
 

 

 2020אפריל  28

 ד' אייר תש"פ

 תעשייה עסקים ותיירות -9עדכוני קורונה 

 הנחיות כלליות לעסקי מסחר -תקנות חירום "תו סגול"

"תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה  -ב 7תיקון מס'  25.4.2020 -ממשלת ישראל פרסמה ב בעל עסק יקר,

המאפשרות פתיחתם של חנויות ועסקים  " )להלן: "התקנות"( 2020 -, התש"ףהגבלת פעילות( - חדשה

 נוספים בכפוף לעמידתם בתנאים.

בכפוף לעמידה  (קניוןלמעט ב)חנות או עסק ברחוב  מותרת פתיחתם של כלבמסגרת התיקון נקבע כי 

 המפורטים בדרישות "התו הסגול". ים מיוחדיםבתנא

וי פעולה מפורטים מטרתו לקבוע קוושנקבע על ידי משרד הבריאות  הינו תו תקן חדש "התו הסגול"

לנהל שגרה עסקית תחת צלה של התפשטות נגיף ולבעלי עסקים, תעשיינים ומקומות עבודה כיצד לפעול 

 הקורונה.

 

"התו הסגול"  בדרישותעסק/מקום עבודה אשר לא ימלא את התנאים הקבועים 

 לא מוגבלת בזמן.מסתכן בעבירה פלילית, קנסות ובסגירה מנהלית 

 

 לפעול? עדיין לאילו סוגי עסקים אסור. 1

 קישור - 2020 –הגבלת פעילות(, התש"ף  –לפי תקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש 

 ,חנויות שמוכרות מוצרי היגיינה ובתי  חנויות אופטיקה, קניונים )למעט מרכולים, בתי מרקחת

 (ובשירות משלוחים בלבד אוכל שמוכרים מזון שלא לצריכה במקום

 .דיסקוטקים, ברים, פאבים 

 אולמות אירועים 

 .חדרי כושר ובריכות שחיה 

 בית מרחץ 

 בתי קולנוע, תיאטרון ומוסדות תרבות אחרים 

 מקומות לעריכת מופעים וירידים 

  שוק קמעונאי הפתוח לציבור רחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן מזון, ולמעט שוק

 סיטונאי.

 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/emergency-reulations-2020/he/emergency-reulations-2020-activity-restriction.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/emergency-reulations-2020/he/emergency-reulations-2020-activity-restriction.pdf


 

 

בכפוף להגשת הצהרה לרשות המקומית על עמידה בתנאי לפעול אילו עסקים יכולים . 2

 התו הסגול?

  (למעט בקניון)עסק המצויים ברחוב כל חנות או. 

 בכפוף לתנאים  – (הסרת שיער בלייזר לרבות)טיקה, פדיקור מניקור יופי וקוסמ מספרה, מכון

 הנחיות למספרה, מכון יופי ו "סגולתו " –9ראה עדכוני קורונה לפרטים נוספים  ) מיוחדים

 .(וקוסמטיקה, פדיקור מניקור לרבות הסרת שיער בלייזר

 

. אילו עסקים יכולים לפתוח בכפוף לתנאים המפורטים בתקנות וללא הגשת הצהרה 3

 לרשות המקומית?

  סופרמרקט/מרכול וכל מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון  -(כולל בקניון)מקום למכירת מזון

רקות, , חנויות טבע, תבלינים וקטניות, פירות ויT.Aלרבות מאפיות שתסתרנה את עמדת 

 .לחצו כאןמשרד הבריאות למרכולים ומכולות  מיוחדות של להנחיות משקאות וכד'.

  (כולל בקניון)בית מרקחת 

 חנות אופטיקה 

 (כולל בקניון)חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה 

 מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים 

  באיסוף עצמי משלוחים או  בשירות – (כולל בתוך מלון)בית אוכלTAKE AWAY  ללא הגשה

להנחיות משרד הבריאות לגבי משלוח מזון מבתי אוכל לחצו כאן  במקום.

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_ma

zon.pdf  

 

לבצע טרם פתיחת החנות  "תו סגול" הנדרשים להצהרה מה נדרש מבעל העסק. 4

 לקהל?

בכפוף לתנאים מטה ובלבד שבעל העסק יוכלו לפעול הנ"ל  2הנכנסים לקטגוריה של סעיף חנות או עסק 

  כי הוא עומד בתנאים הבאים: הגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלה העסק הצהרה חתומה

בעל העסק ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על  -מינוי "מומנה על ענייני קורנה" בעסק .1

 .מטהביצוע הפעולות המפורטות 

בעל העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי  -הקפדה על היגיינה וחיטוי .2

עובדים לרבות ניקוי וחיטוי משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה לדוגמא: ידיות, כפתורים 

 ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות ומשטחי עבודה, ידיות של עגלות סופר וכו'.

יב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין )כניסה לעסק, מבואה מומלץ להצ

 לחדרי שירותים, מטבחונים וכד'(.

בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין  -התקנת מחיצה למניעת העברת רסס .3

במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי )ספרינקלרים( או מערכת גילוי אש  המוכר ללקוח.

 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר; 50ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 

 

https://www.k-8.co.il/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-6-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-2-4/
https://www.k-8.co.il/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-6-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-2-4/
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Documents/corona_msloah_mazon.pdf


 

 

בין באי מטר אחד מהשני  2לדאוג ככל האפשר למרחק של  -שמירה על מרחק והתקנת שילוט .4

ות לעמידה באזור הקופות הרושמות ויציב במקום העסק, לרבות בתורים, ולשם כך לסמן מקומ

 בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור.

בעל העסק ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום  -ויסות הכניסה של המבקרים לעסק .5

לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס  אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת

מ"ר לא ישהו בתוך החנות  100לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בחנות מעל  2-של יותר מ

יציב בכניסה לעסק, במקום  בעל העסק לכל קופה רושמת פעילה. 4-לקוחות ביחס של יותר מ

להגבלת מנגנון יקבע ויישם  כמו כןבולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות; 

 .נכנסים לחנות בהתאם לאמור

 :(צו בריאות העם) שת מסכההקפדה על כללי חבי –חובה  .6

 .אין כניסה לעסק ללא מסכה 

  .שילוט בכניסה בדבר חובת חבישת מסכה 

 .אסור לתת שירות לאדם ללא מסכה 

 דוגמאות:

 : מגן רסס בין לקוח לעובד

 

 שילוט מנחה:

 



 

 

 -בנושא עובדים ים )מסחר ומקומות עבודה(המעסיקכלל אחריות . 5

 לעבודה ולמלא הצהרה על מדידת החום  בכניסהלבצע בדיקת חום על המעסיק  -בדיקת חום

 לטופס הצהרהמעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה )קישור  38והיעדר תסמינים: חום גוף מעל 

(; העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד יאסוף וישמור את 

 הטפסים כאמור.

  ,ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את במקום עבודה שבו מועסקים דרך כלל  עובדים במשמרות

 .אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת

 במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק ם בין אדם לאדםשמירת מרחק של שני מטרי ;

 כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;

 ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ,

 ;בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם

 חיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידייםמתן הנ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jus-tice.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3-3%D7%901-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://jus-tice.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3-3%D7%901-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D


 

 

 הצהרת בעל העסק –' אנספח 

הגבלת  –יף הקורונה החדש נג)עולות הנדרשות בתקנות שעת חירום התחייבות בדבר יישום הפ

 2020 -התש"ף(, פעילות

 

 שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

 

 על ידי ____________________

 

 ת.ז. ______________________

 

 (שם וכתובת העסק)____ ____________חזיק בעסק ב_______________המכהן כבעל העסק/ מ

 

 

א()א( / בתקנה 2)ב()5אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה  .1

 –ת(, התש"ף )להלן הגבלת פעילו –א( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 2)ב()5

 הפעולות(.

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

 הציבור.

 ולראיה באתי על החתום: .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

חירום נגיף תקנות  –טופס הצהרת עובד על מדידת חום והיעדר התסמינים  -נספח ב'

 הקורונה

 

 הגבלת פעילות(, –( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 1א)3טופס הצהרה לפי סעיף 

 2020-התש״ף

 

 שם מלא:___________________________

 

 תעודת זהות:________________________

 

 מקום עבודה:________________________

 

מעלות  38למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על ה כי ערכתי היום בדיקה \אני מצהיר•

 צלזיוס.

 

 ת וכן כי אין לי קשיים בנשימה*.\ה כי איני משתעל\אני מצהיר•

 

 

 תאריך:_____________________

 

 חתימה :____________________

 

 

 *למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -ניקוי וחיטוי משטחים -שאלות ותשובות בנושא.3



 

 

 ?בנגיף קורונה ממגע עם משטחים האם יש סיכון להידבקות 

א ממגע ישיר )קרבה בין אנשים(, והדבקה מרסס נשימתי. אנשים אשר יגעו מנגיף הקורונה היההדבקה 

ולכן על בעל העסק , ף ובעיניים של עצמם עלולים להידבקבמשטחים מזוהמים ובהמשך יגעו בפה, בא

 בין לקוח ללקוח. לבצע חיטוי 

 אלו משטחים מומלץ לנקות ולחטא?

בהם נוגעים בתדירות גבוהה לדוגמא: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, משטחים יש לנקות ולחטא 

כמו כן יש לבצע חיטוי בין לקוח ללקוח של וכו'. מסכי מגע, מעקות, שולחנות ומשטחי עבודה, ידיות 

 .ות וחלוקיםהכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבכלל 

 , מה ההמלצות לחיטוי יעיל?בשטח העסקברצוני לחטא משטחים 

חילה את המשטח המיועד , משמעות הדבר היא כי יש לנקות תמשטחים נקייםחיטוי אפקטיבי יותר על 

 לחיטוי ורק לאחר מכן לחטא. 

 החיטוי יתבצע באמצעות ניגוב משטחים בלבד, ולאחר ביצוע פעולת ניקוי עם מים וסבון.

, או באמצעות תמיסת 70%החיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 

 המשטחים.(  עד לייבוש sodium hypochlorite 1%כלור )

 )אקונומיקה ביתית(? sodium hypochlorite 0.1%איך ניתן להכין תמיסת כלור בריכוז של 

 ליטר מים.1מ"ל של תמיסת אקונומיקה ב  40נמהל 

 ליטר מים. 5אפשרות נוספת היא למהול כוס של תמיסת אקונומיקה ב 

 

 האם מומלץ לרסס בחומרי חיטוי את המקום שנדרש עבורו חיטוי?

 צורך, ולא מומלץ לבצע חיטוי באמצעות ריסוס או ערפול.אין 

 כמו כן אין לבצע חיטוי ישיר על מזון בין אם הוא ארוז או חשוף.

 כויי הדבקה בשטח העסק?לבצע על מנת להקטין סיממני אילו פעולות נוספות נדרש 

  ,ה מבואמומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין )כניסה לעסק

 לחדרי שירותים, מטבחונים וכד'(.

  יש להקפיד על ניקוי וחיטוי חדרי שירותים, המצאות סבון ידיים, נייר לניגוב ידיים, נייר טואלט

 ופחי אשפה.

  יש לתכנן את המרחב בעסק בכדי לצמצם ככל האפשר תורים וצפיפות של אנשים. לשם כך יש

 בהם יש תורים. לסמן מקומות לעמידה באזורי הקופות ובאזורים

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


