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 בקניונים םהפעלת דוכנייישום הוראות החוק לעניין 
 

)נגיף הקורונה החדש  , התש"ף –בתקנות שעת חירום  נקבע כי מותרת  2020-הגבלת פעילות(

 22.6.20הפעלת שוק קמעונאי בכפוף לעמידת הרשות המקומית בתנאים הקבועים בתקנות. ביום 

)נגיף הקורונה החדש אושר בכנסת החוק לתיקון  הגבלת  –ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום 

ידי  )להלן: החוק(. 2020-פעילות(, התש"ף במסגרת החוק הורחבה האפשרות להפעלת שוק אף על 

 גורם מפעיל אחר, שאינו הרשות המקומית, בכפוף לעמידה באותם תנאים. 

 

 ,דוכני מזון, על ידי מפעיל פרטי לרבות תותר הפעלת דוכנים,בהמשך לתיקון שנקבע בחוק, 

חריות המפעיל לקיום התנאים וההוראות בכפוף להוראות החוק להפעלת שוק קמעונאי וא

.. האמור חל גם על דוכנים כאמור  בתוך מבנה של קניון

 

 את אופן יישום דרישות החוק בנוגע להפעלת דוכנים אלה. האמור במסמך בא להבהיר 

 

חוק, על מפעיל של קניון ומפעיל של שוק קמעונאי לעמוד בדרישות שמטרתן מניעת לבהתאם 

צפיפות והתקהלות, שמירה על היגיינה וחיטוי ועוד. בין היתר, חלה חובה על מפעיל של קניון 

 –ור הפתוח הקהל למעלה מ לווסת את כניסת האנשים למקום, כך שבכל עת לא ישהו באזושוק 

על  בנוסףמטרים מהשטח הפתוח לקהל.  7ים ביחס העולה על אדם לכל אנשים או מספר אנש 50

מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים יחד,  2להקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של המפעיל 

 . ככל האפשר הצטופפות של אנשים במקום אחד ולמנוע ,לרבות בתורים

 

ד למנוע צפיפות ולשמור  קניון, החובהוכנים בתוך מבנה של יובהר כי ככל שמדובר על הפעלת 

 חלות הן על מפעילי הקניונים והן על מפעילי הדוכנים.מרחק ככל הניתן בין אנשים, 

 

זה יש למקם את הדוכנים במרחק רב, ככל האפשר,  ,סביב דוכנים אלה צפיפותעל מנת למנוע 

המוצבים בין דוכנים, לגבי דוכנים  מטר 4 יפחת מבמרחק שלא רצוי ) מזה בתוך שטח הקניון

את  להציב רצוי, כמו כן .מול זה(המוצבים זה דוכנים ין במטרים  6 –בשורה, ולא פחות מ 
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למנוע ככל הניתן על מנת או במקום צר המשמש כמעבר,  ,חנותדוכנים שלא בסמוך לכניסה לה

 חיכוך בין אנשים. 

 

ים בקניון, הקניון חובה להגביל את מספר השוהנזכיר כי בנוסף להוראות אלה, חלה על מפעיל 

.   50)או עד  משטח הקניון הפתוח לציבור מ"ר 7למספר שלא יעלה על אדם לכל  יש אנשים(

להגבלת לקבוע וליישם מנגנון  טח של הדוכנים. על המפעיל של הקניוןמשטח זה את השלהפחית 

 . מספר השוהים

 

בנוסף על מפעילי הדוכנים חלה חובה לעטות מסיכה, וחל איסור על מתן שירות לאדם שאינו 

)נגיף הקורונה החדש()בידוד  החוקעוטה מסיכה בהתאם להוראות  ולהוראות צו בריאות העם 

 בית והוראות שונות()הוראת שעה(, התש"ף. 

 

החובות הפרה של כמו כן, להקפדה על הוראות אלה חשיבות רבה בשמירה על בריאות הציבור. 

 שהעובר עליה צפוי לקנס. מהווה עבירה פלילית  בחוק,

 

בברכה, 

 

, עו"ד-ינא כהןנ  קרן
 
 
 

 :העתק
 פרופ' חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות

 גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאותאיתמר פרופ' 
 שוורץ, היועץ המשפטי למשרד הבריאות אוריעו"ד 

 סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבורסיגל פרופ' 
 משפטי למשרד הבריאותגולדברג, סגנית בכירה ליועץ ה מיכלעו"ד 
 פרבר, עוזרת ראש שירותי בריאות הציבור-צוראל ענתד"ר 
 יצחקי, מנהל המערך הארצי לבריאות הסביבה עמירמר 
 גרוס, ראש תחום חטיבת הבריאות, לשכת המשנה למנכ"ל רותיגב' 

 
 משטרת ישראל. 


