העובדים במטבח יעטו מסיכות על האף ועל הפה בכל עת ,למעט עובדי מטבח
הנחשפים לחום גבוה בעבודתם (פס חם ,לרבות תנורים) וכן יקפידו על רחיצת ידיים
באופן תדיר.
ג) תתבצע הפרדה ככל הניתן בין עובדים המטפלים או מגישים מזון ,לבין עובדים
העוסקים בניקיון .במידה והדבר לא אפשרי ,תהיה הקפדה יתרה על רחיצת ידיים
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והיגיינה במעבר העובד לעיסוק באוכל (יש להחליף בגדי עבודה ,ציוד מיגון ולהקפיד
על היגיינת ידיים).
ד) משטחי עבודה ושטחי המבנה יעברו ניקוי וחיטוי יסודי בסוף כל יום עבודה לפחות.
ה) שטיפת כלים תיעשה ככל הניתן במדיח כלים בהתאם להוראות היצרן ,ולאחר מכן
חיטוי על ידי מים חמים בחום של  82מעלות למשך  10שניות לפחות .בשטיפה ידנית,
הרחיצה תבוצע במים ודטרגנט ,ולאחר מכן חיטוי באמצעות טמפרטורה של 77
מעלות למשך  30שניות לפחות או חיטוי באמצעות חומרים כימיים בריכוז של 100
מג"ל.

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
מר שי רינסקי ,מנכ"ל משרד הכלכלה
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
חמ"ל שע"ח

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
mmancal@moh.health.gov.il
טל 02-5081207 :פקס02-5655983 :

Associate Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

