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 לכ'

 12.11.2020          פורום הקניונים

 

 מנכ"לים נכבדים

 

 הפעלה בטוחה של הקניונים במגפת הקורונה  מתווה                        הנדון:

 הדבקה  למניעת עיקריות המלצות                                            

 רקע

. הראשיים המניעים את המשק והכלכלה בישראלהגלגלים  אחד ענף הקניונים ומרכזי המסחר הינו

ענף הקניונים  .חשיבות גדולהנודעת מהתוצר במשק,  42% -מהווה כהלהשפעתו על הצריכה הפרטית 

. עובדיםליון יחצי ממעל למפרנס חנויות ו 12,000מכיל בישראל וחלק הארי של המסחר מהווה את 

בישראל  הקניונים שוכרים ובמאות אלפי עובדים.אלפי ב קשה משמעה פגיעהפגיעה בפעילות הקניונים 

החלטה לפתוח את בממשלה כבר למעלה משמונה שבועות. לפני כשבוע התקבלה  לפעילות סגורים

, נשמעות טענות לפיהן חנויות "במרחב הפתוח" הקניונים. לא אחתחנויות הרחוב, ללא פתיחתם של 

נמצאת בחלל סגור. ועל כן,  ,באשר היאכי כל חנות  אוי להדגישרבטוחות יותר מחנויות "במרחב סגור". 

 מבחינה רפואית.  אינה מדויקתחנות בקניון שהייה בחנות רחוב לשהייה בהאמירה כי קיים הבדל בין 

ולצד זאת  חנויות כזהים מבחינת הסיכון הטמון בהם לבריאות הציבורכל ה, יש להתייחס לחללים בלפיכך

השוני היחיד בין חנות רחוב ש העובדה ןמענה ופתרונות להיבטים הבריאותיים המתעוררים מלתת 

נלקח בחשבון המבנה ההנדסי  המוצגות להלן. בהמלצות של הקניון לחנות בקניון טמון במרחב הציבורי

 , גובה התקרות ויכולת תחלופת האוויר בו. הגדול חבשל הקניונים מבחינת המר

 פיקוח שמירה, ניהוליכולת יתרונות מהותיים במודגש כי בחינת נתוני הקניונים מורה על כך שיש להם 

הקורונה באמצעות טכנולוגיות שונות, הקצאת כח אדם ייעודי לשמירה על  צלובקרה על שגרת חיים ב

מאפשרים לקניונים ו חובריםכל אלה  .אוויר גבוהה ה על תחלופתשמיריכולת לצד  ןואכיפת ההוראות

)דוגמת "פאוור סנטרים" או  להיות סביבה שבטיחותה אינה נופלת ואף עולה על מסגרות מסחר אחרות

 .    חנויות רחוב(
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וירוס ולמניעת הדבקה בהמלצות עיקריות  ראשוני של להלן סיכום ,בעקבות פגישתנו ושיחותינו בנושא

 בקניונים: קורונה

של  דיגיטאלילתיעוד אם תעלה מצד משרד הבריאות דרישה  - קטיעת שרשרת הדבקהכלים ל (1

נוכחים בקניון ובמתקניו שתאושר על ידי גורם ממשלתי רגולטורי מתאים, הקניונים יאמצו 

או מערכות מקבילות שיסייעו למהלכי קטיעת שרשראות הדבקה במקרים  QR codeמערכות 

 מאומתים שביקרו בקניון.

על מספר מבקרים בקניון ופיקוח  on-lineמעקב  -כמויות מבקרים ויחס מ"ר לקפיטה בקרת  (2

 פרמטרים אשר הוגדרו ע"י הבריאות.בהתאם ל

צוות הפיקוח על הנחיות התו הסגול יקיים תיעוד קבוע של עמידת  - התקהלויותבקרת ומניעת  (3

החנויות בהנחיות.  חריגים לרעה יחויבו להיות  מדווחים על ידי הנהלת הקניון למשרד הבריאות. 

 לחילופין, אנשי בטחון מטעם הקניון יוסמכו למתן קנסות על הפרת כללי התו הסגול.  

ההקפדה  .הקניון כל אחת מחנויותבחב הציבורי ומרב בהוראות התו הסגול קפדנית דבקות (4

  :בקניון ובחנויות תהיה על כללי התו הסגול לעסקים ולהעסקת עובדים

  אנשים בקניון על פי יחס של גודל שטח מינימאלי מספר הקביעת מגבלות מחמירות על

 לאדם. 

  יורכב ש צוות פיקוחמון על א אשר יהיה של הקניון ממונה קורונהבכל קניון ימונה

של ביצוען מטר רבוע בקניון.  צוות הפיקוח יוודא את  Xעל כל נתון ממספר פקחים 

מדידת יפקח על  . בכלל זה הצוותיפעל בכל שעות פתיחת הקניוןוהנחיות התו הסגול 

 )בהתאם לשילוט שיוצב בחנות וידוא מספר הנוכחים בחנויותיבצע חום בכניסה לקניון, 

   .וידוא עטית מסכות ושמירת מרחקלצד  התקהלויות ימנע ויפזר( כללי התו הסגולעל פי 

  שוטף מצלמות בחלל הקניון ומעקב  פריסתניהול ובקרה שוטפים יעשו בין היתר על ידי

 באמצעות חדר בקרה ושליטה.ורציף 

 בצפיפות מספקת מתקני חיטוי תקינים תובטח הימצאות . 

  ליד הקופות.מערך קופאיות/ים יתוגבר במידה שתמנע התקהלות 

  על מנת "לרווח" הגעה של מבקרים לקניון לעידוד קניה ב"שעות מתות"יופעלו כלים 

 עבור לקוחות בסיכון. "הרגילות" פתיחה נפרדת מחוץ לשעות הפעילות ותבחן

 )קבועות וימלאו טפסי הצהרה בכל יום  עובדי הקניון והחנויות יועסקו בקבוצות )קפסולות

 עבודה.

 משטחים מ)להבדיל בתוך הקניון לאכילה  חנויות לממכר מזון ומסעדות יוותרו סגורות

. יבוטלו Take away -ב ומזון . תתאפשר רק מכירת שתיהציבוריים חיצוניים פתוחים(

 אתרי הישיבה לאכילה. תופסק פעולת מתקני שתיה ציבוריים.
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  של חדרי שירותים, מעליות, מעקות ודרגנועים. ,תדיר ביותרמתועד, וחיטוי יתבצע ניקוי 

  יציאה מהקניון. ותתבצע הפרדה של כניסה  -ככל שמתאפשר פיזית 

 תית עם תזכורת של ההנחיות העיקריות.יתופעל כריזה ע 

 

של הקניון באופן שתתבצע  והמיזוג הפעלת מערך האוורור. יבוצע תכנון מחודש של שחלוף אוויר (5

  .ארוסולים מדבקיםפיזור אפשרות של החלפה רבה יותר של אוויר במידה המספיקה להקטנת 

 

הנ"ל תאפשר לקבוע כי הקניונים יהוו סביבה  רכיביםההקפדה מתמשכת ובלתי מתפשרת על 

 האחרות. מסחרשבטיחותה אינה נופלת ואף עולה על מסגרות ה

 

 

 פרופ' חיים ביטרמן

          


