כ"ט בניסן ,ה'תש"פ
 23אפריל 2020
אסמכתא210202120 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)
הנדון :הוראות מנהל לעניין סעיף (5א)( )2לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות),
תש"ף2020-
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) ,תש"ף 2020-אוסרות על הפעלת מקום או עסק
כמפורט בסעיף .5
לאיסור זה נקבע חריג בסעיף (5א)( )2הקובע כך:
"ואולם רשאי אדם להפעיל גן חיות ,ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום
פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות ,ובלבד שפעילות כאמור מאורגנת על ידי משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,מחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית או
ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומתבצעת בהתאם
להוראות המנהל לפי סעיף  20לפקודת בריאות העם ;1940 ,לעניין זה –
"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשמ"ח;1998-
"המנהל" – כהגדרתו בתקנה 3ב(א)(()2א)";
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם מס'  40לש'  ,1940להלן הוראות והנחיות מקצועיות
שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף קורונה בפעילות המוגדרת בסעיף (5א)( )2לתקנות:

הגדרות:
"גוף מארגן"  -אחד מהגופים המצוינים בסעיף (5א)( )2כגופים המורשים לארגן את הפעילות.
במתחמים גן חיות ,ספארי וגן לאומי מותרת פעילות המאורגנת על ידי גוף מארגן ,בלבד.
הגוף המארגן אחראי לקיום התנאים וההוראות כלהלן:
ביקור בספארי:
א .הכניסה לספארי תהיה ברכבים בלבד.
ב .המבקרים במתחם ישארו ברכב במהלך כל הביקור.
ג .בכל רכב ישהו עד שני נוסעים ,למעט בני אותה משפחה גרעינית.
ד .בכל שהייה מחוץ לרכב בספארי ,יישמר מרחק של  2מטרים לפחות בין המבקרים.
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ה .מכירת כרטיסים תתבצע מראש באמצעות האינטרנט/הטלפון וללא מגע עם קופאי/תשלום ידני.
ו .בפעילות ישתתפו אנשים עם מוגבלות על פי סעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשמ"ח-
 1998בלבד; ניתן לאשר מלווה אם נדרש בשל המוגבלות.
ז .אין ליצור מגע עם צוות המתחם לרבות הדרכה או הפעלה ,ניתן לאפשר קבלת מידע והדרכה באמצעות
אפליקציה.
ח .יש להעמיד מתחם שירותים עם שלושה מבנים לכל הפחות ,שיעמוד לרשות המבקרים .בכל פעם יורשה
להשתמש במתחם השירותים רק מבקר אחד ,או רק משפחה גרעינית אחת בלבד .בין המבקרים
יתבצע חיטוי של מתקני השירותים.
ט .אכילה ושתיה תותר רק ברכבים או מחוץ למתחם.
י .טרם הכניסה לפעילות כל מבקר יצהיר הצהרת בריאות (לאחר שחום גופו נמדד באותו הבוקר) .במידה
ואח ד המשתתפים לא חש בטוב בימים האחרונים/חום גופו גבוה – הוא לא יוכל להשתתף בסיור.
יא .בזמן הפעילות יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית .בכל שהייה מחוץ לרכב ,יש להקפיד על
חיטוי ידיים.
יב .חלה חובה לחבוש מסכה לאורך כל הפעילות ,בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראות שעה) ,תש"ף.2020-
במתחמי גן חיות וגנים לאומיים:
א .הכניסה למתחמים אלו יהיו ברכבים אם ניתן .במידה וניתן ,ההנחיות לגבי הספארי חלות כאן.
ב .במידה ולא ניתן להיכנס עם רכבים ,יש להיכנס ב"צמדים" ,דהיינו ,ילד  +הורה /מלווה .על המלווה
להיות מלווה קבוע.
ג .המפתח לגן חיות /גן לאומי הוא  20מ"ר ל"צמד".
ד .בכל שהייה במתחם ,יישמר מרחק של  2מטרים לפחות בין ה"צמדים".
ה .מכירת כרטיסים תתבצע מראש באמצעות האינטרנט/הטלפון וללא מגע עם קופאי/תשלום ידני.
ו .בפעילות ישתתפו אנשים עם מוגבלות על פי סעיף  5לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשמ"ח-
 1998בלבד; ניתן לאשר מלווה אם נדרש בשל המוגבלות.
ז .אין ליצור מגע עם צוות המתחם לרבות הדרכה או הפעלה ,ניתן לאפשר קבלת מידע והדרכה באמצעות
אפליקציה.
ח .למתחם השירותים שיעמוד לרשות המבקרים יורשה להשתמש בשירותים רק "צמד" אחד ,בכל רגע
נתון .בין כניסה לכניסה יתבצע ניקוי של מתקני השירותים.
ט .אכילה ושתיה תותר רק מחוץ למתחם.
י .טרם הכניסה לפעילות כל מבקר יצהיר הצהרת בריאות (לאחר שחום גופו נמדד באותו הבוקר) .במידה
ואחד המשתתפים לא חש בטוב בימים האחרונים/חום גופו גבוה – הוא לא יוכל להשתתף בסיור.
יא .בזמן הפעילות יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית .יש להקפיד על חיטוי ידיים באופן תדיר.
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יב .חלה חובה לחבוש מסכה לאורך כל הפעילות ,בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בריאות העם (נגיף
הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראות שעה) ,תש"ף.2020-
מרחבי הפעילות:
השטחים הפתוחים במתחם ,ללא מבנים ומקומות סגורים.

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי
העתק:
מנכ"ל משרד הבריאות
עו"ד אורי שוורץ ,יועמ"ש
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועמ"ש
חמ"ל שע"ח
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