
 

 

 2020 מרץ 18

 פ"תש אדר ב"כ

 zoom התקיימה ב 18.3.2020 מיום  תיירות ועדת סיכום: הנדון

 היערכות בענף התיירות לאור ההנחיות להתמודדות עם וירוד הקורונה

 אביהר דורית(, חצבה) אלבז הילה(, עידן) ניק'מוצ הדסמרב עמית, (, ווידור)יונתן נריסנה : משתתפים
 , אורן פריטל )פקח הרט"ג(, שרדה )נציג צוקים((פארן) רטנר רותם(, ש"ביס)

 :שהועלו הנושאים להלן

לאור וירוס  הוועדה התכנסה לדון בנושא התמודדות, לבטים, דילמות והיערכות לימים הקרובים
 .הקורונה

 סקירה על נהלים חדשים, הנחיות וההשלכות בתחום התיירות  .1
 אירוח במתחמי הלינה במרחב הכפרי  .2
 תנועת המטיילים והפיקוח על השטחים הפתוחים. .3
 שיח בנושא תיירות במרחב קהילתי. .4

 .ודיון בוועדהסקירה 

 .סקירה על נהלי האירוח וההנחיות בנושא יפורטו בנספח 
  אין שום הנחייה של משרד באירוח במתחמי הלינה במגזר הכפרי,  "תחום אפור"קיומו של

יחד עם זאת יש להקפיד . התיירות או משרד הבריאות האוסר על הפעלת מתחמי הלינה
 (הקפדה יתרה על ההנחיות הברורות של משרד הבריאות )אשר יפורטו מטה

 3שות ביחס של קיימת ירידה בביקושים, ביטולים ברוב חדרי האירוח אולם יש בקשות חד 
  ביטולים מול הזמנה אחת.

 .חלק מהמתחמים נסגרו לאירוח 
  .תחום המסעדנות בקריסה, יש לנסות ולקדם סיוע מועצתי 
 .ממתחמי הלינה זקוקים  סוף מרץ וחג הפסח מהווים נתח משמעותי מההכנסות בענף התיירות

 לסיוע דחוף.
  יש טיילות ערה בערבה וחבורות של מטיילים בנחלים ובמרחבים. רשות  –השטחים הפתוחים

 הלילה חניוני לרבות, הלאומיים והגנים הטבע שמורות כללשמורות הטבע הוציאה הנחייה כי 
אנשים  10בנוסף לכך אסורה התקהלות של  .חדשה להודעה עד- לציבור סגורים יהיו, הים וחופי

 הסעדה / מכולת / בריאות ועוד. ומעלה.  המטיילים צורכים שירותי
בסיוע של אורן פריטל על מידע של קבוצות בשטח עם גדי גוהר פקח המועצה אנו מגיעים 

 ומטפלים בנושאי.
  איזון רגיש בין הקהילה לענף התיירות, חלק ממתחמי הלינה שנסגרו גם מטעמים של שמירה על

 ההיגיינה הנדרשות.הקהילה וחוסר יכולת שלהם לענות באופן מלא על הנחיות 
יחד עם זאת חשוב להדגיש כי עסקי התיירות הם עסקים כלכליים, פרטיים, אנו נסייע ככל הניתן 

 לקיים את התיירות בסייגים הנדרשים בחוק ובהנחיות משרד התיירות.
אולם יש לנו אחריות גדולה בבריאות המשפחות שלנו, האורחים והקהילה ולכן תהייה הקפדה 

 ים, עם עמדות ברורות מאד לגבי האורחים.יתרה על הנהל

 לטיפול:

  שביליסטים על ידי מלאכי השביל. –יש להגיע לקבוצות המטיילים 
 .יש להיערך לתנועה משמעותית של מטיילים לשטחים הפתוחים ומכאן גם לאכיפת החוק 
  העלאת צרכי התיירנים להמועצה 

 
 הנחיות למתחמי הלינה:

  :בתחום ההגיינה 



 

 

, אביזרים ,משטחים לחטא מכן ולאחר היטב לנקות יש, יום פעם לפחות - משטחים ניקוי. א
, מעקות, הפעלה כפתורי ,תאורה מתגי, ידיות: כדוגמת, בידיים נרחב בשימוש וציוד, מקומות
 אחוז 70 לפחות של בריכוז אלכוהול בסיס על חיטוי חומר עם יתבצע החיטוי. שולחנות

  לעין ונראים נגישים במקומות ידיים לחיטוי מתקנים להציב מומלץ. ב
  נייר, ידיים לניגוב נייר, ידיים סבון המצאות, שירותים חדרי וחיטוי ניקוי על להקפיד יש. ג

 .אשפה ופחי ואלטט
 של וצפיפות תורים האפשר ככל לצמצם בכדי ובאתרים בעסקים המרחב את לתכנן יש. ד

 .אנשים
 כביסה : 

 .לאדם אדם ובין' וכד חלוקים, מגבות, מצעים החלפת לבצע יש. א
  נקיה כביסה לרבות אחרים פריטים עם במגע תבוא לא מלוכלכת שכביסה לדאוג יש. ב
 ולשטוף הכפפות את להסיר יש, הפעולה סיום לאחר. ומסכה כפפות ילבש בכביסה שמטפל מי. ג

 .לפחות %70 של בריכוז אלכוהול בסיס על חיטוי בחומר או וסבון במים ידיים
 וסבון במים ידיים ושטיפת כפפות – ניקיון עובדי מיגון. 
 בפסולת טיפול : 

 .לסגירה הניתנת אטומה שקית בתוכן יכללו אשפה מכלי. א
 .ביום פעם ולפחות השקית מנפח אחוז 75 עד של במילוי האשפה את לפנות יש. ב
 .מרכזי אשפה פח/ מיכל אל השקית את לפנות יש. ג
 .הציבורי במרחב או בעסק פזורה תהיה לא שאשפה להקפיד יש. ד

 יחד אנשים 10 – מ יותר לא של והתקהלות האנשים בין שני מטר של מרחק שמירת. 
 בלבד חדרים שירות יוגש באמצעות אוכל. 

 מרב עמית: רשמה

 

 :עותקים

 בקר נעמי – לפיתוח החברה לית"מנכ

 תיירות ועדת וחברי הישיבה משתתפי


