תנאים והנחיות לפתיחת עסקים
בעל עסק יקר,
בהמשך לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) ,תש"ף ( 2020 -להלן
 "תקנות הגבלת פעילות") ,להלן הסבר והנחיות עבור עסקים שהותרה פתיחתם וכן ,הנחיותלעסקים אשר הוגדרו כעסקים חיוניים .מודגש ,כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת
המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא על
ידי ממשלת ישראל.
יש לשים לב כי לאור המצב ,ההנחיות עשויות להשתנות.
א.

עסקים אשר הותרה פתיחתם:

חנות או עסק ,שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר או מתן שירות לגבי מוצר המופיעים ברשימה
ובכפוף לתנאים המפורטים בהמשך המסמך בלבד :
 .1כלל חנויות המסחר במרחב הציבורי ,כולל חנויות בקניונים ובשוק.
 .2עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם ,לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית.
 .3מסעדות ובתי אוכל (לאיסוף במקום בלבד) ,למעט עסקים בקניונים ובשווקים סגורים.

ב.

עסקים אשר פתיחתם עדיין אסורה:
 .1עסקי בילוי ,פנאי או ספורט לפי הרשימה שלהלן:
דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,בריכת שחייה ,פארק מים ,בית מרחץ ,בית
קולנוע ,תיאטרון ,ספרייה ,מוזאון ומוסד תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לונה פארק,
גני שעשועים ומיתקני שעשועים ,מקום לעריכת מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי,
רכבל ,ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.
 .2על אף האמור בסעיף  ,1תותר הפעלת בריכת שחיה לצורך אימון של ספורטאי
תחרותי כן בריכה טיפולית.

ג.

באילו תנאים יכול לעבוד עסק שהותרה פתיחתו?
 )1מסעדות ובתי אוכל (באמצעות שירות משלוחים ואיסוף עצמי בלבד):
א.

המחזיק או המפעיל של בית העסק ,לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק
ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה;
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ב.

בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.
במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש
ועשן ,המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של  50ס"מ מתחת לגובה
התקרה לכל היותר;

ג.

לעניין בית עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות  -ישבץ המעסיק,
ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;

ד.

המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של
 2מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,ולשם כל יסמן מקומות
לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

ה.

המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום
העסק על ידי עובדיו ,לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,ובכלל
זה המחיצה כאמור בסעיף ב' לעיל ,באופן תדיר;

ו.

העובדים בבית העסק ,בכל עת ,יעטו כפפות ומסכה;

ז.

המחזיק או המפעיל של בית העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת
לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ 2 -לקוחות לכל קופה
רושמת פעילה .בבית עסק שגודלו מעל  100מ"ר  -לא ישהו בבית העסק
לקוחות ביחס של יותר מ  4 -לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

ח.

בבית העסק יותקן ,במקום בולט לעין ,שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור
ומספר הלקוחות המותר בבית העסק .כמו כן ,יותלו ,במקומות בולטים לעין
לרבות הכניסה אליו ,מודעות דבר חובת עטית מסכה במקום;

ט.

המחזיק או המפעיל של בית העסק לא יכניס למבנה ולא יתן שירות לאדם שאינו
עוטה מסכה אלא אם הוא פטור מחובת עטית מסכה (פטורים מעטיית מסכה -
קטין מתחת לגיל  7או אדם שמחמת מוגבלת נפשית ,שכלית או רפואית
מתקשה לכסות את הפה ואת האף).

 )2מקום למכירת מזון ,בית מרקחת ,חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה
מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים:
א.

המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות בתורים ,ולשם כך
יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

ב.

המחזיק או המפעיל של המקום ימנע ,ככל האפשר ,צפיפות של אנשים במקום
אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות
לקוחות ביחס של יותר מ 4-לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;
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ג.

המחזיק או המפעיל של המקום אחראי לכך שבטרם כניסה למקום ,ישאל הוא
או מי מטעמו ,את הנכנסים את השאלות האלה:
 האם אתה משתעל?
 האם חום גופך מעל  38מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור
בשבוע האחרון?
 האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות ,למעט
אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

ד.

המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו
פולשני לנכנסים למקום ,ככל האפשר .בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר
כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה;

ה.

המחזיק או המפעיל לא יכניס למבנה ולא יתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה
אלא אם הוא פטור מחובת עטית מסכה (פטורים מעטית מסכה  -קטין מתחת
לגיל  7או אדם שמחמת מוגבלת נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה לכסות
את הפה ואת האף) .כמו כן ,יותלו ,במקומות בולטים לעין ,לרבות הכניסה אליו,
מודעות דבר חובת עטית מסכה במקום.

 )3עסקי מסחר כללי (חנות שאינה מקום למכירת מזון ,בית מרקחת ,חנות
אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ,מעבדה לתיקון מוצרי
תקשורת או מחשבים):
א.

בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת
העסק הצהרה חתומה ,לפיה הוא עומד בתנאים המפורטים להלן .לנוחיותכן/ם
ההצהרה נמצאת באתר העירייה;

ב.

המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו ,עובד שיהיה אחראי על ביצוע
הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (ממונה על ענייני קורונה);

ג.

המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק
על ידי עובדיו ,לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות ,ובכלל זה
המחיצה כאמור בפסקת משנה (ד) ,באופן תדיר;

ד.

בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח .במבנה
שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן,
המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של  50ס"מ מתחת לגובה התקרה
לכל היותר;

ה.

המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות בתורים ,וכן ימנע,
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ככל האפשר ,צפיפויות של אנשים במקום אחד ,לרבות ,ככל הניתן ,התקהלות
בכניסה למקום;
ו.

המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות,
סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה .בעל החנות יציב
במקום בולט לעין ,שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

ז.

המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא
ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ 2-לקוחות לכל קופה רושמת
פעילה .בחנות שגודלה מעל  100מ"ר  -לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס
של יותר מ 4-לקוחות לכל קופה רושמת פעילה .המחזיק או המפעיל של החנות
יציב בכניסה לעסק ,במקום בולט לעין ,שלט לעניין מספר הלקוחות המותר
בחנות .המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים
לחנות בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;

ח.

המחזיק או המפעיל של המקום אחראי לכך שבטרם כניסה למקום ,ישאל הוא
או מי מטעמו ,את הנכנסים את השאלות האלה:
 האם אתה משתעל?
 האם חום גופך מעל  38מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור
בשבוע האחרון?
 האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות ,למעט
אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;

ט.

המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו
פולשני לנכנסים למקום ,ככל האפשר .בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר
כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה;

י.

לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות ,המחזיק והמפעיל של
המקום ,אף אם אינו מעסיק ,ישבץ ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד
באותה משמרת;

יא .המחזיק או המפעיל לא יכניס למבנה ולא יתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה
אלא אם הוא פטור מחובת עטית מסכה (פטורים מעטית מסכה  -קטין מתחת
לגיל  7או אדם שמחמת מוגבלת נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה לכסות
את הפה ואת האף) .כמו כן ,יותלו ,במקומות בולטים לעין לרבות הכניסה אליו,
מודעות דבר חובת עטית מסכה במקום.
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 )4מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה ,פדיקור ומניקור וכן הסרת שיער
בלייזר :
א .בעל העסק יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה,
לפיה הוא עומד בתנאים המפורטים להלן .לנוחיותכן/ם ההצהרה נמצאת באתר
העירייה;
ב .המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק,
לרבות הקפדה 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/ה ללקוח/ה;
ג .המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח/ה יעטה המטפל
מסכה ומגן פנים ,יעטה כפפות ויחליף את הכפפות ,בין לקוח/ה ללקוח/ה;
ד .המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין הלקוחות ,למעט אנשים הגרים באותו מקום ,ולרבות באזור
ההמתנה .בעל העסק יציב ,במקום בולט לעין ,שלט לעניין שמירה על מרחק
כאמור;
ה .המחזיק או המפעיל של העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו
בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ 2-לקוחות לכל ספר או מטפל ,לפי העניין.
בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ 4-לקוחות סך הכול ,ובעסק שגודלו מעל  75מ"ר
 לא יותר מ 6-לקוחות ,ובעסק שגודלו מעל  100מ"ר  -לא יותר מ  8 -לקוחות.המחזיק או המפעיל של העסק יציב בכניסה לעסק ,במקום בולט לעין ,שלט לעניין
מספר הלקוחות המותר בעסק .המחזיק או המפעיל של העסק יקבע ויישם מנגנון
להגבלת נכנסים לעסק בהתאם לאמור בפסקת משנה זו;
ו.

המחזיק או המפעיל של המקום אחראי לכך שבטרם כניסה למקום ,ישאל הוא
או מי מטעמו ,את הנכנסים את השאלות האלה:
 האם אתה משתעל?
 האם חום גופך מעל  38מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור
בשבוע האחרון?
 האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות,
למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה
אחרת;
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ז .המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו
פולשני לנכנסים למקום ,ככל האפשר .בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר
כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה;
ח .לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות ,המחזיק והמפעיל של
המקום ,אף אם אינו מעסיק ,ישבץ ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת עובדים יחד
באותה משמרת;
ט .המחזיק או המפעיל לא יכניס למבנה ולא יתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה
אלא אם הוא פטור מחובת עטית מסכה (פטורים מעטית מסכה  -קטין מתחת
לגיל  7או אדם שמחמת מוגבלת נפשית ,שכלית או רפואית מתקשה לכסות את
הפה ואת האף) .כמו כן ,יותלו ,במקומות בולטים לעין לרבות הכניסה אליו,
מודעות דבר חובת עטית מסכה במקום.

 )5קניון (החל מתאריך :)07.05.2020
א .המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומי ,לפני פתיחת הקניון ,הצהרה
חתומה ,ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים שלהלן.
ב .המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו ,עובד שיהיה אחראי על ביצוע
הפעולות המפורטות להלן.
ג .מפעיל הקניון  /מעסיק או מי מטעמו חייב לתשאל את הנכנסים לחנות
את השאלות הבאות:
 האם אתה משתעל?
 האם חום גופך מעל  38מעלות או היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 האם

היית

במגע

קרוב

עם

חולה

קורונה

בשבועיים

האחרונים?

הכניסה אסורה למי שענה בחיוב לאחת או יותר מהשאלות.
ד .מפעיל או מחזיק הקניון יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני ,ככל
האפשר .אסורה כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה.
ה .בקניון בו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות -ישבץ המעסיק ,ככל האפשר ,את
אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
ו.

המחזיק או המפעיל של הקניון לא יכניס ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה.
אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה .כמו כן ,יתלה בעל הקניון מודעה בדבר
חובת עטיית מסכה בכניסה לקניון ובמקומות נוספים בולטים לעין.

ז .אם יש בקניון מערכת כריזה -יודיע בעל הקניון באמצעותה ,אחת לחצי שעה
לפחות ,על חובת עטיית מסכה.
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ח .המחזיק או המפעיל של הקניון יווסת את כניסת האנשים לקניון ,כך שבכל עת לא
ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור ולמעט חניונים ,ביחס של יותר
מאדם אחד לכל  20מ"ר .המחזיק או המפעיל של הקניון יקבע ויישם מנגנון
להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום
(השטח הנמדד כולל שטחים ציבוריים הפתוחים ללקוחות הקניון ,לרבות שטחי
מכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון)
ט .המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של 2
מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות בתורים ,וכן ימנע ,ככל
האפשר ,צפיפות של אנשים במקום אחד ,לרבות ,ככל האפשר ,התקהלות בכניסה
למקום.
י.

המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן המקומות המיועדים לתור ,סימון מקומות
לעמידת הממתינים במרחק  2מטרים זה מזה .המחזיק או המפעיל של הקניון יציב
במקום בלט לעין ,שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.

יא .אם מצויה מעלית בקניון ,המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד ,ככל האפשר ,שלא
יהיו במעלית יותר משני נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו
מקום .לשם כך ,יתלה המחזיק או המפעיל של הקניון שלט בכניסה למעלית ,לעניין
מספר הנוסעים המותר.
יב .המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את
עובדיו בעניין זה ,לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים (כולל משטחים
שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה כגון ידיות ,דלתות ,מעקים,
דלפק ,מתגים ,לחצני מעלית) באופן תדיר ,ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום
יום פעילות.
יג .בשטחי הקניון יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
יד .המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים שטח
הקניון ,לא יציב שולחנות וכסאות לאכילה בשטח הקניון ,וימנע גישה לשולחנות
אכילה המקובעים לרצפה ,אם קיימים .המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה
שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה קניון.
טו .המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון ,ככל האפשר ,באופן
ממוחשב ,של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת.
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 )6שוק קמעונאי (החל מתאריך :)07.05.2020
א .ראש הרשות המקומית יפרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית
לפני פתיחת השוק ,ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים שלהלן ,וכי הרשות המקומית
נערכה להבטחת התנאים כאמור.
ב .באחריות הרשות המקומית לדאוג לתשאול הבאים לשוק את השאלות
הבאות:
 האם אתה משתעל?
 האם חום גופך מעל  38מעלות או היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
 האם

היית

במגע

קרוב

עם

חולה

קורונה

בשבועיים

האחרונים?

הכניסה אסורה למי שענה בחיוב לאחת או יותר מהשאלות.
ג .באחריות הרשות המקומית להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני,
ככל האפשר .אסורה כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה.
ד .בשוק בו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות -ישבץ המעסיק ,ככל האפשר ,את
אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
ה .באחריות הרשות המקומית לדאוג כי לא ייכנס ולא יינתן שירות לאדם שאינו עוטה
מסיכה .אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה .כמו כן ,תיתלה מודעה בדבר
חובת עטיית מסכה בכניסה לשוק ובמקומות נוספים בולטים לעין.
ו.

הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק ,לרבות העובדים ובעלי העסקים,
כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר
מאדם אחד לכל  20מ"ר .הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר
השוהים כאמור וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.

ז .הרשות המקומית תקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק של  2מטרים לפחות בין
אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות בתורים ,וכן תמנע ,ככל האפשר ,צפיפות של
אנשים במקום אחד ,לרבות ,ככל האפשר ,התקהלות בכניסה למקום.
ח .הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים
במקום ואת עובדיהם בעניין זה ,לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן
תדיר ,ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות.
ט .בשטחי השוק יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
י.

הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק .הרשות
המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.
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יא .הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק ,ככל האפשר ,באופן ממוחשב ,של
מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת.
ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו ומסר הצהרתו לרשות המקומית ,הוא יוכל לחזור לפעילות
באופן מיידי .הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שנתן להטיל בגינה
קנס.
טופס הצהרה מקוון לבעל העסק.

