
  

 
 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 אגף בכיר לרישוי עסקים

 

 

_____________________________________________ 
  25512, מיקוד: 8516ירושלים, ת.ד.  2רח' קפלן 

  073-332-0468 טלפון:

 ChavaMo@moin.gov.ilדואר אלקטרוני:   www.moin.gov.ilאתר המשרד: 
 

פ"תשניסןו"כ

0202אפריל02



 חנויות ועסקים נוספים שפתיחתם מתאפשרת בכפוף לעמידה בתנאים

הגבלת פעילות( )תיקון  -"תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש פורסמו(02.2.0202אתמול)

"0202-התש"ף(, 5מס'  "התקנות"( בכפוף)להלן: נוספים עסקים של פתיחתם המאפשרות

 לעמידתםבתנאים.

–מופיעכי5בתקנה

א()א(חנותאועסקשעיקרעיסוקםמכירהשלמוצרמהמוצריםהמפורטיםבתוספתהראשונהאו0")

בכפוףלתנאיםכמפורט-מתןשירותלגבימוצרכאמורלמעטחנותאועסקכאמורהמצוייםבקניון

תחילת הפעלת החנות  לפניהגיש לרשות המקומית להלן,ובלבדשבעלהעסק,אוהחנותכאמור

בנוסחהקבועבתוספתהשנייה,ולפיההואעומדבתנאיםכאמור..."ק הצהרה חתומהאו העס

בתקנה הגורםהמוסמךכהגדרתו 7")ב( 3)א( בריאותהעם2או לתקנותשעתחירום)אכיפתצו

יקיים פיקוח על ,0202)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה((,התש"ף

ממועד קבלת ההצהרה בתוך שבועיים העסק בתנאים לפי פסקת משנה )א(  עמידת החנות או

כאמורבאותהפסקתמשנה,לשםבדיקתהתקיימותהתנאיםהאמוריםבה;לשםפיקוחכאמוררשאי

לתקנותהאמורות."8הגורםהמוסמךלעשותשימושבסמכויותהנתונותלומכוחתקנה







 להלן מספר הבהרות לרשויות המקומיות:

 

 הערה חשובה: .5

ומטרתןלקבועתנאיהיגיינהובריאותשר הבריאותהתקנותהמדוברותהינןתקנותשהוגשועלידי

הולמיםלניהולחנויותועסקיםמסוגיםשוניםוזאתתחתצלהשלהתפשטותנגיףהקורונה.האחריות

עלהרגולציהאלמולהרשויותהמקומיותבנושאיםאלו,הינהשלהרגולטורהמקצועי,כאשרבנושא

עיעלההסדר,התכליותהעומדותביסודובריאותהעם,המדוברבשרהבריאות.בהיותהידעהמקצו

והפעולותשאליהםכוונויוזמיו,ידועותונמצאותבתחוםהידעהמקצועישלמשרדהבריאות.

,היועצים המשפטיים ברשויות המקומיותככלשנדרשתהבהרהלקריאתהתקנות,ישלהתייעץעם

ך,הםיוכלולהיעזרבמשרדיאשרמתפקידםלהבהיראתהנדרשלגורמיהמקצוע.וככלשיעלההצור

הבריאותוהמשפטים.
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 מגיש בעל החנות או העסק את ההצהרה?ברשות למי  .2

לפרסום ויפעל לתקנות בהתאם ההצהרה תוגש שאליו הגורם את יקבע המקומית הרשות ראש

הגורםוהכתובתלהגשתההצהרהבאתרהאינטרנטשלהרשותהמקומיות.



 לבעל החנות או העסק שהגיש לה הצהרה?האם על הרשות להנפיק אישור  .1

הרשותאינהמוסמכתלהנפיקכלאישור.בהתאםלתקנות,לאחרשמילאאתהתנאים,ולאחרמסירת

ההצהרהבעלהעסקיכוללפתוחאתהעסקבהתאםלתקנותולתנאיםשנקבעובמסגרתן.



 עסק?בחנות או במיהו הגורם המוסמך ברשות לפקח על התנאים  .4

 לבהתאם ברשותהמקומית מוסמך" "גורם על כי נקבע עמידתהחנותאולתקנות על פיקוח קיים

 בתנאים העסק תקנה לפי לפתיחתו ההצהרה0)5שנקבעו קבלת מיום שבועיים בתוך לתקנות א(

ברשותהמקומית.

:גורםמוסמךלענייןזהבהתאםלתקנות,הינו

 ;המינהליותירותהעבלחוק(ב)5סעיףלפישהוסמךמקומיתרשותעובד

 העירונייםוהפיקוחהאכיפהלייעוללחוקבהתאםשהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

 .0200-א"התשע(,שעההוראת)המקומיותברשויות

גורמיםאחריםברשות רקמפקחיםכאמורהינםמהוויםגורםמוסמךלצורךהתקנות. כי לב, שימו

אחרים, חוקים לעניין שהוסמכו מפקחים לרבות כאמור, פיקוח לקיים מוסמכים אינם המקומיות

כדוגמתחוקהתכנוןוהבניה,חוקירישויעסקיםועוד.



 מאפשרים את פתיחתו?שמהם התנאים שעל בעל החנות או העסק לעמוד בהם  .1

.לתקנות)ב(5התנאיםרשומיםבתקנה

.משרדהאוצרהסברמפורטעלהתנאיםניתןלמצואבאתר



מלבד)מהם החנויות או העסקים שפתיחתם הותרה בכפוף לעמידה בתנאים?  .6

ל קודם עוד בפתיחה מותרים שכבר אלוהעסקים תקנות ,פרסום להגישמחויביםואינם

(הצהרה

.בתוספתהראשונהלתקנותרשימתהעסקיםמופיעה

.משרדהאוצרתןלמצואבאתרפירוטנרחבשלהחנויותוהעסקיםני





https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rishuy-asakim-doc/he/news_2020_corona_rishuy-asakim_takana-cherum-20042020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/purple_note/he/purple_note_files_purple_note-trade.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rishuy-asakim-doc/he/news_2020_corona_rishuy-asakim_takana-cherum-20042020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/purple_note/he/purple_note_files_purple_note-list.pdf
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מהונוסחההצהרהאותהמגישבעלהחנותאוהעסקלרשותהמקומית? .7

לבדולאתצהיר,ולכןהלתקנות)שימולבשמדוברבהצהרהבינוסחההצהרהמופיעבתוספתהשני

איןצורךבחתימתעו"ד(:



החדש)נגיףחירוםשעתבתקנותהנדרשותהפעולותיישוםבדבר"התחייבות הגבלת-הקורונה

0202-ף"התש,פעילות(

........................בשנת..................בחודש.............ביום........................בונחתמהשנערכה

.......................ז"ת....................ידיעל

העסק(וכתובת)שם.........................בבעסקמחזיק/העסקכבעלהמכהן

א()א(0ב())5המפורטותבתקנההפעולותכלמבוצעותהעבודהבמקוםכיומתחייבמצהיראני.0

.הפעולות(–)להלןף"התש,פעילות(הגבלת-החדשהקורונה)נגיףחירוםשעתלתקנות

.הציבורעלבריאותשמירהלטובתהעבודהבמקוםהפעולותואכיפתלקיוםלחובתימודעאני.0

:החתוםעלבאתיולראיה.3

................................................."

חתימה

 


