בס"ד

לשכה משפטית
הרשות המקומית פועלת בשבילכם ולמענכם!
בעלי עסק – דגשים והנחיות עבורכם בעקבות המצב.
עדכון התקנות לשעת חירום .התקנות נכנסו לתוקפן בחצות הלילה שבין יום שבת ליום ראשון (:)26.4.20
התקנות מתירות מכירת מזון במסעדות ללא ישיבה (״טייק אווי״) ,פתיחת מספרות ומכוני יופי ,קוסמטיקה לרבות הסרת
שיער בלייזר ופתיחה של חנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים סגורים .עוד סוכם על עבודת מטפלים אשר יעבדו באופן
יחידני או עם אנשים הגרים באותו משק הבית ,ללא מגע ,תוך שמירה על מרחק  2מטרים ,עטיית מסיכות וחיטוי בין מטופל
למטופל.
פעילות העסקים הללו תהיה בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות לשם שמירה על בריאות הציבור.
בנוסף ,הוחלט כי תבוצע אכיפה משמעותית על ידי מפקחים ברשויות המקומות ,לשם פיקוח על עמידת העסקים בתנאים
אלו ,זאת ,לנוכח החשש מעליה חדה במספר החולים המאומתים ,הרחבת שרשראות ההדבקה וגלי התפרצות חדשים של
נגיף הקורונה בישראל.
מצ״ב פירוט התקנות:
 .1בבתי אוכל יותר איסוף מבית האוכל ,בנוסף למשלוחים (טייק אווי)
הכללים הנדרשים לשם שמירה על בריאות הציבור במסעדה:
א .בבית האוכל לא יהיו מקומות ישיבה,
ב .בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח,
ג .המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות ,תהיה הקפדה על  2מטרים בין הנמצאים במקום,
ד .תהיה הקפדה על כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים.
ה .העובדים במסעדה יעטו כפפות ויחבשו מסיכה,
ו .ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ 2 -לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו
מעל  100מ"ר ,לא ישהו מעל  4לקוחות לכל קופה.
ז .כמו כן יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר בבית האוכל.

 .2פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי למעט בקניונים שישארו סגורים
פתיחת החנות תיעשה בהתאם לשמירה קפדנית על הכללים להלן:
א .בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות הצהרה חתומה לפייה יעמוד בתנאים
המפורטים,
ב .המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני
מחלה,
ג .המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות ,ימונה עובד אחראי על ענייני קורונה,
ד .תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח,
ה .מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים,
ו .יישמר מרחק של  2מטרים לפחות בין השוהים בחנות וכן תהיה הקפדה על מניעת התקהלות בכניסה לחנות ,יסומנו
מקומות לעמידת לקוחות במקום המיועד לתור לקופה על מנת לשמור על המרחק בין האנשים,
ז .יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק כאמור,
ח .ייעשה ויסות כניסת מבקרים כך שבכל העת לא ישהו במקום יותר מ 2 -לקוחות לכל קופה רושמת ובבית עסק שגודלו
מעל  100מ"ר ,לא ישהו מעל  4לקוחות לכל קופה ,יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר,
המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון להגבלת נכנסים לחנות.

טלפון 04-6916910 :פקס04-6936641 :

 tovaat@hatzorg.co.ilת.ד  40חצור הגלילית מיקוד 10300

בס"ד

לשכה משפטית
 .3פתיחת מספרות ,מכוני יופי וקוסמטיקה
המספרות יעבדו על פי הכללים הבאים:
א .בעל העסק יגיש הצהרה על עמידה בתנאים לרשות המקומית,
ב.בעל העסק יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה,
ג .המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות,
ד .תהיה הקפדה על שמירת כללי ההיגיינה לרבות הקפדה על חיטוי משטחים וחיטוי הכלים ,הכיסא וכן כביסה של מגבות
וחלוקים בין לקוח ללקוח,
ה .בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בין לקוח ללקוח ,בנוסף יחבוש מסיכה ומגן פנים בנוסף
למסיכה המכסה את העיניים,
ו .יישמר מרחק של  2מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט לעניין זה,
ז .ייעשה ויסות כניסת לקוחות למספרה כך שלא ישהו בכל עת בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ –  2לקוחות לכל ספר,
בנוסף בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ –  4לקוחות סך הכל ובעסק שגודלו מעל  75מ"ר – לא יותר מ –  6לקוחות ,מעל 100
מ"ר – לא יותר מ 8 -לקוחות,
ח .יוצב שילוט במיקום בולט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסק וייקבע מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום.

 .4תוגבר האכיפה של ההנחיות

לשם הקפדה על הכללים שבתקנות ושמירה על בריאות הציבור הרשות המקומית תוגבר האכיפה מתאריך
 ,3.05.2020באמצעות הטלת קנס מינהלי בסך ₪ 2,000
שימו לב ,יש לחתום על ההצהרות הבאות:
הצהרת בעל העסק  -התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התן הסגול למסחר)
הצהרת המעסיק והממונה לענייני קורונה  -התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התו הסגול
למעסיקים)

להלן עדכון התקנות לשעת חירום ,כפי שאישרה הממשלה נכון לתאריך :19.4.20
"התו הסגול" למסחר
אושרה פתיחה של מספר ענפי מסחר ושירותים בכפוף להתחייבות לעמידה בתנאים המפורטים מטה (״התו הסגול״
למסחר) ,להלן רשימת הענפים שאושרה פתיחתם בכפוף לתנאים (ה״תו הסגול״ למסחר):
ציוד מידע ותקשורת ,ציוד אודיו ווידאו ,מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת ,טקסטיל (לא ביגוד) ,כלים ממתכת,
צבעים וזכוכית ,שטיחים ,מרבדים וחיפויי קיר ורצפה ,רהיטים ,מוצרי חשמל וגז ביתיים ,כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית
(למעט צעצועים ומשחקים) ,חפצי תרבות ופנאי ,ספרים ,עיתונים ,ציוד משרדי וצורכי כתיבה ,ציוד ספורט ואופניים ,כלי
נגינה ,מוזיקה וסרטים על גבי מדיה ,אביזרים רפואיים ,מכבסה ,מתפרה וסנדלריה.

תנאי "התו הסגול":
הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים
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סימון מרחק של  2מטרים בין הלקוחות בקופה
מחיצה פיסית בין המוכר לקונה
עבודה במשמרות קבועות
שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר
הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ 2-לקוחות בו זמנית בחנות או  2לקוחות לכל קופה רושמת פעילה,
בחנות שגודלה מעל  100מ״ר יוכלו לשהות  4אנשים לכל קופה רושמת פעילה.
נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.
ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות ,ואיסוף עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות.
ענפי התעשייה ,הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של  30%ממצבת כוח האדם או עד  10עובדים בו זמנית
במקום העבודה ,לפי הגבוה מבינהם.
עם זאת ,מגבלה זו לא תחול על מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם
גבוהים יותר.

"התו הסגול" למעסיקים:
להלן הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים:
כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו;
שמירה על כללי היגיינה;
איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים;
אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר;
שמירה על מרחק  2מטר בין אדם לאדם;
בדיקת חום בכניסה;
שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת ,ככל האפשר;
בחדר שגודלו עד  20מ״ר  -יוכלו לשהות שני עובדים ,או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה
שתמנע העברת רסס;
בחדר שגודלו מעל  20מ"ר -עד  5עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה;
קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד  8עובדים בחדר.
במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה ,יסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל
המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.
נוסף על האמור מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.
עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית .ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור
לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור .הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.
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