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 ד' בסיון, התש"פ

 2020מאי  27
 246941020אסמכתא: 

 
 

הגבלת פעילות,  -( לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש9)ב()5הוראות מנהל לעניין תקנה   הנדון:
 בריכות שחיה -2020 -התש"ף

 
 
 

)להלן: התקנות( קובע  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף -ש( לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החד9)ב()5סעיף 
ובהתאם  1א3תותר הפעלת בריכת שחייה למעט בריכת פעוטות, בכפוף לעמידה בהוראות תקנה כי 

 להוראות המנהל.
 

 ( לתקנות, להלן הוראות9)ב()5ובהתאם לתקנה  1940( לפקודת בריאות העם, 1)20בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :יהלהפעלת בריכת שחי

 
 

 מסמכים ישימים:

 .2020 -"ףהתש, (פעילות הגבלת -החדש קורונה)נגיף  חירום שעת תקנות .א

 .1970-תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל .ב

 .1994לבריכות שחיה(, התשנ"ד,  תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים .ג

 .2020מרס   30, החזרת מערכות לפעולה אחר השבתה  .ד
 

 
 :כללי

לתקנות, בהתאם לאמור בתקנה  1א3המחזיק או המפעיל של הבריכה יעמוד בהוראות תקנה  .1

-תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(, התשנ"ד( לתקנות, בהוראות 9)ב()5

 ובהוראות כל דין. 1994

 לא תופעל בריכות פעוטות, ככל שקיימת בעסק.  .2

מפעיל הבריכה יפעל בהתאם לאמור במסמך "החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה" לעניין  .3

 . בריכות שחייה, המצוי באתר משרד הבריאות ומצורף להוראות אלה

)תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(,  שמר בהתאם לתקנות רישוי עסקיםיתאיכות המים  .4
 . 1994-התשנ"ד

 .יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר .5

 .יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר .6

 לא יותרו לשימוש, למעט סאונה יבשה. –ג'קוזי, סאונה רטובה, מתקני שעשועים במים  .7
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  –מגבלת אנשים  .8

לקוח. לעניין זה לא יכללו שטחים מ"ר ל 7בכל רגע נתון תהיה לפי  במתחםאנשים הגבלת מ (1

 תפעוליים ושטח החניון. 

 רוחץ. מ"ר ל 6בכל רגע נתון תהיה לפי  בשטח המים בבריכהאנשים הגבלת מ (2

אותו ב שירותים או לחתמק תא לכל אנשים 2 על העולה ביחס אנשים המלתחות באזור ישהו לא נתון רגע בכל
 . אזור מלתחות

 
 
 

 בכבוד רב,                   

 
 איתמר גרוטופרופ'                                                                                                                                         

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                                                       
           
 
 
 
 

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

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 גב' קרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר

 רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלהמר שי 
 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
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