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התקנות המדוברות הינן תקנות שהוגשו על ידי שר הבריאות ומטרתן לקבוע תנאים
היגיינה ובריאות הולמים לניהול חנויות ועסקים מסוגים שונים וזאת תחת צלה של
התפשטות נגיף הקורונה .
האחריות על הרגולציה אל מול הרשויות המקומיות בנושאים אלו ,הינה של הרגולטור
המקצועי  ,כאשר בנושא בריאות העם  ,המדובר בשר הבריאות  .בהיות הידע המקצועי
על ההסדר  ,התכליות העומדות ביסודו והפעולות שאליהם כוונו יוזמיו  ,ידועות ונמצאות
בתחום הידע המקצועי של משרד הבריאות .
ככל שנדרשת הבהרה לקריאת התקנות  ,יש להתייעץ עם היועצים המשפטיים ברשויות
המקומיות אשר מתפקידם להבהיר את הנדרש לגורמי המקצוע  .וככל שיעלה הצורך ,
הם יוכלו להיעזר במשרדי הבריאות והמשפטים .
בפרסום מתאריך  19/4/2020נקבעו חנויות ועסקים שפתיחתם מתאפשרת בכפוף
לעמידה בתנאים ב"תקנות שעת חרום (נגיף הקורונה החדש –הגבלת פעילות )
(תיקון מס'  ,) 5התש"ף – " 2020
בתקנה  5מופיע כי –
"(2א) (א) חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצרים המפורטים בתוספת
הראשונה או מתן שירות לגבי מוצר כאמור למעט חנות או עסק כאמור המצויים בקניון –
בכפוף לתנאים כמפורט להלן  ,ובלבד שבעל העסק  ,או החנות כאמור הגיש לרשות
המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת
השנייה  ,ולפיה הוא עומד בתנאים כאמור"...
" (ב) הגורם המוסמך כהגדרתו בתקנה (7א)  3או  4לתקנות שעת חירום
(אכיפת צו בריאות העם נגף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות )
(הוראת שעה)  ,התש"ף , 2020
יקיים פיקוח על עמידת החנות או העסק בתנאים לפי פסקת משנא (א)
בתוך שבועיים ממועד קבלת ההצהרה .
כאמור באותה פסקת משנה  ,לשם בדיקת התקיימות התנאים האמורים בה :
לשם פיקוח כאמור רשאי הגורם המוסמך לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו מכוח
תקנה  8לתקנות האמורות ".
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(ראש הרשות יקבע את הגורם שאליו תוגש ההצהרה בהתאם לתקנות ויפעל לפרסום
הגורם והכתובת באתר האינטרנט של הרשות ) .
מנהל אגף רישי עסקים ותברואה – גבריאל בן – יאיר

הרשות אינה מוסמכת להנפיק כל אישור .
בהתאם לתקנות  ,לאחר שמילא את התנאים  ,ולאחר מסירת ההצהרה בעל העסק יכול
לפתוח את העסק בהתאם לתקנות ולתנאים שנקבעו במסגרתן .

בהתאם לתקנות נקבע כי " הגורם המוסמך " ברשות המקומית הינו :
 #עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות .
 #פקח עירוני ,לרבות פקח מסייע  ,שהוסמכו בהתאם לחוק לייעול האכיפה והפיקוח
העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה)  ,התשע"א – . 2011

 #התנאים רשומים בתקנה (5ב) .......
(א)

חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר מהמוצרים המפורטים
בתוספת הראשונה או מתן שירות לגבי מוצר כאמור ,עסק כאמור -
בכפוף לתנאים כמפורט להלן ,ובלבד שבעל העסק או החנות כאמור
הגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה
חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה ,ולפיה הוא עומד בתנאים
כאמור:
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 .1המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(()1א)ו-
(ב) ו )6(-בשינויים המחויבי
 .2המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו ,עובד שיהיה אחראי על
ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו – ממונה
על ענייני קורונה

 .3המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על
ידי עובדיו ,לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,באופן תדיר
 .4בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;

 .5המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת מרחק
של  2מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות בתורים,
ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש
תור ,ויציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור
 . .6המחזיק 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 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..

(ב) הגורם המוסמך כהגדרתו בתקנה  )3(7ו )4( -לתקנות שעת חירום (אכיפת צו
בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)),
התש"ף 2020-יקיים פיקוח על עמידת החנות או העסק בתנאים לפי פסקת משנה
(א) בתוך שבועיים ממועד קבלת ההצהרה כאמור באותה פסקת משנה ,לשם
בדיקת התקיימות התנאים האמורים בה; לשם פיקוח כאמור רשאי הגורם
".המוסמך לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו מכוח תקנה  8לתקנות האמורות
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התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה
החדש – הגבלת פעילות) ,התש"ף2020-
שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת________
על ידי ______________________ ת.ז_______________
המכהן כבעל העסק /מחזיק בעסק ב________________ (שם וכתובת העסק)
 .1הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות
בתקנה (5ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש –
הגבלת פעילות) ,התש"ף (להלן – הפעולות) .
 .2הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה
על בריאות הציבור.
 .3ולראיה באתי על החתום
___________
חתימה

