
 
 

 

 לקידום שינוי בעולם הרישוי וחיזוק העסקים בישראל   –איגוד ארצי לרישוי עסקים ושילוט  

 2020ביולי   2
 

 בדבר סמכות מפקחי רישוי עסקים למתן קנסות מנהליים ריכוז מידע

 כללי .א

אכיפה(,  –שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות .1

לפי מקנה למפקחי רישוי עסקים ברשויות המקומיות שהוסמכו לפי  2020-תש"ף

סמכויות אכיפה   1968-( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח1)ב()-( ו2)א()28סעיף 

 ומתן קנסות מנהליים לעניין נגיף הקורונה.

להלן רשימת העבירות כפי שמפורטות בתוספת לחוק , בצירוף הסעיף   .2
בידוד בית והוראות  ) ( נגיף הקורונה החדש)צו בריאות העם הרלוונטי ב

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של   וב 2020-התש"ף  ( הוראת שעה) (שונות

- הגבלת פעילות(, תש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
2020 

 .02/07/20המידע נכון לתאריך  .3

 

שעת חירום )נגיף הקורונה  הסעיף בחקיקה )חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות .ב
 : המתייחס למפקחי רע"ס )ג(,7אכיפה(  –החדש 

לעניין הטלת קנסות מינהליים בחנויות, בעסקים ובמקומות אחרים שפתוחים לציבור   ג() 

נוסף על האמור בתקנת משנה )א(, לעניין הטלת קנס מינהלי לפי פרט   –כאמור בתקנת משנה זו 

( בתקנות שעת 1)א-א()א( ו2)ב()5א( לתוספת במקום שהוא חנות או עסק כמשמעותם בתקנה 2)

כפי שקוים תוקפן ותוקן נוסחן בחוק   2020-הגבלת פעילות(, התש"ף  – החדש  חירום )נגיף הקורונה  

ח( עד 8)-ד( ו8א( עד )8תקנות הגבלת פעילות(, וכן לעניין הטלת קנס מינהלי לפי פרטים )  –)להלן  

 יב( לתוספת, יהיה הגורם המוסמך כמשמעותו בתקנת משנה )א(, גם אחד מאלה:8)

( לחוק 1)ב()-( ו2)א()28שהוסמך לפי סעיף עובד רשות מקומית  (1)

 ;1968-רישוי עסקים, התשכ"ח

)א( לחוק הרשויות המקומיות  3עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף   (2)

 . 2008-סמכויות פקחים(, התשס"ח –)אכיפה סביבתית 
 

  

( 1)תיקון מס' 
 2020-תש"ף



 
 

 

 לקידום שינוי בעולם הרישוי וחיזוק העסקים בישראל   –איגוד ארצי לרישוי עסקים ושילוט  

)נגיף הקורונה חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום סעיפי התוספת ל .ג

 ם למפקחי רישוי עסקים בצירוף הסעיף הרלוונטי בחוק/צו:יהרלוונטי אכיפה( –החדש 

 טור א' 
 העבירות המינהליות 

 טור ב' 
קנס מינהלי  

קצוב 
בשקלים 
 חדשים 

 ידוד בית ( לצו ב3( עד ) 1() 1ה)ג 3לעניין סעיף    1א( תקנה  2) 
 –מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור  ( 1)ג

יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף לא  ( 1)
קטן )א(, אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור 

 (2( או )1בסעיף קטן )ב()

לא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף  ( 2)
קטן )א(, אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור 

 (2( או )1בסעיף קטן )ב()

יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה  ( 3)
 מסכה במקום אליו, מודעה בדבר חובת עטיית

 
 
 
 

1,000 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 6) 6א( תקנה  8) 
המפעיל בית אוכל, בר או פאב, בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק,  ( 6)

בלי שקבע או יישם מנגנון  (,1)א()1א3מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 
()ב( או בלי שבעסק 5)א()1א3להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 

סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 
מי שחייב  –(; לעניין זה, "מפעיל" 1)ב()5(, והכול בניגוד לתקנה 7))א(1א3

 ;1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 4ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 

 
 

2,000 
 
 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 7) 6ב( תקנה  8) 
המפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור  ( 7)

(, 4א()א()2)ב()5א(, בלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור בתקנה  1א()א()2)ב()5בתקנה  
בלי שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק כאמור 

ר הנכנסים א( או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספ5א()א()2)ב()5בתקנה 
א()א(; לעניין 2)ב()5(, והכול בניגוד לתקנה 6א()א()2)ב()5למקום כאמור בתקנה 

א()א(, ואם הוא עסק טעון 2)ב()5מי שמפעיל חנות כאמור בתקנה    –זה, "מפעיל"  
, שנדרש לגביו רישיון או 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1רישוי לפי סעיף 

 בעל הרישיון או בעל ההיתר; –לאותו חוק  4היתר כמשמעותם בסעיף 
 

 
 
 

2,000 
 
 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 8) 6ג( תקנה  8) 
המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת (           8)

(, בלי 1()1א()א2)ב()5שיער בלייזר, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 
(, או שלא קבע 4()1א()א2)ב()5שווידא כי המטפל עוטה מסכה בעת טיפול בלקוח, כאמור בתקנה 

(; לעניין זה, 6()1א()א2)ב()5בלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה או יישם מנגנון להג
-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 4מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף  –"מפעיל" 

1968; 

 
 

   2,000 
 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 9) 6ד( תקנה  8) 

המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור  (9)
()א(, בלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט 3)ב()5בתקנה 

()ה(, בלי שבקניון באזור 3)ב()5לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור בתקנה 
שמירת עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין 

()ז(, מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין 3)ב()5מרחק כאמור בתקנה 
()ח(, או שהציב שולחנות וכיסאות 3)ב()5מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 

לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, 
()יא(; לעניין זה, 3())ב5ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה  

(, ואם הוא עסק טעון רישוי 3)ב()5מי שמפעיל קניון כאמור בתקנה  –"מפעיל" 
, שנדרש לגביו רישיון או היתר 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1לפי סעיף 

 בעל הרישיון או בעל ההיתר; –לאותו חוק  4כמשמעותם בסעיף 

 
 
 
 

5,000 
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 טור א' 

 )המשך( המינהליותהעבירות 

 טור ב' 

קנס מינהלי  
קצוב 

בשקלים 
 חדשים 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 13) 6ח( תקנה  8) 

המפעיל מכון כושר, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה  ( 13)
()ב(, 5)א()1א3(, בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 1)א()1א3

()ב( או מבלי 5)א()1א3בע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה בלי שק
והכול   (,7)א()1א3שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה  

(, ואם הוא 7)ב()5מי שמפעיל מכון כושר כאמור בתקנה    –לעניין זה, "מפעיל"    (;7)ב()5בניגוד לתקנה  
, שנדרש לגביו רישיון או היתר 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1עסק טעון רישוי לפי סעיף 

 בעל הרישיון או בעל ההיתר; –לאותו חוק  4כמשמעותם בסעיף 

2,000 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 14) 6ט( תקנה  8) 

המפעיל בריכת שחייה, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה  ( 14)
()ב( 5)א()1א3(, בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 1)א()1א3

או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 
מי שמפעיל בריכת שחייה כאמור  –(; לעניין זה, "מפעיל" 9)ב()5וד לתקנה (, והכול בניג7)א()1א3

, שנדרש 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף  (,9)ב()5בתקנה 
 בעל הרישיון או בעל ההיתר; –לאותו חוק  4לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 

2,000 

 לתקנות הגבלת פעילות (  15) 6י( תקנה  8) 

המפעיל אטרקציה תיירותית, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור  ( 15)
(, בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 1)א()1א3בתקנה 

()ב( או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור 5)א()1א3
מי שמפעיל אטרקציה  –(; לעניין זה, "מפעיל" 10)ב()5ניגוד לתקנה (, והכול ב7)א()1א3בתקנה 

לחוק רישוי עסקים,  1(, ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 10)ב()5תיירותית כאמור בתקנה 
בעל הרישיון או  –לאותו חוק  4, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 1968-התשכ"ח

 בעל ההיתר;

 

2,000 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 16) 6ה  יא( תקנ 8) 

המפעיל אולם או גן לשמחות ולאירועים, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע או יישם  (16
או מפעיל אולם אירועים בקיום   (2()א()12)ב()5מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום בניגוד לתקנה  

אירוע במבנה או בקיום אירוע שמשתתפים בו אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה 
()ב(; לעניין זה, 12)ב()5א)ב( לצו בידוד בית, בניגוד לתקנה 3פתוח" שבסעיף  "התקהלות בשטח

 ;1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 4מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף  –"מפעיל" 

5,000 

 ( לתקנות הגבלת פעילות 17) 6יב( תקנה  8) 

המקיים פעילות תרבות המפעיל מקום תרבות, בעצמו או באמצעות אחר,  ( 17)
שבה מספר האנשים עולה על מספר האנשים המותר או שהצפייה בה אינה בהושבת 
הצופים במקומות מסומנים, או המקיים פעילות תרבות בלי שקבע ויישם מנגנון 

 (.13)ב()5למניעת התקהלויות של השוהים במקום, בניגוד לתקנה 

 

5000 
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 אזכורים בתוספת:  .ג
 

הגבלת  –חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
 2020-פעילות(, תש"ף

 
 בחוק )במלואו(:  1א3סעיף 

 

לפי א, על מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה  3בלי לגרוע מהוראות תקנה   )א( .1א3

 )א(, יחולו ההוראות המנויות להלן:5תקנה 

המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח  ( 1)

(; הצהרה 10( עד )2הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות )

ייה או באמצעות כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעש

טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית, בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; 

ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך 

טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות 

 בכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;המקומית על פי דין, ו

המחזיק של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה  ( 2)

 זו;

בדלפק שירות, אם ישנו, תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל  א( 2)

או מערכת גילוי אש ועשן,    השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי )ספרינקלרים(

 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר; 50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

- ()א( ו1א)3המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה  ( 3)

 (, בשינויים המחויבים;6)-ב( ו)

ד בית, ובכלל זה הוראות ( לצו בידו1ה)ג3המחזיק של המקום יעמוד בהוראות סעיף  ( 4)

לעניין אחריות של מחזיק מקום שלא להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה ולא לתת שירות 

 לאדם כאמור;

המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך  )א( ( 5)

 שיתקיים אחד מאלה:

למעט החניון, אנשים בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל,  ( 1)

במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה "התקהלות במבנה" או "התקהלות 

א)ב( לצו בידוד בית, לפי העניין, ובלבד ששטח 3בשטח פתוח" שבסעיף 

 מטרים לפחות בין אדם לאדם; 2המקום מאפשר שמירת מרחק של 

ס של  בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, ביח ( 2)

 מטרים רבועים; 7יותר מאדם אחד לכל 

המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב  )ב( 

 שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום;

מטרים לפחות בין   2המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של  ( 6)

תורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות ב

 אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;

המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים  ( 7)

במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט 

 שמירה על מרחק כאמור; לעניין

אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית  ( 8)

קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית  5יותר משני נוסעים, או בבניין בעל 

מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה 

 חזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;המ

המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין  ( 9)

זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן 

כולל משטחים שהשוהים במקום   –ה, "משטחים פנימיים"  לאחר סיום יום הפעילות; לעניין ז

חובות מחזיק מקום  
 הפתוח לציבור
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באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני 

 מעלית וכיוצא בהם;

 במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. ( 10)

 
 

 )ב( לחוק  )במלואו(:  5סעיף 

 אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה: )ב( 

בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בר או פאב, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של בית העסק  ( 1)

, ואולם לעניין זה יקראו את תקנות המשנה שלה שלהלן בשינויים 1א3יפעל בכפוף להוראות תקנה 

 מפורטים לגביהן, והכול בהתאם להוראות המנהל:ה

(, במקום "המחזיק של המקום" יבוא "המחזיק או המפעיל של בית העסק" 1בתקנת משנה )א() )א(

 ובמקום "לפני פתיחת המקום" יבוא "לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק";

 יבוא:(, במקום פסקת משנה )א( 5בתקנת משנה )א() )ב( 

המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו   ")א(

במקום יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק, ובלבד שבעסקים שלפי רישיון העסק יכולים 

 מהמותר ברישיון העסק;"; 85%לקוחות, מספר הלקוחות לא יעלה על  100-להכיל יותר מ

מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן  ( 2)

 בכפוף לכל אלה: –מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים 

מטרים לפחות בין  2המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של  )א(

לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות   אנשים שאינם גרים באותו מקום,

 ובאזור שבו יש תור;

 (; 5)א()1א3המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור בתקנה  )ב( 

)ב(, בשינויים - ()א( ו1א)3על המחזיק או המפעיל של מקום, אף אם אינו מעסיק, תחול תקנה  )ג( 

 אמור פועל בתוך קניון;המחויבים, למעט אם מקום כ

 בכפוף לתנאים כמפורט להלן: –(  2חנות שאינה כאמור בתקנת משנה )ב() )א( א( 2)

)ב(  -()א( ו1א)3המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה  ( 1)

 ם;(, בשינויים המחויבי6א)3למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה  –

בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית, לפני תחילת הפעלת החנות, הצהרה חתומה  א( 1)

(;  6( עד ) 2)-( ו1בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה )

בית,  הצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעברית, בער

ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, 

להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות 

 המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות;

או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת המחזיק  ( 2)

 ממונה על ענייני קורונה(; –משנה זו )בפסקת משנה זו 

המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות   ( 3)

 (, באופן תדיר; 4ה המחיצה כאמור בפסקת משנה )הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל ז

בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת  ( 4)

  50כיבוי אוטומטי )ספרינקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;

מטרים לפחות בין  2מחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של ה ( 5)

אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום 

 אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;

במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת המחזיק או המפעיל של החנות יסמן   א( 5)

הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק 

 כאמור;

 

 



 
 

 

 לקידום שינוי בעולם הרישוי וחיזוק העסקים בישראל   –איגוד ארצי לרישוי עסקים ושילוט  

 (; 5)א()1א3המחזיק או המפעיל של החנות יפעל בהתאם לאמור בתקנה  ( 6)

בכפוף  –רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית -מספרה או עסק לטיפול לא ( 1)א 

 לתנאים כמפורט להלן:

בעל העסק יגיש לרשות המקומית, לפני תחילת הפעלת העסק, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע  ( 1) 

כאמור יכול (; הצהרה 6( עד )2בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה )

שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; 

ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של 

על פי דין, ובכלל זה הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית  

 היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;

()א(  1א)3המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה  ( 2) 

 (, בשינויים המחויבים;6א)3למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה  –)ב( -ו

ירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמ ( 3) 

על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת 

 הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;

קוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בל ( 4) 

בצו בידוד בית ומגן פנים, וכן ישטוף ויחטא את ידיו, בין לקוח ללקוח, אולם כל עוד חובש הלקוח מסכה, 

 רשאי המטפל להסיר את מגן הפנים;

מטרים לפחות  2המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של  ( 5) 

הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט  בין הלקוחות, למעט אנשים

 לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

 (; 5)א()1א3המחזיק או המפעיל של העסק יפעל בהתאם לאמור בתקנה  ( 6) 
 

 

 2020-תש"ףנגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, צו בריאות העם )

 ציטוט חלקי בהתייחס לעבירת הקנס( -)פטור מחובת עטיית מסיכה כמפורט בתוספת  

 לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה. )א( 

 סעיף קטן )א( לא יחול על כל אלה: )ב( 

 ;7קטין מתחת לגיל  ( 1)

נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב אדם שמחמת מוגבלות  ( 2)

 מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן )א(;

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 15צו )מס' 
 2020-תש"ף
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 סגירה מינהליים צווי(החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק -ספח א' נ
 * -2020 ף"התש )שעה הוראת(
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 , מועצה אזורית זבולון על עריכת המסמך.מנהל רישוי וקידום עסקים, תודה רבה לרון לוי

 
 . סמך משפטימהווה מ ואינו נוחיותכםלנערך המסמך 

 . הוראות החוק הן הקובעות -אם יש פער בין הכתוב לבין הוראות החוק 
 
 

 
 ,בברכה

 
 

 נפתלי קאיקוב,
 רישוי עסקים ושילוט  ארצי יו"ר איגוד 

 ברשויות המקומיות  


