
 20/02/21 ו"תו ירוק"  תקציר עיקרי תקנות ,איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ,  

או סתירה בין מסמך זה לתקנות המשתנות מעת לעת  התקנות הן  מסמך זה מובא כשירות לחברי האיגוד, בכל הבדל ו/
 שקובעות 

 

 תקנות  בהתאם ל הותרה ש הפעלת עסק בפתיחתו 

 בית מלון" "

 
 הנחיות כלליות לבתי עסק שפתיחתם מותרת :   .1

מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי, שלא נאסרה הפעלתו בדרך של פתיחה  
פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום , לא יפעיל את המקום בדרך של  7לציבור לפי תקנה  

 הוראות אלה: 
 

המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת    -"הצהרת תו סגול" 
המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים  

כאמור תוגש ; הצהרה 9ובתקנה  7( לתקנה זו, בתקנה 8( עד )2המפורטים בפסקאות )
באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה  

טופס ההצהרה(; ההצהרה תישלח על ידי משרד  –זמין במשרדי הרשות המקומית )להלן 
הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית  

 הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום; על פי דין, ובכלל זה היבטי  
 

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על   -"מינוי ממונה קורונה" 
ממונה קורונה( )ימסור את שמו בטופס   –ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו )להלן 

 ההצהרה; 
 

המחזיק או המפעיל של בדלפק שירות, אם יש במקום, יתקין   -"מחיצה למניעת רסס" 
המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו  

קיימת מערכת כיבוי אוטומטי )ספרינקלרים( או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן  
 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;  50מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

 
 –  " סה למקום בטרם כני"תשאול ובדיקת נכנסים 

למעט   המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, )א(
לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות   –עובדי המקום, ולעניין קטין  

 האלה: 
 האם אתה משתעל?  (1)
  מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום 38האם חום גופך הוא   (2)

 השעות האחרונות?  48-כאמור ב
 (האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? 3)

המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב  
בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון  

 אסתמה או אלרגיה אחרת;
ר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו  המחזיק או המפעיל של המקום יסדי )ב(

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

)ב( לא יחולו לגבי מקום ציבורי או עסקי המצוי  -הוראות פסקאות משנה )א( ו )ג(
 ; שוק קמעונאיבתוך 

המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה   - מסיכה"  והתקהלות  "עטיית
ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם  3מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 

 . שאינו עוטה מסכה כאמור

מטרים לפחות בין   2המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, לשמירת מרחק של 
אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של  

 השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
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 :  "סימון ושילוט"

המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט  
 ;בדבר חובת עטיית מסכה במקום

המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי   –אם יש במקום מערכת כריזה 
 שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה; 

המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת   
במקום בולט לעין,  מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב  2הממתינים במרחק של 

 שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור; 

יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין    אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל שמהקום
מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית  

 אלא אם כן כל הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;

המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר   - שילוט תפוסת קהל 
קום, כאמור בתקנת משנה(, לפי העניין; ולעניין שטח המקום; שטח המקום  השוהים המותר במ

 יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח. 

 ניקיון והגיינה 

יינה במקום וינחה את עובדיו בעניין  גהמחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי הי (9)
וי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר  זה, לרבות הקפדה על חיט 

משטחים שהשוהים במקום באים עמם   –סיום יום הפעילות; לעניין זה, "משטחים פנימיים" 
במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא  

 בהם;

ם יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות  המחזיק או המפעיל של המקו (10)
 נגישים וזמינים. 

 :  )תו ירוק( לבית מלוןפרטניות  תקנות .2
 
לרבות מתחם אירוח  –( בית מלון, למעט חדר האוכל שבו; לעניין זה, "בית מלון"  5)

 יחידות אירוח;  6ב( שמופעלות בו מעל 7כמשמעותו בתקנת משנה )א()
,(לא ישהה אדם בבית מלון שפתיחתו   1(על אף האמור בתקנת משנה )א 2)א

 )ג( אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה: –ו ()ב7הותרה לפי תקנה 
 (הוא מחלים;  1) 
שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה    16(הוא קטין מתחת לגיל   2) 

 )ג(; 7כאמור בתקנה 
()ב( לחוק, או מי  8)א()12  (הוא איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 3) 

איש צוות אוויר או   -שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע, במסגרת מילוי תפקידם )להלן  
 )ג(;7אזרח זר(, שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בתקנה  

 (הוא מפעיל בית המלון או מי מטעמו."  4)             

 וספות נחיות נ ה -(5)ב()7( בית מלון כאמור בתקנה 18)

)א( המחזיק או המפעיל יפעל, ככל האפשר, לקיום הפרדה בין איש צוות אוויר או  
ינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון, ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה  אזרח זר, שא

 נפרדת ובלא שימוש במיתקני המלון המשותפים על ידי איש צוות האוויר או האזרח הזר;
 בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי. הפעלה )ב( 
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 אחרת הפעלה  –בית מלון 
 בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת   ב(,7בלי לגרוע מהאמור בפסקה )  (7)

 מיתקן אירוח( שהוא אחד מאלה:  –אירוח )להלן 
 מיתקן אירוח המיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם   (א)
חלופת מגורים, בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי   (ב)

במטרת   הארץ ובין שלא, כל זאת בהתחשבות בתפקידם או בעיסוקם או
שהייתם בארץ, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא  
 יפעלו מיתקנים משותפים ובכלל זה חדר אוכל, בריכת שחייה ומכון כושר;

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

 ;מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה  )ג(
 
   :ית מלוןב,  9תקנה  -תפוסת קהל  מותרת . 3

 
ם או על  מטרים רבועים משטח המקו 7מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 

אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; לעניין זה, שטח   20- אנשים במבנה ו 10
המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון,  

 מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה;
 

 ()ב( תהיה באחת מאלה:11א)8הצגת אישור "תו ירוק" כאמור בתקנה  .4
סמך (או מ1( הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה )א()1)

 שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;
 (.2( הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה )א()2)

()ב( המופיע על גבי מסמך  11א)8)ד(  סריקה של אישור "התו הירוק" כאמור בתקנה 
 ( תתבצע כמפורט להלן: 1כאמור בתקנת משנה )ג()

אימות האישור )ברקוד( תתאפשר רק בעת  ( קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי ל1)
 אמצעי הסריקה(;  -הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות )להלן 

( בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור 2)
בתקנת משנה )ב(, והוא יימחק מיד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי  

 ריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור "התו הירוק" עצמו. הס
 


