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 י"ח באייר, התש"פ
 2020מאי  12

 230761120אסמכתא: 
 
 

הגבלת פעילות,  -לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש א(2)א()5 תקנההוראות מנהל לעניין   :הנדון
 2020 -התש"ף

 
 
 

)להלן: התקנות(  2020-הגבלת פעילות(, התש"ף -א( לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש2)א()5סעיף 
תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת קובע כי 

  .בריכה טיפולית לצורך טיפול במים
 

 (7)ב()5 תקנה נוסח
 ן:להל כמפורט, מגורים בבית לרבות, עסק או מקום אדם יפעיל לא)א( 5
 בהתאם תחרותי ספורטאי של אימון לצורך שחייה בריכת הפעלת תותר(, 2) בפסקה האמור אף עלא( 2)

 בתקנה; בה כאמור במים טיפול לצורך להלן כהגדרתה טיפולית בריכה הפעלת ותותר המנהל להוראות
 תנאיו, להיתר)בקשה  והבנייה התכנון לתקנות 21.1.1.1 בתקנה כהגדרתה –" טיפולית, "בריכה זו משנה

 ".1970-"להתש(, ואגרות
 

 הלןל א( לתקנות2)א()5 תקנהובהתאם ל 1940 ( לפקודת בריאות העם,1)20בתוקף סמכותי לפי סעיף 
א( 2)א()5תקנה והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף קורונה בפעילות המוגדרת ב הוראות
 :לתקנות

 
 

 מסמכים ישימים:

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

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

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

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

 :הגדרות

 .ספורט ותחרויות שחיה לאימוני המיועדת מיוחדת שחיה בריכת -"בריכת שחייה"  .א

 באמצעות (Hydrotherapy) במים טיפול נערך שבה, מיוחדת שחיה"בריכת  -"בריכה טיפולית"  .ב

 משמרות , (Rehabilitation)משקמות טיפול מטרות השגת לשם במים גופנית הפעלה

(Maintenance) , בריאות מקדמות או (Therapy health promotion); מטרה זו בהגדרה" ,
, לרבות מוגבלות עם לאדםחברתי -ופסיכו פסיכומוטורי, מוטורי דותפק שיפור –" משקמת טיפולית

, מוטורי תפקוד, שיפור או –" משמרת טיפולית; "מטרה לאדם לאחר פציעה, חבלה או מחלה
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 –" בריאות מקדמת טיפולית; "מטרה לצמיתות מוגבלות עם לאדםחברתי -ופסיכו פסיכומוטורי
 ."מוגבלות עם לאדם, גופני וכושר תנועתיות, פעילות וקידום שיפור, שימור

השוחה  , לרבות  בעל מוגבלותבסעיף ב' בהגדרותכאמור ו יתושמטר יפולט מקבלה אדם -"מטופל"  .ג
  למטרות קידום בריאות.

 מטופל שאינו מאושפז. –"מטופל אמבולטורי"  .ד

 טיפול שבו מתרגלים ופועלים יחד המטפל והמטופל, אחד על אחד. - "טיפול פרטני" .ה

 קבוע. אישי בן משפחה או מטפל -"מלווה"  .ו

 .1988-"חהתשמ, הספורט בחוק כהגדרתם בהתאחדות או באיגוד החבר ספורטאי -"ספורטאי"  .ז
 
 
 

 שיטה:
 

 :דגשים והנחיות כלליות .1
וכמפורט  משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת בהתאם לתקנות ולהנחיות, יש לפעול בכפוף לכל דין

 :להלן

על קיום כל ימונה ממונה קורונה אשר יהיה אחראי  ,טיפוליתת שחייה או בריכה לכל בריכ .א
 ההוראות המפורטות. 

תבוצע בדיקת חום לכל ספורטאי, מטופל, מלווה ועובד בריכת השחייה או הבריכה הטיפולית,  .ב
או עם  מעלות 38עם חום מעל  מי שנמצאל תחם. לא תותר כניסה למלפני הכניסה למתחם

סימפטומים של שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר )פרט לכזה הנובע ממחלה 
 .  כרונית(

 ,טיפוליתהבבריכה  ,ת השחייהבבריכמרחק של שני מטר בין השוהים  תרישמעל  יש להקפיד .ג
 .זורי המתנההבריכה הטיפולית, לרבות אבמתחם ו בריכת השחייהבמתחם 

 יש להעדיף הנחיית המטופל .ולית יישמר מרחק כאמור ככל הניתןלעניין זה, בבריכה טיפ
 .או הנחיית המלווה האישי ,מרחוק בפעולות עליו לבצע

יתקלחו במים חמים  םספורטאימטופלים, מלווים ו. ותמשותפאין להשתמש במקלחות ומלתחות  .ד
  .ובסבון לפני הגעתם

 לתקנות. 1א3יש לעמוד בכל כללי סעיף  .ה

לבריכה, מבואה , לבניין ותכניסכגון  לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעיןיוצבו מתקנים  .ו
 .וכד'של חדרי מדרגות, מעליות 

)תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה(,  תשמר בהתאם לתקנות רישוי עסקיםאיכות המים  .ז
 .החיטוי העליונים המותרים-. יש לשאוף לעבוד בערכי1994-התשנ"ד

 .יאוורר בקביעותהמבנה על חלקיו  .ח
 

 

 :עבור ספורטאים מותרות פעילויותל הנחיות .2

 .המקום מפעיל מול ויתואמו מראש יקבעו האימון זמני .א

 15 של  לקבוצהועד  ,שוחים במסלול 2 -יותר מ עללא יעמוד  ת שחייהבבריכ םימשתמשהמספר  .ב
 בבריכה.  קבועים יםספורטא
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 אחת.מקבוצה , לא ישהו יותר (מטר 25של )אורך  מפיתיחצי אול במתחם בריכה .ג

 .הןיתוך הפרדה בינקבוצות תתאפשר שימוש בשתי  מטר( 50)אורך של  בבריכה אולימפית .ד

 מ' האחד מן השני.  2התארגנות מחוץ לבריכה תיעשה במרחק של  .ה

בין  אימונים ללא מגעהשחקנים ולבצע בין  על מרחק של שני מטריש לשמור   - מים כדור .ו
 .םספורטאיה

 
 

 לפעילויות מותרות בבריכה טיפולית:הנחיות  .3

 ויתואמו מול מפעיל המקום. הטיפולים יקבעו מראש .א

לפי אדם לכל  תהיה( מלווים, מטופלים"כ: מטפלים, סה) של שוהים יחד בבריכה תמרביהכמות ה .ב
אנשים. למרות האמור, בבריכה קטנה המיועדת למטופל  15מ ולא יותר  ,מ"ר שטח בריכה 20

  דרישת השטח. בומטפל, גם במידה ולא עומדים  אישיים מלווים 2עד  אחד תותר כניסה של

 משך ;המטפליבצע את התרגילים בפיקוח והמטופל יכנס למים באופן עצמאי  עצמי, תרגולב .ג
 יהיה עד שעה. התרגול

( להוראות אלו, משך ג)1מטר ככל הניתן ובהתאם לסעיף  2ישמר מרחק של  ,פרטני בטיפול .ד
 ; מטופל אמבולטורי ישובץ עם מטפל קבוע.שעה הטיפול יהיה עד

ויחולק למשמרת המיועדת למטופלים  ,הצוות בבריכה יחולק למשמרות קבועות ככל הניתן .ה
 .ומשמרת המיועדת למטופלים מאושפזים ,אמבולטוריים

 

 :ניקוי וחיטוי .4

יתבצע במים ניקוי וחיטוי יסודיים של ציוד, רצפות, כסאות, שולחנות, יעשה בסוף היום. הניקוי  .א
מג''ל  )אקונומיקה ביתית בריכוז   1000וסבון,  אחריו יבוצע חיטוי בחומר על בסיס כלור בריכוז 

ליטר מים. לחילופין נתן לחטא  1 -מ''ל כלור ל 40אחוז(. להכנת התמיסה יש להוסיף  2.5 -3
 ייבוש.אחוז, באמצעות ניגוב או התזה עד ל 70באמצעות תמיסת אלכוהול בריכוז של לפחות 

פחי ידיים וונייר לניגוב ימצאו בהם בכל עת סבון עיתים קרובות וחדרי השירותים יתבצע ניקיון לב .ב
 אשפה. 

ניקוי וחיטוי משטחים במגע נרחב יתבצע לעיתים קרובות ככל הניתן כדוגמת: ידיות, כסאות,  .ג
 מתגי תאורה, כפתורי הפעלה, וכל משטח בו נוגעים המשתמשים.

 משותף המיועדים לטיפול, ינוקו ויחוטאו לפני כל שימוש.אביזרים וציוד  .ד

 

 

 :מיגון .5

 , כפפות ושטיפת ידיים תדירה במים וסבון.כהימס -עובדי תחזוקה, הפעלה וניקיון  .א

מסיכה כירורגית בעת ההנחיה מחוץ למים; וייזר שקוף בעת הטיפול במטופל בתוך  -מטפלים .ב
 המים.

הטיפולית יעטו מסכות, מלבד בעת ביצוע פעילות  השוהים במתחם בריכת השחייה או הבריכה .ג
 .גופנית במים
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  :טיפול בפסולת .6
אחוז   75 כאשר השקית מכילה עד ה יתבצע פינוי .אשפה יכללו שקית אטומה הניתנת לסגירההמכלי 

   .אל מיכל/ פח אשפה מרכזימנפחה, ולפחות פעם ביום, 

 

 
 
 
 

 ,כבוד רבב                

 
 גרוטואיתמר פרופ'                                                                                                                                    

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                                                                 
           
 

 :העתק
 מנכ"ל משרד הבריאות ,סימן טובמר משה בר 

 פרופ' סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור
 ש, עו"ד מיכל גולדברגסגנית בכירה ליועמ"

 מר עמי יצחקי, ראש בריאות הסביבה
 ד"ר אפרת אפללו, ראש מחלקת קידום בריאות

 חמ"ל שע"ח
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