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 חוק ותקנות  1.

 ".מנהל"הנחיות 2.

 .הנחיות פרטניות של משרד ממשלתי אחראי3.

 

הצהרת בעל עסק על עמידה בתנאי התו הסגול  

 .מבוססת על התנאים הקבועים בתקנות



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 (מתעדכן) 7החדש סעיף עם נגיף הקורונה 

,  ובכלל זה מקום בילוי, בדרך של פתיחתו לציבור, יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקילא . 7 

שוק קמעונאי או יריד ודוכן  , בריכת שחייה, בית אוכל, תיירות או פנאי, תרבות, מסחר

והכול למעט  , פנסיון או יחידת אירוח, אכסניה, לרבות בית מלון, מכון כושר וסטודיו, בהם

 :מקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן

מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה  , בית מרקחת, שעיקר עיסוקו מכירת מזוןמקום (1)

והכול למעט דוכן למכירת מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי  , מכירת מוצרי היגיינה

 ;או ביריד

 

ובכלל זה איסוף עצמי  , בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל –אוכל בית ( א1)

(Take Away;) 

 
מכירת מוצרי  , מכבסה, שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הביתמקום ( 3)

למעט דוכן למכירת  , תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים

 ;מוצרים כאמור המצוי בשוק קמעונאי או ביריד

 



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 עם נגיף הקורונה החדש

קהל במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות  קבלת ( 4) 7 

,  (הגבלת פעילות במקומות עבודה( )הוראת שעה)להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני  , 2020-ף"התש

 ;באופן מקוון או טלפוני, לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק

,  לחוק( ב)11שירותים ותכניות המנויים בסעיף , קיום פעילויות, רווחה וכן גופיםמסגרת ( 5)

 ;למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני

אשר המנהל הכללי של משרד  , לרבות בריכת שחייה, המשמש לאימון ספורטמקום ( 6)

התרבות והספורט אישר כי הוא משמש בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי או  

 ;ספורטאי תחרותי בלבד

 :שהוא אחד מאלה( מיתקן אירוח –להלן )אכסניה או יחידת אירוח , פנסיון, מלוןבית ( 7)

בין  , אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופת מגוריםמיתקן ( א)

כל זאת בהתחשבות  , בין שהם תושבי הארץ ובין שלא, לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת

ובלבד שלא יפעלו מיתקנים משותפים  , בתפקידם או בעיסוקם או במטרת שהייתם בארץ

 ;בריכת שחייה ומכון כושר, ובכלל זה חדר אוכל

 ;הסמוך למוסד רפואי, אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהםמיתקן ( ב)

 ;אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינהמיתקן ( ג)



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 עם נגיף הקורונה החדש

בפסקה זו  ; יחידות אירוח לכל היותר 4מתחם אירוח הכולל ( 7)בלי לגרוע מהאמור בפסקה ( א7) 

יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד  -" יחידת אירוח" -

מקום אירוח הכולל יותר מיחידת   -" מתחם אירוח" ; חדר רחצה ושירותים, ובו מיטה, לפחות

 ;";בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות, אירוח אחת

 

קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך אחרת או לצורך  קבלת ( 8)

ובלבד שהמנהל ישתכנע  , מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני

משרד  –" מקום עבודה ציבורי", לעניין זה; מתן שירות כאמור עלול לפגוע בציבור או במשק-כי אי

 ;ורשות מקומית, לרבות יחידת סמך, ממשלתי

 

אתרים לאומיים ואתרי  , שמורות טבע, טבע וגן לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומייםשמורת ( 9)

 ,או שטח פתוח באתר עתיקות כהגדרתו בחוק האמור 1998-ח"התשנ, הנצחה

כי הוא  והספורט אישר ובלבד שהמנהל הכללי של משרד התרבות , או שטח פתוח באתר מורשת

 ;אתר מורשת הנתמך בידי משרד התרבות והספורט



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 עם נגיף הקורונה החדש

ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי  , בגוף האדם, מקום למתן טיפול שאינו רפואי( 11) 

 ;וקוסמטיקה

 

 משלימהמקום למתן טיפול רפואה ( 12)

 

 (."איןדרייב  -" חנו וצפו)"מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי ( 13)



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 
  8סעיף  –החדש עם נגיף הקורונה 

שלא נאסרה הפעלתו בדרך של פתיחה לציבור לפי  , או מפעיל של מקום ציבורי או עסקימחזיק . 8 

 :אלא בכפוף לקיום הוראות אלה, לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, 7תקנה 
הצהרה  , לפני פתיחת המקום לציבור, או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומיתהמחזיק (1)

עד ( 2)ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות , חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה

הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר  ; 9ובתקנה  7בתקנה , לתקנה זו( 8)
 –להלן )משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית 

באופן  לרשות המקומית ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ; (טופס ההצהרה

ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם  , להמשך טיפולה של הרשות המקומית על פי דין, מקוון

 ;האחראי על המקום
 

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

 ;(ההצהרהימסור את שמו בטופס ( )ממונה קורונה –להלן )זו 

 

מחיצה למניעת העברת  יתקין המחזיק או המפעיל של המקום , אם יש במקום, שירותבדלפק (3)

(  ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי ; רסס בין נותן השירות למקבל השירות

מ מתחת לגובה  "ס 50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן

 ;התקרה לכל היותר



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 עם נגיף הקורונה החדש

 –כניסה למקום בטרם (4) 
,  למעט עובדי המקום, ישאל את הנכנסים, או מי מטעמו, או המפעיל של המקוםהמחזיק ( א)    

 :את השאלות האלה, לרבות את האחראי על הקטין –ולעניין קטין 

 ?אתה משתעלהאם ( 1)
השעות   48-מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב 38חום גופך הוא האם ( 2)

 ?האחרונות
 ?היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרוניםהאם ( 3)

לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על  , או מי מטעמו, המחזיק או המפעיל של המקום

למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה  , כל אחת מהשאלות

 ;אחרת
 
ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים  או המפעיל של המקום יסדיר המחזיק (ב)

מעלות   38לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של , בוצעה מדידת חום כאמור; ככל האפשר, למקום

 ;צלזיוס ומעלה
 



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 עם נגיף הקורונה החדש

  בעטייתוהמחויב לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה המחזיק או המפעיל של המקום ( א()5) 

 ;ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור, ה לצו בידוד בית3מסכה בהתאם להוראות סעיף 
שלט  , לרבות בכניסה אליו, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום( ב)

 ;מסכה במקום עטייתבדבר חובת 
אחת לחצי , המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה –אם יש במקום מערכת כריזה ( ג)

 ;המסכה עטייתעל חובת , שעה לפחות
 
לפחות בין  מטרים  2לשמירת מרחק של , ככל האפשר, המחזיק או המפעיל של המקום יפעל( 6)

וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של  ,לרבות בתורים, אנשים שאינם גרים באותו מקום

 ;לרבות הצטופפות בכניסה למקום, השוהים במקום מסוים
 
סימון מקומות לעמידת  , יסמן במקומות המיועדים לתורהמחזיק או המפעיל של המקום ( 7)

,  המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין; מטרים זה מזה 2הממתינים במרחק של 

 ;שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 

 עם נגיף הקורונה החדש

ובו יצוין  , יתלה שלט בכניסה למעלית שמהקוםהמחזיק או המפעיל , מעלית במקוםאם מצויה ( 8) 

מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית  

 ;אלא אם כן כל הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום
 
במקום וינחה את עובדיו בעניין  שמירת כללי היגיינה המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על ( 9)

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

משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע   –" משטחים פנימיים", לעניין זה; סיום יום הפעילות

 ;לחצני מעלית וכיוצא בהם, מתגים, דלפק, מעקים, דלתות, ידיות: ובכלל זה, בתדירות גבוהה
 
במקומות נגישים יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים המחזיק או המפעיל של המקום ( 10)

 .וזמינים



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 
 9סעיף  –החדש עם נגיף הקורונה 

המחזיק או  , 7שהפעלתו מותרת בדרך של פתיחה לציבור לפי תקנה , ציבורי או עסקיבמקום ( א.)9 

כך  , למעט עובדי המקום, יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקוםהמפעיל של המקום 

, בתקנה זו; שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת

ובלבד ששטח המבנה והשטח הפתוח  , לפי העניין, כמפורט להלן –" התפוסה המרבית המותרת"

 :מטרים בין אדם לאדם 2מרחק של מאפשר שמירת , לפי העניין, במקום

 10מטרים רבועים משטח המקום או על  7יחס של אדם לכל מספר אנשים שלא יעלה על (1)

שטח המקום יחושב , לעניין זה; מביניהםלפי המקל , אנשים בשטח פתוח 20-אנשים במבנה ו

שטחי תפעול וכיוצא  , מחסנים, ולמעט שטחי חניון, לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום

 ;בזה

 

 .אנשים בשטח פתוח 20אנשים במבנה ועד  15בטיפול קבוצתי עד  –רווחה במסגרת ( 2)

 

או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר  המחזיק ( ב)    

 (.א)כאמור בתקנת משנה , במקום



סמכויות מיוחדות להתמודדות   תקנותתקנות 
 הצהרת בעל עסק –החדש עם נגיף הקורונה 

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף  

-ף"התש, (הגבלת שהייה במקומות ציבוריים והגבלת פעילות( )הוראת שעה)הקורונה החדש 

___        ידיעל __       בשנת___       בחודש___      ביום ___      בשנערכה ונחתמה , 2020

 (:שם וכתובת העסק או המקום)המקום ב      / כמחזיק העסק / המכהן כבעל ___      זהות ' מס

 

לתקנות סמכויות  , 9-ו 8, 7מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות אני 1.

הגבלת שהייה במקומות  ( )הוראת שעה)מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

 .2020-ף"התש, (ציבוריים והגבלת פעילות

 

 .מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבוראני . 2

 

 ______  : של ממונה הקורונה במקום או בעסק הואשמו 3.

    

 ______:באתי על החתוםולראיה .4
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