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 דרים צמודי קרקעמתקני אכסון מלונאי עם חתו סגול להפעלת צימרים ו

לאסטרטגיית היציאה לתעשיית התיירות שנכתבה על ידי משרד התיירות ונשלחה למשרד הבריאות  בהמשך
 27, שני מיום הממשלה בישיבת שניתן צימרים לפתיחת העקרוני האישור לאורו, 14.4.2020ביום  "לולמל

עם  מתקני אכסון מלונאיצימרים ו של לפעילות לחזרה הנחיותלהלן הצעת משרד התיירות ל, 2020 באפריל
 :מטר 500בהנחה שמגבלת מרחק ביציאה מהבית תורחב מעבר ל חדרים צמודי קרקע, 

מתקני אכסון כגון צימרים ובתי מלון עם חדרים צמודי קרקע יהיו רשאים לחזור לפעילות בהתקיים 
 התנאים הבאים:

 : הגדרות

המיועד לספק לציבור בתשלום,  , אחת או יותריחידת אירוח   מתקן אירוח הכולל  -" "מתקן אירוח תיירותי
יום,  30שירותי לינה ואירוח ארעיים ומתחלפים, למטרות פנאי ונופש לפרקי זמן קצובים שאינם עולים על 

 ושמתקיימים בו כל אלה:

בלבד תשמשנה לאירוח על פי הנחיות  , והן בנות קומה אחת קיימות בו יחידות אירוח צמודות קרקע -א 
.האירוח שאינן צמודות קרקע מיחידות אחת כלאם כן,  קיימת כניסה ייעודית ונפרדת ל אלאאלה   

מטרים, הכוללות חדר  2מופרדים זה מזה במרחק של לפחות פתחי הכניסה ליחידות האירוח במתקן,  -ב 
שינה אחד או יותר, שירותים, חדר רחצה ומטבחון והיכולות לתפקד באופן אוטונומי, ללא תלות בשטחי 

 ציבור נוספים. 

הכניסה ליחידות האירוח היא ישירה מהחוץ ואינה דרך מסדרון מקורה הסגור מכל צדדיו או דרך  -ג 
 שי." אולם לובי רא

 הכנת המתקן לחזרה לפעילות:

 יח' האירוח והשטחים הציבורים ישטפו בשני שלבים: ניקיון המתקן לפני תחילת הפעילות: .1
בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בדגש יח' האירוח והשטחים הציבורים יש לנקות את שלב א': 

 דיות של דלתות, וכו'כגון: מפסקי חשמל, י גדול יותר על מקומות בהם יש מגע תדיר של אורחים
יח' אירוח והשטחים בכל  המשטחים, הארונות , וחפצים אחרים חיטוי מיוחד ונוסף על  : ב' שלב

תינתן עדיפות לשימוש  .אלכוהול 70%אקונומיקה או חומר ניקוי אחר שיש בו לפחות עם הציבורים 
, יעשה שימוש באקונומיקה. ככל שלא ניתן יהיה לעשות שימוש באקונומיקה מסיבה כלשהיא

 אלכוהול.  70%בחומר חיטוי שיש בו לפחות 
 12לאחר גמר הניקיון יח' האירוח והשטחים הציבורים יאווררו ולא תותר אליהם כניסה למשך 

 שעות לפחות. 
 הצבת חומרי חיטוי ושילוט :

  יוצבו מגבונים )חיטוי ואלכוהול ג'ל בכניסה הראשית למתקן האירוח, בדלפק הקבלה
 ל יח' אירוח ובמקומות מרכזים נוספים במתקן האירוח. בכניסה לכ

   .שילוט ברור יפנה את האורחים לנקודות אלו 

: יוצבו מחיצות על דלפק הקבלה ובכל נקודה אחרת בה מתקיים מפגש הצבת מחיצות פרספקס
קבוע בין צוות העובדים לבין האורחים.  המחיצות שיוצבו יהיו בהתאם להגדות ולהנחיות משרד 

 הבריאות וימנעו מגע ישיר בין צוות העובדים לבין האורחים. 

 

 



 

  

 
 :צוות העובדים הקבוע .2

 
 בדיקה יומית והצהרת בריאות: 

  מידי יום לפני תחילת העבודה.  דגופם של כל צוות העובדים יימדחום 
  כל עובד יחתום על הצהרת בריאות מידי יום. מנהל המתקן או המנהל התורן  יהיה עד

 ( .מצורףלחתימת הצהרת הבריאות ויחתום לצד העובד. )נוסח הצהרת הבריאות 
 התנהלות בזמן העבודה: 

  צוות העובדים יעטה מסכות מתאימות במשך כל זמן העבודה. במידה והעובד עוטה מסכה
 הוא יחליף אותה  מידי ארבע שעות במסכה חדשה.   תכירורגי

  צוות העובדים ילבש כפפות חד פעמיות במשך כל יום העובדה מידי ארבע שעות יחליפו
 ת הכפפות בכפפות חדשות. העובדים א

  צוות העובדים יצמצם עד כמה שניתן את זמן המגע פנים אל פנים עם האורחים וישמור
 במידת האפשר על מרחק של שני מטרים לפחות בינם לבין עצמם ובינם לבין האורחים.

  צוות העובדים ימנע עד כמה שניתן ממגע בין אנשי הצוות, לא יתקיימו ארוחות משותפות
או ישיבות צוות. יש להקפיד במידת האפשר על מרחק של שני מטרים לפחות ושמירה ככל 

 הניתן על כללי הריחוק החברתי האחרים. 

 עבודה במשמרות:

ר על ציוות קבוע של העובדים במידה ומתבצעת עבודה במשרות של צוות העובדים יש לשמו
 במשמרות. 

 כניסת ספקים חיצונים למתקן האכסון: .3
יש להימנע עד כמה שניתן מכניסת ספקים חיצונים למתקן האכסון. במידה ונדרש להזמין ספק 

וחלים  2 יףחיצוני יש להתייחס אליו כצוות מתקן האכסון ולפעול על פי כל הכללים המפורטים בסע
 על צוות העובדים הקבוע במתקן האכסון. 

 
 פינות קפה וכל מתקן מים אחר: במתחם ציבורימתקני מים: בריכות, מתקני ספא, ג'קוזי קולרים  .4

בחדרים תיאסר הפעלת מתקנים אלו. כל מתקני המים במתחם הציבורי יאסרו לשימוש ויסגרו. 
 ראו הערה לעניין בריכותן בלבד. )יותר שימוש במים בחדרי השירותים והאמבטיה ובמטבחו

 (וג'קוזי בסוף מסמך זה פרטיות
 

 מתקני פעילות ציבורים: .5
 הפעלת כל מתקן פעילות ציבורי כגון מועדון ילדים, מתקני משחקים, מועדון הופעות וכו' רתיאס

 
 קבלת הזמנות ותשלום: .6

  14בכל יחידת אירוח תותר לינה של משפחות גרעיניות בלבד או אנשים שלנו ביחד לפחות 
 ימים לפני ההגעה למתקן האכסון. 

 .קבלת הזמנות תעשה דרך הטלפון בלבד 
  תשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, ככל הניתן יש לבצע את התשלום דרך

 ת דואר אלקטרוני. הטלפון. תינתן עדיפות לשליחת החשבונית באמצעו
 
 

 קבלת אורחים לאירוח במתקן האכסון והתנהלות במשך זמן השהייה: .7

  מדידת חום: באחריות הנהלת מתקן האכסון למדוד את חום גופם של כל האורחים
הנקלטים לפני קבלת החדרים ומידי יום. יש לתת עדיפות למדידת החום בתחילת היום. 

 לזיוס לא יורשה להיכנס ויידרש לעזוב את המקום. מעלות צ 38  -אורח שחום גופו גבוה מ
  כל האורחים ידרשו למלא ולחתום על הצהרת בריאות בזמן הקליטה במלון ומידי יום

 במשך זמן השהייה.
  במידה וקבלת האורחים תבוצע בדלפק קבלה או בלובי המתקן, יעשה ניסיון לצמצם את

יותר משלוש משפחות גרעיניות מספר הנוכחים בחדר ובכל מקרה לא תותר כניסה של  
לדלפק הקבלה או ללובי המתקן בעת ובעונה אחת ובתנאי שניתן לשמור על כללי הריחוק 

 החברתי.
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 אחריות האורחים: .8
  במשך שהייתו במקום  האורח של כביתומתקן האכסון יחשב מבחינת תקנות שעת החירום

וכל ההנחיות החלות עליו במקום מגוריו יחולו עליו בעת השהייה במתקן האכסון. )עזיבת 
 הבית לצרכים שונים והמרחק המותר וכו'(. 

    .כללי הריחוק החברתי יחולו על האורח בכל זמן השהייה במתקן האכסון 

 אכסון יידרש להודיע על אורח שחל שינוי במצבו הבריאותי במשך זמן השהייה במתקן ה
 כך לצוות המלון באופן מידי. 

 
 :ניהול יומנים .9

 יח' האירוח תנהל ארבעה  סוגים שונים של יומנים:
יומן אורחים: ביומן  יהיה פירוט על של שמות האורחים השוהים במלון מידי יום, כתובת  .א

ומן האורחים האורחים, מס' טלפון  נייד של כל האורחים וחום הגוף של כל האורחים. בי
ירשמו גם אורחים שעזבו את מתקן האכסון במשך היום ולא נשארו ללון בו וגם אורחים 

 שהגיעו למתקן האכסון במשך היום ולנו בו בלילה. 
יומן עובדים: ביומן יהיה  פירוט של שם העובד, תאריך, חום גופו, שעת תחילת העבודה, שעת  .ב

 סיום ושעת סיום העבודה. 
 ומן יהיה פירוט לגבי הניקיון שנערך ביח' האירוח והשטחים הציבורים: יומן ניקיון: בי .ג

  יפורט מספר יחידת  האירוח, תאריך הניקיון, שעה, שם העובד שניקה את  -יח' אירוח
 היחידה. 

  הגדרת האזור בו בוצע הניקיון, תאריך הניקיון, שעה, שם העובד  -השטחים הציבורים
 שביצע את הניקיון. 

: ביומן יהיה פירוט הבא: שם הספק, מטרת ביקורו במתקן, שם החברה אותה  יומן  ספקים .ד
 הוא מייצג, מספר טלפון של העובד שביקר במתקן האכסון, מספר הטלפון של החברה אותה

 הוא מייצג, אזורי הנוכחות במתקן, תאריך ושעה. 
 

 הגשת מזון: .10

 בתי אוכל בבית המלון והגשת ארוחות , תיעשה בהתאם להנחיות הקבועות  הפעלת
 -]להלן  2020 -"פ התש(, פעילותהגבלת  -בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

הגבלת פעילות"[ או כל תקנה אחרת שתבוא במקומה או בנוסף  -"תקנות שעת חירום 
בה בבית האוכל בבית המלון, אלא מכל מקום מובהר, כי בשלב זה, לא תותר ישיאליה;. 

 ניתן יהיה לאסוף את האוכל מבית האוכל בבית המלון או שהאוכל יובא ישירות לחדרים;
  במידה ובצמוד לכל חדר  מוצב מתקן צליה )מנגל( יותר השימוש לאורחים הלנים באותו

ם חדר בלבד. יעשה שימוש בכלים חד פעמים שיזרקו בגמר השימוש או בכלים הרב פעמיי
 הנמצאים בתוך החדר בלבד. 

שיקשרו בגמר השימוש  אשפהשאריות המזון והכלים הכלים החד פעמיים יאספו בשקיות 
 המרכזי של מתקן האירוח.  פינוי האשפהוירוכזו במתקן 

 
 

 טיפול בחדרים לאחר עזיבת אורחים ולפני כניסת אורחים חדשים: .11

 פינוי חפצים מהחדר:

 פינוי במתקן  ףשתקשר בגמר הטיפול ותיאס אשפהשקית ציוד חד פעמי ייאסף וייזרק ל
 המרכזי.האשפה 

 )'יבוצע ע"י הכנסתם לשקית מיוחדת נפרדת אטומה  טיפול בטקסטיל )סדינים וכו
מעלות צלסיוס עם סבון  70ומסומנת. והבאתה בזהירות לכביסה חמה בטמפ' של מעל 

 כביסה.

  מעלות צלזיוס  70כלי אוכל ביחידות האירוח ייאספו וישטפו במדיח כלים בטמפרטורה של
 לפחות. 

 
 



 

  

 
 

 ניקיון יח' האירוח :
  עובד המנקה את החדר יחליף כפפות בכניסה לכל יחידת  אירוח לצורך ניקיונה.

 הניקיון יבוצע בשני שלבים

  :'ה הקיימים בדגש גדול יותר בהתאם לנהלי העבודיחידת האירוח יש לנקות את שלב א
 על מקומות בהם יש מגע תדיר של אורחים.

 בעזרת  ביחידת  אירוח של כל החפצים, המשטחים והאביזריםחיטוי מיוחד ונוסף  : ב' שלב
שלא ניתן לעשות שימוש באקונומיקה, יעשה שימוש  חומר חיטוי או מגבונים ייעודיים.

 אלכוהול.  70%בחומר שיש בו לפחות 

 שעות לפחות. 3מר הניקיון יחידת האירוח תאוורר ולא תותר אליה כניסה למשך לאחר ג

 

 ניקיון השטחים הציבורים:  .12
 עות הצהרים ובשעות ניקיון: השטחים הציבורים ישטפו בשעות הבוקר המוקדמות בש

  הערב המוקדמות.
  בשטחים הציבורים יפונו בתדירות גבוהה.  האשפהפחי 

  .לא יוגש מזון )סוכריות, פירות, עוגיות וכו'( או שתיה חמה או קרה בשטחים הציבורים 
 

 טיפול ביח' אירוח שלנו בה אורחים  החייבים בבידוד: .13
בסיום  הניקיון,  11 בבידוד יטופלו על פי הפירוט בסעיף יחידת אירוח שלנו בה אורחים החייבים

 שימוש חוזר. שעות לפני שיותר בו  12החדר יאוורר למשך 
 

יעבור חיטוי מיוחד ע"י חברה  טיפול ביחידות  אירוח שלנו בה אורחים שאומתו כחולים בקורונה: .14
 .ימים 10  -ל  תיסגר חיצונית ע"י ריסוס וערפול ו

 
הנחיות אלו אינם פוטרות את מתקן האכסון ממילוי כל הנחיה ותקנה אחרת בה הוא מחויב בזמן  .15

 שיגרה .
 

 החדר.  \ת בריכה לחדר פרטי וג'קוזי בתוך הצימרהערה בעניין הפעל

בריכה  – חווית האירוח במתקני אכסון שעניינם במסמך זה, כוללת את מתקני המים הצמודים לכל חדר
. אנו מבקשים את אישור משרד הבריאות וג'קוזי. זהו חלק בלתי נפרד מחוויית הלקוח במסגרת הנופש

תוך  -לאישור שימוש בבריכות פרטיות הצמודות ליחידת האירוח ובג'קוזי הפרטי של יחידת האירוח 
הקפדה על כללי הניקיון שיוגדרו על ידי משרד הבריאות. מדובר על מתקנים לשימוש פרטי של המתארחים 

 ח לאירוח. ביחידה, ויכולים לעבור חיטוי וניקוי בין אירו

 

 

 

 

 


