
הדרכה  -נגיף קורונה–אכיפה מנהלית 
ליחידות פיקוח רישוי עסקים

חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום  
2020-ף"תש, (אכיפה–נגיף הקורונה החדש )

04/07/20ליום מעודכן *

ג"עיריית ר, ד ליאור אדם"עו



י נגיף הקורונה היא מחלה מדבקת "שר הבריאות מתוקף סמכותו על פי פקודת בריאות העם הכריז כי המחלה הנגרמת ע•

.מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה לבריאות הציבור

.ארגון הבריאות העולמי הכריז על המחלה כמגפה כלל עולמית•

וזאת נוכח הסכנה לבריאות הציבור , בשלב זה משרד הבריאות הישראלי פועל על מנת למנוע את התפשטות הנגיף בארץ•

.שיוצר הנגיף

כדי למנוע ככל הניתן הדבקה בנגיף והתפשטותו בידוד ותנאים שונים בשל התפשטות הנגיף הוחלט כי יש לנקוט באמצעי של •

.בארץ

מטרתו של הצו למנוע הדבקה בנגיף והתפשטותו בישראל על ידי קביעת חובת בידוד למי שבא במגע עם חולה קורנה  •

.מאומת

תקנות האכיפה מסדירות את התשתית  -תקנות אכיפה15/03/20מנת לאכוף את הצו פרסמה מדינת ישראל ביום על•

קובעות את סעיפי העונשין בנוגע להפרה של חובות מסוימות הקבועות , הנדרשת לצורך אכיפת הוראות ההסדרים כאמור

.י קנסות מנהליים"מסכה עעטייתכגון חובת בידוד בית וחובת , בצו בידוד בית

הוראת ( )בידוד בית והוראות שונות( )נגיף הקורונה החדש)צו בריאות העם 
2020-ף"תש, (שעה



(אכיפה–נגיף הקורונה החדש )תקנות שעת חירום 

לרבות התפשטות אפשרית של  , בהתאם להוראות שנקבעו בצו ולאור הסכנה המיידית העלולה להיגרם מהפרת הוראות הצו

-ו, פקחי משרד הבריאות, הותקנו תקנות שעת חירום המאפשרות את הסמכת שוטרי משטרת ישראל, הנגיף והדבקה המונית

.אכיפת הצו באמצעות הטלת קנסות מנהלייםלצורך , המקומיתהרשות עובדי 

-הגורם המוסמך להטלת קנס מנהלילתקנות קובע מיהו 7סעיף 

:מאלהאחדכלהוא,(המוסמךהגורם–להלן)אלהחירוםשעתתקנותלפימנהליקנסלהטילהמוסמךהגורם

;שוטר(1)

והגניםהטבערשותמנהלידיעלשמונופקחיםוכןדיןכלפיעלפיקוחסמכויותלוונתונותמדינהעובדשהואמפקח(2)

;1998-ח"התשנ,הנצחהואתרילאומייםאתרים,טבעשמורות,לאומייםגניםלחוק58סעיףלפיהלאומיים

;המינהליותהעבירותלחוק(ב)5סעיףלפי(2020ביוני7)ף"התשבסיווןו"טיוםעדשהוסמךמקומיתרשותעובד(3)

המקומיותברשויותהעירונייםוהפיקוחהאכיפהלייעוללחוקבהתאםשהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח(4)

.2011-א"התשע,(שעההוראת)

-גםלציבורשפתוחיםאחריםובמקומותבעסקים,בחנויותעבירותולעניין*

;1968-ח"התשכ,עסקיםרישוילחוק(1()ב)-ו(2()א)28סעיףלפישהוסמךמקומיתרשותעובד(1)

.2008-ח"התשס,(פקחיםסמכויות–סביבתיתאכיפה)המקומיותהרשויותלחוק(א)3סעיףלפישהוסמךמקומיתרשותעובד(2)



  עבירה מנהלית היא עבירה על הוראה שנקבעה בחוקים המנויים בתופסת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו המנויים

".העבירות המנהליות"בחוק 

 יסוד סביר להניח כי אדם עבר  לחוק העבירות המנהליות קובע כי קנס מנהלי יוטל על ידי מפקח אשר היה לו ( א)8סעיף

[קנס בעל ערך כספי קבוע כפי שנקבע בתקנות-קנס מנהלי קצוב]שדינה קנס מנהלי קצוב עבירה 

הטופס המתאיםהטלת קנס מנהלי תיעשה על גבי.

ניתן להטיל קנס מנהלי גם בגין

לחוק העבירות  ( ג)סעיף )כאשר הנאשם חוזר על אותה עבירה במהלך שלוש שנים מאז הורשע -עבירה חוזרת•

(  המנהליות

לחוק העבירות  ( 1ב)8סעיף )כאשר העבירה נמשכת גם לאחר שחלף המועד שנקבע בהתראה -עבירה נמשכת•

(המנהליות

 יום30הנאשם לאחר שקיבל את הקנס זכאי בתוך:

לבקש להישפט על העבירה•

.להגיש לתובע העירוני בקשה לביטול הקנס•

מסירה אישית או משלוח בדואר רשום-המצאה כחוק

יגיש נגדו התובע כתב אישום, ביקש הנאשם להישפט

לרבות הפרשי הצמדה ( גביה)יחולו על חובו הוראות פקודת המיסים , לא ביקש אדם להישפט ולא שילם את הקנס במועד

.ותוספות פיגורים

קנס מנהלי



:מינהליפירוט העבירות  לגביהן נקבע קנס 

החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

צו בריאות העם  

נגיף הקורונה  )

בידוד בית ( )החדש

(  והוראות שונות

,  (הוראת שעה)

2020-ף"תש

אלאהבידודממקוםיצאלאבבידודהמצויאדם(ד)2

המנהלאוהשירותראש,מחוזירופאשלבאישור

.האישורלתנאיובהתאם

5,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

למשרדלדווחבבידודהמצויאדםעל(א)3

מקוםזהובכלל,זהצוהוראותקיוםעלהבריאות

מועדאו(ג)2בסעיףכאמורלישראלהגעתומועד,מגוריו

.הבידודותקופת,הענייןלפי,חולהעםהאחרוןהמגע

ידווח,בישראלקבועמגוריםמקוםלושאיןחוזר(ב)

צופרסוםעםאולישראלהגעתועםהבריאותלמשרד

בתקופתשהייתומקוםעל,מביניהםהמוקדםלפי,זה

.הבידוד

באופןיהיהזהצולפיהבריאותלמשרדפנייהאודיווח(ג)

.לזמןמזמןהמשרדשיפרסם

3,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

,  (אכיפה–החדש 

2020-ף"תש

התפזרותעללהורותרשאישוטר-שוטרלהוראותסירוב(ב)2

בניגודשנעשיתלאומית-ביןהתכנסותאוהתקהלותשל

;העםבריאותלצוא3לסעיף

בלבדמשטרה1,000



:מינהליפירוט העבירות  לגביהן נקבע קנס 
החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

ח"הקנס בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

,זהלעניין;(א)5לתקנהבניגוד,אחרבאמצעותאובעצמו,עסקאומקוםהמפעיל(1)6

הואואם,(א)5בתקנההמפורטיםמהמקומותעסקאומקוםשמפעילמי–"מפעיל"

לגביושנדרש,1968-ח"התשכ,עסקיםרישוילחוק1סעיףלפירישויטעוןעסק

;ההיתרבעלאוהרישיוןבעל–חוקלאותו4בסעיףכמשמעותםהיתראורישיון

:הערה
:העסקים/המקומותאתמפרטת(א)5תקנה

:להלןכמפורט,מגוריםבביתלרבות,עסקאומקוםאדםיפעיללא

ומיתקנישעשועיםגני,פארקלונה,שעשועיםפארק,מרחץבית,מיםפארק,דיסקוטק

;ירידיםלעריכתמקום,שעשועים

5,000שוטר

  מפקח מוסמך

  עובד רשות

מקומית שהוסמך

לרבות  , פקח עירוני

,  פקח מסייע

שהוסמכו בהתאם  

לחוק לייעול 

האכיפה  

:הערה

הקנסאתלהמציאניתן

עלשאחראילמיגם

העבירהבזמןהעסק

העסקשלמפעילובתנאי

העסקרישיוןלבעלאו

בדוארגםהקנסישלח

.רשום



:מינהליפירוט העבירות  לגביהן נקבע קנס 

החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

לתקנהבניגוד,א2בתקנההמפורטבמקוםהשוהה(3)20206

;האמורה

-א2תקנה

:להלןהמפורטיםבמקומותאדםישההלא

100שלבמרחקנמצאהמקוםכןאםאלא,יםחוף(1)

היםבחוףמעברמותרואולם;המגוריםממקוםמטרים

;ביםספורטפעילותלצורך

בשטחהמצוייםשעשועיםמתקניאושעשועיםגן(2)

.(א)5תקנהלפיאסורהשפעילותועסקאומקום,ציבורי

500שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

לתקנהבניגוד,במבנהיותראונוסףאדםעםיחדמתפלל(4)6

ב2



:מינהליפירוט העבירות  לגביהן נקבע קנס 
החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

שוטר500.ב3לתקנהבניגודציבוריתתחבורהשירותהמפעיל(5)6

המדינהמטעםמוסמךמפקח

צו בריאות העם  

נגיף הקורונה  )

בידוד בית ( )החדש

(  והוראות שונות

,  (הוראת שעה)

2020-ף"התש

פועלאשר,לציבורהפתוחמקוםשלמפעילאומחזיק(1ג)ה3

–מסיכהחבישתחובתבוהשוהיםלגבישחלהבמבנה

כאמורמסיכהחובששאינואדםלמבנהיכניסלא(1)

חבישתמחובתפטורהואכןאםאלא,(א)קטןבסעיף

;(2)או(1()ב)קטןבסעיףכאמורמסיכה

כאמורמסיכהחובששאינולאדםשירותייתןלא(2)

חבישתמחובתפטורהואכןאםאלא,(א)קטןבסעיף

;(2)או(1()ב)קטןבסעיףכאמורמסכה

בכניסהלרבות,במקוםלעיןבולטיםבמקומותיתלה(3)

;במקוםמסיכהחבישתחובתבדברמודעה,אליו

:זהלענייןמסיכהמחבישתפטור•

אושכלית,נפשיתמוגבלותשמחמתאדםאו7לגילמתחתקטין

עקבממנושנמנעתאומשמעותיבאופןמתקשהרפואית

.מוגבלותו

במערכתכריזהשל,בצוהמנויההרביעיתהחובההפרתבגין•

חבישתחובתאודות,שעהחציבכלבמקוםהקיימתכריזה

.מנהליקנסלהטילניתןלא,המסיכה

1,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים-

+  חניות הפתוחים לקהל/ רק בעסקים

בתקנההמופעים בתקנה ]מכוני יופי / מספרות

[בתקנות הגבלת פעילות( 1א)-ו( א()א2()ב)5



החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

אכיפת צו בריאות  )

נגיף הקורונה  )העם 

בידוד בית ( )החדש

(  והוראות שונות

((.הוראת שעה)

תקנה

א2

חבישת)

מסיכה

במרחב

(הציבורי

,מסכהעטייתבלימגוריומקוםשאינובמקוםשוהה

העםבריאותלצו(א)ה3סעיףלהוראותבניגוד
200בלבדמשטרה

הערה:

לרשותשיאפשרהחוקתיקוןנבחןאלובימים

.זועבירהלאכוףסמכותהמקומית

תקנות שעת  

נגיף  )חירום 

–הקורונה החדש 

,  (הגבלת פעילות

2020-ף"תש

תקנה

6(6)

ישיבתשלבדרך,פאבאובר,אוכלביתהמפעיל

-העסקבביתלקוחות

,(1()א)1א3בתקנהכאמורהצהרהשהגישמבלי

הנכנסיםמספרלהגבלתמנגנוןיישםאושקבעמבלי

(ב()5()א)1א3בתקנהכאמורלמקום

שלטהוצבאולעמידהמקומותסומנושבעסקמבליאו

,(7()א)1א3בתקנהכאמורמרחקשמירתלעניין

;(1()ב)5לתקנהבניגודוהכול

לחוק4בסעיףכמשמעותםבהיתראוברישיוןשחייבמי–"מפעיל"

;1968-ח"התשכ,עסקיםרישוי

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים

אליוויומצאהמפעילש"עירשםהקנס:הערה*



החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

תקנה

6(7)

,בעצמו או באמצעות אחר, המפעיל חנות

,  (א1()א()א2()ב)5כאמור בתקנה ללא שמסר הצהרה 

כאמור בתקנה ישנה מחיצה מבלי שבחנות 

,  (4()א()א2()ב)5

שילוטלעמידה או הוצב סומנו מקומות מבלי שבחנות 

(א5()א()א2()ב)5כאמור בתקנה שמירת מרחק לעניין 

מנגנון להגבלת מספר הנכנסים  או שלא קבע או יישם 

;  (6()א()א2()ב)5למקום כאמור בתקנה 

(מעסיקאינואםאף)המקוםשלמחזיקאושמפעילמי–"מפעיל*"

;ההיתרבעלאוהרישיוןבעל-רישויטעוןעסקהואואם

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים

:הערה*

בזמןהעסקעלשאחראילמיגםהקנסאתלהמציאניתן

רישיוןלבעלאוהעסקמפעילש"עירשםהקנסהעבירה

.רשוםבדוארגםהקנסוישלחהעסק

תקנה

6(8)

,וקוסמטיקהיופילטיפולעסקאומספרההמפעיל

בעצמו,בלייזרשיערהסרתזהובכללומניקורפדיקור

,אחרבאמצעותאו

,(1()1א()א2()ב)5בתקנהכאמורהצהרהשמסרבלא

,כפפותאופניםמגן,מסכהעוטההמטפלכישווידאבלי

,(4()1א()א2()ב)5בתקנהכאמור,בלקוחטיפולבעת

הנכנסיםמספרלהגבלתמנגנוןיישםאוקבעשלאאו

;(6()1א()א2()ב)5בתקנהכאמורלמקום

בהיתראוברישיוןשחייבמי–"מפעיל*"

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים

בעלעליוטלוהקנסרישויטעוניאלועסקים:הערה*

ההיתר/הרישיון



החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

תקנה

6(9)

,  בעצמו או באמצעות אחר, המפעיל קניון

,  (א()3()ב)5כאמור בתקנה הצהרה בלא שמסר

מספר הלקוחות והציב מנגנון לוויסות מבלי שקבע ויישם 

כאמור בתקנה , לעניין מספר הלקוחות המותרשלט

,  (ה()3()ב)5

סומנו מקומות , מבלי שבקניון באזור עמידה בתורים

שלט לעניין שמירת מרחק  או מבלי שהוצב לעמידה 

,  (ז()3()ב)5כאמור בתקנה 

שלט בכניסה למעליות לעניין מספר השוהים  מבלי שהציב 

,  (ח()3()ב)5המותר כאמור בתקנה 

או  , לאכילה בשטח הקניוןשהציב שולחנות וכיסאות או 

ומבלי  , לשולחנות או לכיסאות כאמורמבלי שמנע גישה 

כאמור בתקנה , לעניין איסור אכילהשתלה שלטים 

;  [למעט בבית אוכל*( ]יא()3()ב)5

הואואם,(3()ב)5בתקנהכאמורקניוןשמפעילמי–"מפעיל"*

,1968-ח"התשכ,עסקיםרישוילחוק1סעיףלפירישויטיעוןעסק

–חוקלאותו4בסעיףכמשמעותםהיתראורישיוןלגביושנדרש

.ההיתרבעלאוהרישיוןבעל

5,000₪שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים

:הערה*

/הרישיוןבעלאוהקניוןשלהמפעילעליוטלהקנס

ההיתר



החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

תקנה

6(13)

-המפעיל מכון כושר בעצמו או באמצעות אחר

,  (1()א)1א3כאמור בתקנה הצהרה מבלי שהגיש 

מנגנון להגבלת מספר הנכנסים  מבלי שקבע או יישם 

,  (ב()5()א)1א3למקום כאמור בתקנה 

שלט  או הוצב סומנו מקומות לעמידה או מבלי שבעסק 

,  (7()א)1א3כאמור בתקנה לעניין שמירת מרחק 

;  (7()ב)5והכול בניגוד לתקנה 

ואם  , (7()ב)5מי שמפעיל מכון כושר כאמור בתקנה –" מפעיל"

;בעל הרישיון או בעל ההיתר-הוא עסק טעון רישו

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים

תקנה

6(14)

-אחרבאמצעותאובעצמושחייהבריכתהמפעיל

,(1()א)1א3בתקנהכאמורהצהרהשהגישמבלי

הנכנסיםמספרלהגבלתמנגנוןיישםאושקבעמבלי

(ב()5()א)1א3בתקנהכאמורלמקום

שלטהוצבאולעמידהמקומותסומנושבעסקמבליאו

והכול,(7()א)1א3בתקנהכאמורמרחקשמירתלעניין

;(9()ב)5לתקנהבניגוד

ואם,(9()ב)5בתקנהכאמורשחייהבריכתשמפעילמי–"מפעיל"

;ההיתרבעלאוהרישיוןבעל-רישויטעוןעסקהוא

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים



החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

תקנה

6(15)

-המפעיל אטרקציה תיירותית בעצמו או באמצעות אחר

,  (1()א)1א3כאמור בתקנה הצהרה מבלי שהגיש 

מנגנון להגבלת מספר הנכנסים  מבלי שקבע או יישם 

(  ב()5()א)1א3למקום כאמור בתקנה 

שלט  או הוצב סומנו מקומות לעמידה או מבלי שבעסק 

,  (7()א)1א3כאמור בתקנה לעניין שמירת מרחק 

(10()ב)5והכול בניגוד לתקנה 

מי שמפעיל אטרקציה תיירותית כאמור בתקנה  –" מפעיל"

בעל הרישיון או בעל –ואם הוא עסק טעון רישוי , (10()ב)5

;ההיתר

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים

תקנה

6(16)

אובעצמו,ולאירועיםלשמחותגןאואולםהמפעיל

-אחרבאמצעות

הנכנסיםמספרלהגבלתמנגנוןיישםאושקבעמבלי

(2()א()12()ב)5לתקנהבניגודלמקום

בקיוםאובמבנהאירועבקיוםאירועיםאולםמפעילאו

המספרעלהעולהבמספראנשיםבושמשתתפיםאירוע

שבסעיף"פתוחבשטחהתקהלות"בהגדרההקבוע

;(ב()12()ב)5לתקנהבניגוד,העםבריאותלצו(ב)א3

כמשמעותםבהיתראוברישיוןשחייבמי–"מפעיל",זהלעניין

.1968-ח"התשכ,עסקיםרישוילחוק4בסעיף

:הערה

.יותראואנשים21שלבסמיכותשהייה–"במבנההתקהלות"

יותראואנשים51-פתוחבשטח

5,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים



החוק לפיו נקבעה  

העבירה

הסעיף  

בחוק

גובה סכום  מהות העבירה המנהלית

הקנס  

ח"בש

סמכות

תקנות שעת חירום  

נגיף הקורונה  )

הגבלת  –החדש 

-ף"תש, (פעילות

2020

תקנה

6(16)

-בעצמו או באמצעות אחר, המפעיל מקום תרבות

בקיום פעילות תרבות בה מספר אנשים העולה על מספר  

או מפעיל מקום תרבות בקיום פעילות  , האנשים המותר

והכל , תרבות שלא בהושבת הצופים במקומות מסומנים

;(13()ב)5בניגוד לתקנה 

2,000שוטר

מוסמךמפקח

שהוסמךמקומיתרשותעובד

שהוסמכו,מסייעפקחלרבות,עירוניפקח

האכיפהלייעוללחוקבהתאם

 פקח אכיפה סביבתית-ופקח רישוי עסקים



 דוגמאבמסופוןסעיפי העבירות:

(הפרת חובת בידוד)יצא אדם המצוי בבידוד –1000•

(אי דיווח)לא דיווח אדם המצוי בבידוד –1001•

.המפעיל מקום או עסק בעצמו או באמצעות אחר–999•

.השוהה בגן שעשועים או בעסק שפעילותו אסורה–997•

מטר100השוהה בגן ציבורי המרוחק ממקום מגוריו מעל –996•

מחזיק מקום ציבורי-כניסה ללא מסיכה-995•

מחזיק מקום ציבורי-מתן שירות לאדם ללא מסיכה-994•

מחזיק מקום ציבורי-שילוט חובת מסיכה-993•

ישיבת לקוחות בבית אוכל-992•

הפעלת חנות בניגוד לתקנות-991•

הפעלת מספרה או מכון יופי בניגוד לתקנות-990•

לתקנותהפעלת קניון בניגוד -989•

הפעלת אולם אירועים-983•

הפעלת אטרקציה תיירותית-984•

הפעלת בריכת שחייה-985•

הפעלת מכון כושר-986•

אוכלהפעלת בית -987•

.הפעלת מקום תרבות-982•



התו הסגול+ פעילות עסקית 

:הערה*

כי לגבי חלק מהעסקים כלל הוראות התו הסגול אינן מהוות עבירה ולא ניתן להטיל קנס  -בשים לב

י הרשות"ולגבי עסקים אחרים הוראות מסוימות מהוות עבירה שבגינן ניתן להטיל קנס מנהלי ע



([הגבלת הפעילות)ח"תקש] עסקים 

:([ א)5תקנה ]מקומות אסורים בפעילות 

;מקום לעריכת ירידים, שעשועיםומיתקניגני שעשועים , לונה פארק, פארק שעשועים, בית מרחץ, פארק מים, דיסקוטק•

י הרשות"קנס וניתן לאכיפה עקיים •



-"לציבורהפתוח מקום "חובות מחזיק 

זהלעניין"סגולתו"בתנאילעמודמחויבנאסרהלאשפעילותולציבורהפתוחבמקוםמחזיק.

מסכהעטייתנושאלמעט,קנסבגינןלהטילשניתןפליליותכעבירותנקבעולאלציבורפתוחלמקוםהסגולהתוהגבלות.

"בין,בתשלוםאליושהכניסהמקוםלרבות,הרחבלקהלוהפתוחמחזיקידיעלהמנוהלתחוםמקום–"לציבורהפתוחמקום

:ולמעט,פתוחבשטחוביןבמבנהמצוישהוא

,מספרה,חנות,תיקוניםמעבדות,היגיינהחנות,מרקחתבית,מזוןלמכירתמקום,אוכלבית](ב)5בתקנהכמפורטעסקבתי•

.כושרמכון,חיותגן,ספריה,שוק,קניון,קוסמטיקה

סגורבמבנההתקהלותכוללותשאינןתשתיתאובינויבעבודותבושעוסקיםעבודהמקום•

(מקומיתרשות'לדוג)עובדיםהגבלתלתקנותבתוספתחיונייםמפעלים,ממשלהמשרדי•

'וכדחינוךמוסדות,לציבורמעונות,ביטחוןמוסדות•

.בריאותשירותבושניתןציבורימקום•



...חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור המשך
 למחזיק מקום הפתוח לציבור" התו הסגול"תנאי:

ידי משרד הכלכלה -ההצהרה תישלח על. )באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה-לפני פתיחת המקום -לרשות המקומית הצהרה חתומה הגשת 1.

(להמשך טיפולה של הרשות המקומית, והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון

מינוי ממונה קורונה לקיום התנאים2.

.העברת רסס בין המוכר ללקוחשירות למניעת מחיצה בדלפק 3.

[.מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר"ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

תנאי זה לא תקף לחנות הנמצאת בתוך  }לעובדים / ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 4.

{קניון

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת5.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)כריזה , שלט, אי מתן שירות, איסור כניסה ללא-כללי חבישת מסכה ללקוחות6.

:כך שיתקיים אחד מאלה, וויסות כניסת מבקרים ועובדים למניעת צפיפות של אנשים -קבלת קהל7.

oהתקהלות בשטח "או ("" איש21)התקהלות במבנה "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, בכל עת לא ישהו במקום

(איש51עד " )פתוח

oמטרים רבועים7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

.שלט כמות השוהים המותרת במקום+השוהים ' להגבלת מסמנגנון 8.

בתורים' מ2ככל האפשר שמירת מרחק של 9.

שלט לשמירת מרחק+ זה מזה ' מ2יסמן מקומות לתור במרחק 10.

[המרביעד מחצית ממספר הנוסעים -קומות 5-במבנה מ/ נוסעים במעלית2עד ]לעניין מספר הנוסעים המותר , שלט בכניסה למעלית11.

לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימייםכללי היגיינה שמירת 12.

הצבת  מתקנים עם חומרי חיטוי לידיים13.



(:הוראות התו הסגול)עסקים בפעילות -הפעלת עסקים 

:([2()ב)5תקנה ]עסקים למוצרים חיוניים -א

מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרי היגיינה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת  , אופטיקה, בית מרקחת, (סופרים, מכולות) מקום למכירת מזון ומשקאות

.או מחשבים

אינם צריכים הצהרה•

:תנאים להמשך פעילות•

.בין הנוכחים בעסק וסימון מקומות לעמידה בקופות ובתור( ככל האפשר)מטרים 2שמירת מרחק של 1)

:כך שיתקיים אחד מאלה, למניעת צפיפות של אנשים מבקרים ועובדים וויסות כניסת 2)

o ("  איש21)התקהלות במבנה "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, עת לא ישהו במקוםבכל

(איש51עד )" התקהלות בשטח פתוח"או 

o מטרים רבועים7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהלבכל;

-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)המחזיק או המפעיל של מקום לוודא  ולשאול על ( 3

(למעט עסק בקניון)לעובדים / ללקוחות

(קיים קנס מנהלי של הרשות)! מחויבים בכללי חבישת מסכה , מקבלי קהלעסקים ( 4

למעט לעניין החובה של  , יודגש כי ביחס לפעילותם של עסקים אלה לא חלה כל עבירה פלילית לפי התקנות ואין כל סמכות להטיל עליהן קנס מנהלי-

.מסכה על ידי המבקרים במקוםעטייתמפעיל המקום להקפיד על 



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

([:1()ב)5תקנה ( ]'בתי קפה וכד, מסעדות)אוכל / עסקי מזון-ב

חובות מחזיק  )1א3בתנאי שהמחזיק או המפעיל של בית העסק יפעל בכפוף להוראות תקנה , בר או פאב, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בית אוכל

-(לציבורמקום הפתוח 

באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד  -"לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק-לרשות המקומית הצהרה חתומה הגשת 1.

(להמשך טיפולה של הרשות המקומית, ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון-ההצהרה תישלח על. )הכלכלה והתעשייה

(קיים קנס מנהלי של הרשות)

ממונה קורונה לקיום התנאיםמינוי 2.

.מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח3.

מ  "ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

[.מתחת לגובה התקרה לכל היותר

תנאי זה לא  }לעובדים / ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 4.

{תקף לחנות הנמצאת בתוך קניון

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת5.



...המשך([ 1()ב)5תקנה ( ]'בתי קפה וכד, מסעדות)אוכל / עסקי מזון-ב

(הרשותקיים קנס מנהלי של )כריזה , שלט, אי מתן שירות, איסור כניסה ללא-חבישת מסכה ללקוחותכללי 6.

:כך שיתקיים אחד מאלה, וויסות כניסת מבקרים ועובדים למניעת צפיפות של אנשים -קהלקבלת 7.

oובלבד שבעסקים שלפי רישיון העסק יכולים להכיל , שבכל עת לא ישהו במקום יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק

";מהמותר ברישיון העסק85%מספר הלקוחות לא יעלה על , לקוחות100-יותר מ

oרבועיםמטרים 7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

(קיים קנס מנהלי של הרשות).שלט כמות השוהים המותרת במקום+השוהים ' מנגנון להגבלת מס8.

בתורים' מ2האפשר שמירת מרחק של ככל 9.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)מרחק שלט לשמירת + זה מזה ' מ2יסמן מקומות לתור במרחק 10.

[עד מחצית ממספר הנוסעים המרבי-קומות 5-במבנה מ/ נוסעים במעלית2עד ]לעניין מספר הנוסעים המותר , בכניסה למעליתשלט 11.

לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימייםכללי היגיינה שמירת 12.

הצבת  מתקנים עם חומרי חיטוי לידיים13.



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

([:א()א2()ב)5תקנה ]בית עסק אחר הפתוחים לקבלת קהל / חנות-ג

קיים קנס מנהלי של -הטיפול של הרשות ו) ניתן להגיש הצהרה גם באתר משרד הכלכלה , טרם פתיחת העסק, לרשות המקומית( ב דוגמא"מצ)חובה להגיש הצהרה •

(הרשות

:לתנאים הבאיםבכפוף •

ככל , לעובדים/ ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)על המחזיק או המפעיל של מקום לוודא  ולשאול 1)

{תנאי זה לא תקף לחנות הנמצאת בתוך קניון}. האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת

.שאחראי על ביצוע הפעולות והתנאים המחויבים-ממונה על ענייני קורונהמינוי 2)

(.גם המחיצה)לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק כללי היגיינה שמירת 3)

(קיים קנס מנהלי של הרשות. )בדלפק בית העסק למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוחמחיצה4)

מ מתחת לגובה התקרה לכל "ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

[.היותר

בין הנוכחים בעסק ( ככל האפשר)מטרים 2של שמירת מרחק 5)

(קיים קנס מנהלי של הרשות). בקופות ובתורסימון מקומות לעמידה 6)

(קיים קנס מנהלי של הרשות). לעניין שמירת מרחק ומספר הלקוחות המותר בבית העסקשלט7)

(קיים קנס מנהלי של הרשות):כך שיתקיים אחד מאלה, למניעת צפיפות של אנשים וויסות כניסת מבקרים ועובדים 8)

o התקהלות בשטח  "או (" איש21)התקהלות במבנה "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, עת לא ישהו במקוםבכל

(איש51עד " )פתוח

oרבועיםמטרים 7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

(קיים קנס מנהלי של הרשות)! מחויבים בכללי חבישת מסכה , מקבלי קהלעסקים 9)



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

( :1א()א2()ב)5תקנה ] פדיקור ומניקור והסרת לייזר , מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה-ד

-הטיפול של הרשות ו) ניתן להגיש הצהרה גם באתר משרד הכלכלה , טרם פתיחת העסק, לרשות המקומית( ב דוגמא"מצ)חובה להגיש הצהרה •

(קיים קנס מנהלי של הרשות

:לתנאים הבאיםבכפוף •

-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)על המחזיק או המפעיל של מקום לוודא  ולשאול 1)

{תנאי זה לא תקף לחנות הנמצאת בתוך קניון}לעובדים / ללקוחות

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת2)

.מיטות טיפול בין לקוח ללקוח/ חיטוי ציוד וכיסאות, חיטוי כלים-חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסקעל כללי היגיינה לרבות הקפדה 3)

(קיים קנס מנהלי של הרשות). יש להחליף כפפות בין לקוח ללקוח . מגן פנים וכפפות, לעטות מסיכהבעת טיפול בלקוח יש 4)

.שלט לעניין שמירת מרחק+ בין הנוכחים בעסק ( ככל האפשר)מטרים 2שמירת מרחק של 5)

(קיים קנס מנהלי של הרשות):כך שיתקיים אחד מאלה, למניעת צפיפות של אנשים וויסות כניסת מבקרים ועובדים 6)

o התקהלות בשטח  "או (" איש21)התקהלות במבנה "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, עת לא ישהו במקוםבכל

(איש51עד " )פתוח

oמטרים רבועים7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

(קיים קנס מנהלי של הרשות)! מחויבים בכללי חבישת מסכה , מקבלי קהלעסקים ( 7



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

([:3()ב)5תקנה ] קניון -ה

קיים  -הטיפול של הרשות ו) הגשת הצהרה גם באתר משרד הכלכלה , טרם פתיחת העסק, לרשות המקומית( ב דוגמא"מצ)חובה להגיש הצהרה •

(קנס מנהלי של הרשות

:לתנאים הבאיםבכפוף •

.שאחראי על ביצוע הפעולות והתנאים המחויבים-ממונה על ענייני קורונהמינוי 1)

-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)על המחזיק או המפעיל של הקניון לוודא ולשאול 2)

{תנאי זה לא תקף לחנות הנמצאת בתוך קניון}לעובדים / ללקוחות

.משמרתככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה 3)

:כך שיתקיים אחד מאלה, למניעת צפיפות של אנשים וויסות כניסת מבקרים ועובדים 4)

o התקהלות  "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון, באזור הפתוח לקהל, עת לא ישהו במקוםבכל

(איש51עד " )התקהלות בשטח פתוח"או (" איש21)במבנה 

oרבועיםמטרים 7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

(הרשותקיים קנס מנהלי של ). שלט למספר הלקוחות המותר במקום+מנגנון להגבלת נכנסים קביעת 4)

.בין הנוכחים בקניון( ככל האפשר)מטרים 2של מרחק שמירת 5)



...המשך([ 3()ב)5תקנה ] קניון 

(הרשותקיים קנס מנהלי של )לעניין שמירת מרחק שלט+בקופות ובתור מקומות לעמידה סימון 6)

קיים קנס מנהלי של  )(. נוסעים שאינם גרים באותו מקום2-לא יותר מ) לעניין מספר הנוסעים המותר, בכניסה למעליתשלט 7)

(הרשות

.פנימייםלרבות הקפדה על חיטוי משטחים כללי היגיינה שמירת 8)

לידייםמתקנים עם חומרי חיטוי הצבת  9)

למעט בבית ]שלט איסור אכילה במקום + ימנע גישה לכך , אין להציב שולחנות אכילה, לאפשר ישיבה לצורך אכילהאין 10)

(הרשותקיים קנס מנהלי של )[ אוכל

(הרשותקיים קנס מנהלי של )! מחויבים בכללי חבישת מסכה , מקבלי קהלעסקים 11)

האפשר רישום של הנכנסים והשוהים בקניוןככל 12)



דוגמא 

בעל להצהרת 
הסגולהתו -עסק



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

רק ברשויות שבתחומה קיים שוק-([: 4()ב)5תקנה ] שוק קמעונאי -ו

-התפעול והאחריות בנושא על הרשות המקומית

.ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים, פרסום הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק1)

לעובדים/ ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 2)

!מחויבים בכללי חבישת מסכה 3)

:כך שיתקיים אחד מאלה, וויסות כניסת מבקרים ועובדים למניעת צפיפות של אנשים -קבלת קהל4)

oהתקהלות "או (" איש21)במבנההתקהלות "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, בכל עת לא ישהו במקום

(איש51עד " )בשטח פתוח

oמטרים רבועים7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

.שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום+ להגבלת מספר השוהים מנגנון 5)

.מטרים לפחות בין אנשים2על שמירת מרחק של , ככל האפשר6)

לעניין שמירת מרחקשלט+בתור סימון מקומות לעמידה 7)

.לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בכלל העסקים בשוקכללי היגיינה שמירת 8)

הצבת מתקנים עם חומרי חיטוי לידיים9)

(למעט במקומות של בתי אוכל)שלטים לעניין איסור אכילה בשוק + לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה בשטח השוק 10)

האפשר רישום של הנכנסים והשוהים בשוקככל 11)



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

-([: 7()ב)5תקנה ] מכון כושר-ז

מקום "בכפוף לתו הסגול של –( סטודיו–בפסקה זו )מכון כושר ומקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר 

"  הפתוח לציבור

ההצהרה תישלח  . )באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה-לפני פתיחת המקום -לרשות המקומית הצהרה חתומה הגשת 1.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)( להמשך טיפולה של הרשות המקומית, ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון-על

ממונה קורונה לקיום התנאיםמינוי 2.

.מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח3.

מ מתחת  "ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

[.לגובה התקרה לכל היותר

תנאי זה לא תקף }לעובדים / ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 4.

{לחנות הנמצאת בתוך קניון

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת5.



...המשך-([7()ב)5תקנה ] מכון כושר

(הרשותקיים קנס מנהלי של )כריזה , שלט, אי מתן שירות, איסור כניסה ללא-חבישת מסכה ללקוחותכללי 6.

:מאלהכך שיתקיים אחד , וויסות כניסת מבקרים ועובדים למניעת צפיפות של אנשים -קהלקבלת 7.

oבמבנה  התקהלות "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, בכל עת לא ישהו במקום

(איש51עד " )התקהלות בשטח פתוח"או (" איש21)

o רבועיםמטרים 7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהלבכל;

(קיים קנס מנהלי של הרשות).במקוםכמות השוהים המותרת שלט +השוהים ' מנגנון להגבלת מס8.

בתורים' מ2האפשר שמירת מרחק של ככל 9.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)מרחק שלט לשמירת + זה מזה ' מ2מקומות לתור במרחק יסמן 10.

[המרביעד מחצית ממספר הנוסעים -קומות 5-במבנה מ/ נוסעים במעלית2עד ]לעניין מספר הנוסעים המותר , בכניסה למעליתשלט 11.

פנימייםלרבות הקפדה על חיטוי משטחים כללי היגיינה שמירת 12.

מתקנים עם חומרי חיטוי לידייםהצבת  13.



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

-([: 9()ב)5תקנה ] בריכת שחיה -ח

"  מקום הפתוח לציבור"בכפוף לתו הסגול של –למעט הפעלת בריכת פעוטות, בריכת שחייה

ההצהרה תישלח  . )באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה-לפני פתיחת המקום -לרשות המקומית הצהרה חתומה הגשת 1.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)( להמשך טיפולה של הרשות המקומית, ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון-על

ממונה קורונה לקיום התנאיםמינוי 2.

.מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח3.

מ מתחת  "ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

[.לגובה התקרה לכל היותר

תנאי זה לא תקף }לעובדים / ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 4.

{לחנות הנמצאת בתוך קניון

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת5.



...המשך([: 9()ב)5תקנה ] בריכת שחיה 

(קיים קנס מנהלי של הרשות), שלט, אי מתן שירות, איסור כניסה ללא-חבישת מסכה ללקוחותכללי 6.

:מאלהכך שיתקיים אחד , וויסות כניסת מבקרים ועובדים למניעת צפיפות של אנשים -קהלקבלת 7.

oבמבנה  התקהלות "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, בכל עת לא ישהו במקום

(איש51עד " )התקהלות בשטח פתוח"או (" איש21)

o רבועיםמטרים 7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהלבכל;

oר"מ6לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל , במי הבריכה;

(קיים קנס מנהלי של הרשות).במקוםכמות השוהים המותרת שלט +השוהים ' מנגנון להגבלת מס8.

בתורים' מ2האפשר שמירת מרחק של ככל 9.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)מרחק שלט לשמירת + זה מזה ' מ2מקומות לתור במרחק יסמן 10.

[המרביעד מחצית ממספר הנוסעים -קומות 5-במבנה מ/ נוסעים במעלית2עד ]לעניין מספר הנוסעים המותר , בכניסה למעליתשלט 11.

פנימייםלרבות הקפדה על חיטוי משטחים כללי היגיינה שמירת 12.

מתקנים עם חומרי חיטוי לידייםהצבת  13.



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

-([: 12()ב)5תקנה ] אולם אירועים-ט

"  מקום הפתוח לציבור"לתו הסגול של בכפוף 

-ההצהרה תישלח על. )באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה-לפני פתיחת המקום -לרשות המקומית הצהרה חתומה הגשת 1.

(  להמשך טיפולה של הרשות המקומית, ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון

ממונה קורונה לקיום התנאיםמינוי 2.

.מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח3.

מ מתחת  "ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

[.לגובה התקרה לכל היותר

תנאי זה לא תקף }לעובדים / ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 4.

{לחנות הנמצאת בתוך קניון

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת5.

(קיים קנס של הרשות), שלט, אי מתן שירות, איסור כניסה ללא-כללי חבישת מסכה ללקוחות6.

בתורים' מ2ככל האפשר שמירת מרחק של 8.

שלט לשמירת מרחק  + זה מזה ' מ2יסמן מקומות לתור במרחק 9.

[עד מחצית ממספר הנוסעים המרבי-קומות 5-במבנה מ/ נוסעים במעלית2עד ]לעניין מספר הנוסעים המותר , שלט בכניסה למעלית10.

לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימייםכללי היגיינה שמירת 11.

הצבת  מתקנים עם חומרי חיטוי לידיים12.



...המשך([: 9()ב)5תקנה ] אולם אירועים

אירוע לציון בת או בר מצווה או אירוע דומה בדתות אחרות  , ובכלל זה אירוע לציון הולדת בן או בת, חתונה או אירוע לציון טקס דתילגבי 8.

:תנאים נוספים, (כמשמעותם בצו רישוי עסקים)ולאירועים שייערך באולם או בגן לשמחות 

ואולם לא ישהו באירוע מספר  , מטרים רבועים בשטח שבו מתקיים האירוע2ביחס של יותר מאדם אחד לכל , לא ישהו באירוע מספר אנשים

:כמפורט להלן, (האירועיםעובדי אולם למעט )אנשים העולה 

אנשים250–או באירוע דומה בדתות אחרות , בחתונה ובאירוע לציון בר מצווה או בת מצווה;

 אנשים50–או אירוע דומה בדתות אחרות , זה אירוע לציון הולדת בן או בתובכלל , אחרבאירוע לציון טקס דתי שאינו אירוע

 אחרותאו באירוע דומה בדתות , ובאירוע לציון בר מצווה או בת מצווההכמות בחתונה -"[בין המצרים"תקופת ] 10/07-31/07בתקופה שבין ,

המרבית של המקום  מהתפוסה % 50מספר אנשים שלא יעלה על -ולגבי אירוע במבנה , אנשים250-אירוע בשטח פתוח לגבי -:מוגבלת באופן הבא

אנשים100ובלבד שלא יעלה על 

במקוםשלט כמות השוהים המותרת +(קיים קנס מנהלי של הרשות)השוהים' מנגנון להגבלת מס

כך  על , המחזיק או המפעיל של המקום ידרוש ממזמין האירוע להעמיד לרשותו את הרשימה הטלפונית ויידע את המוזמנים לפני קיום האירוע

של  המפעיל לדרוש רשאי בנגיף הקורונה נדבק העובדים או המשתתפים אחד ובמידה )שמספרי הטלפון שלהם צריכים להיות מועברים לידיו 

(אפידמיולוגיתהמקום את הרשימה הטלפונית וזאת לסיוע בביצוע חקירה 

 אירועיםבאולם שייערך לעיל שאינו כאמור לגבי אירוע:

 עת לא ישהו במקום אנשים באזור הפתוח לקהל במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה בכל האירוע יתקיים בשטח פתוח ולא במבנה

(קיים קנס מנהלי של הרשות)(איש51" )התקהלות בשטח פתוח"



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 

-([: 13()ב)5תקנה ] מקום תרבות-י

"  מקום הפתוח לציבור"לתו הסגול של בכפוף 

ההצהרה תישלח  . )באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה-לפני פתיחת המקום -לרשות המקומית הצהרה חתומה הגשת 1.

(  להמשך טיפולה של הרשות המקומית, ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון-על

ממונה קורונה לקיום התנאיםמינוי 2.

.מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח3.

מ מתחת  "ס50המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של , או מערכת גילוי אש ועשן( ספרינקלרים)במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי -]

[.לגובה התקרה לכל היותר

תנאי זה לא תקף }לעובדים / ללקוחות-(38לא תותר כניסת חום מעל )ביצוע של מדידת חום ( + ?מגע עם חולה קורונה? חום? שיעול)לשאול 4.

{לחנות הנמצאת בתוך קניון

.ככל האפשר שיבוץ קובצת עובדים יחד באותה משמרת5.



...המשך([: 13()ב)5תקנה ] מקום תרבות 

(הרשותקיים קנס מנהלי של ), שלט, אי מתן שירות, איסור כניסה ללא-חבישת מסכה ללקוחותכללי 6.

:כך שיתקיים אחד מאלה, וויסות כניסת מבקרים ועובדים למניעת צפיפות של אנשים -קבלת קהל7.

oבמבנה  התקהלות "אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה , למעט החניון, באזור הפתוח לקהל, בכל עת לא ישהו במקום

(איש51עד " )התקהלות בשטח פתוח"או (" איש21)

oמטרים רבועים7ביחס של יותר מאדם אחד לכל , למעט החניון, בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל;

.במקוםכמות השוהים המותרת שלט +השוהים ' להגבלת מסמנגנון 8.

בתורים' מ2האפשר שמירת מרחק של ככל 9.

מרחק  שלט לשמירת + זה מזה ' מ2מקומות לתור במרחק יסמן 10.

[המרביעד מחצית ממספר הנוסעים -קומות 5-במבנה מ/ נוסעים במעלית2עד ]לעניין מספר הנוסעים המותר , בכניסה למעליתשלט 11.

פנימייםלרבות הקפדה על חיטוי משטחים כללי היגיינה שמירת 12.

לידייםמתקנים עם חומרי חיטוי הצבת  13.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)המותרהמשתתפים בפעילות התרבות יהיה מספר האנשים מספר 14.

(קיים קנס מנהלי של הרשות)מסומניםבמקומות בהושבת הצופים בפעילות התרבות במקום התרבות תהייה הצפייה 15.



...המשך( עסקים בפעילות)הפעלת עסקים 
:שונות -יא

 נאמן  מינוי,המתפלליםמטר בין 2על מרחק של שמירה , בחללמשתתפים 50עד ]תפילה במבנה תתקיים בהתאם להוראות המנהל

[היגיינהעל כללי הקפדה , מסיכותעטיית, קורונה

 בכפוף לתנאיםמקווההפעלת

כל חנות רשאית לבצע מתוכה משלוחים. התקנות לא אוסרות על הפעלה של שירות משלוחים לבית הלקוח.

החזרת ספרים לספרייה  + הצבת בדלפק ההשאלה מחיצה למניעת רסס + " לציבורהפתוח מקום "בכפוף לתו הסגול של -ספריה

ימים מיום החזרתם3תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך 

לציבורהפתוח מקום "תנאים של /בכפוף לתו הסגול–פינת חי , ספארי, גן חיות"

/ מנגנון/ הצהרה-הרשותקנס מנהלי של קיים חלק מהתנאים " )לציבורהפתוח מקום "לתו הסגול של בכפוף -תיירותיתאטרקציה 8.

(מרחק

 כך שמספר  , המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים לרכבל" +מקום הפתוח לציבור"תנאים של /בכפוף לתו הסגול-רכבל

ואולם מספר הנוסעים לא יעלה  , אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום, הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר

";20על 

 למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם , "מקום הפתוח לציבור"תנאים של /וחללי תצוגה אחרים בכפוף לתו הסגולמוזאון

.מיועדים לילדים



האכיפה בשטח

(משטרה/ משרד הבריאות)מידע רשמי ממקור רשמי / הסתמכות על ראיות

המידע/ תיעוד הראיות

 (תיאור עובדות המהוות את העבירה)תיעוד ביצוע העבירה

 (פרטים מלאים)תיעוד הזיהוי + זיהו מבצע העבירה

 (על כלל הפקחים שנכחו לבצע רישום דוח פעולה)פרטי העדים לאירוע

תיעוד תגובת הנקנס

 דוח פעולה מפורט של כל הפרטים-ח פעולה"דועריכת

(ח לאחר מסירתו"למחוק פרטים בדו/ להוסיף/ אין לשנות) ח המנהלי "הנפקת הדו

ח הינו דוח מנהלי בתבנית של קנס מנהלי"יש לשים לב כי הדו



סמכויות נלוות

-לתקנות8י סעיף "עפ

:מכוח תקנות שעת חירום אלה יהיה רשאי הגורם המוסמךמינהלילצורך הטלת קנס 

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודת רשמית אחרת המזהה אותו.

  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוען של תקנות שעת חירום

.אלה

משפטובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית , לרבות לכלי תחבורה שהוא נייח, להיכנס למקום;

אין בסמכויות הגורם המוסמך לפי תקנה זו כדי לגרוע מהסמכויות שניתנו לו לפי כל דין.

{(אכיפה–נגיף הקורונה החדש )תקנות שעת חירום מכחלהתקיימות התנאים של הפקחים כאמור לפקח על עסקים בסמכותם 



הנחיות פרקליטות

הטריטוריאליבתיאום מלא ובכפיפות למפקד המשטרה נבקשכם להנחות את הפקחים להמשיך לפעול , בשלב הנוכחי.

י השוטר"פקחים הקנס יוטל ע–משולב משטרהבכח, בנוסף.

 או , באמצעות חוקי העזר השונים של הרשות המקומית" הקורונה"אין לבצע אכיפה של האיסורים הנוגעים לנושא

.  אשר נועדו לתכליות שונות לחלוטין, באמצעות חוקים אחרים

 בדבר איסור  מפקח עירוני ראשי ליידע את הציבור יחד עם זאת , בסמכות המשטרה בלבד-התפזרות התקהלותסירוב

:בנוסח הבא, התקהלות ובאפשרותו להודיע לציבור כי לפי הצו חל איסור על התקהלות במרחב הציבורי

הנכם מתבקשים . חל איסור על התקהלות במרחב הציבורי( נגיף הקורונה החדש)לפי צו בריאות העם : שימו לב"

"להקפיד על הוראות החוק

.אנשים או יותר21שהייה בסמיכות של –במבנה התקהלות •

אנשים או יותר51-פתוחהתקהלות בשטח •

קנס בגין הפעלת מקום או עסק יירשם על שם בעל  +הקנס כנגד בגירים בלבד -(המפעיל)לברר את זהות הבעלים -עסקים

.לבעל הרישיון או ההיתר הזמני-ואם העסק טעון רישוי , המקום או העסק



...הנחיות פרקליטות המשך

 הספק יפעל לטובת האדם, כאשר המפקח העירוני לא שוכנע שהתבצעה עבירה, של ספקבמקרה.

 לצורך כך באפשרותו של המפקח  , המפקח העירוני מלהטיל קנסיימנע , לפנות ברגשיות ועדינות-מוגבלויותאנשים עם

תעודת  (כגון תעודת נכה שמצוינת בה זכאותו של האדם לפטור מעמידה בתור , להסתמך על אישורים מתאימים שבידי האדם

יש להעדיף  .וכן יש להתרשם מנסיבות המקרה ומאפייניו ולהפעיל שיקול דעת מושכל, או מסמך של איש מקצוע) 'פטור מתור'

.ולערוך הסברה בצורה רגישה ומתחשבת ככל הניתןמתן אזהרה 

בשים לב לרגישות תחומי  ,  ומתוך שקיפות כלפי הציבור, ידי הרשות להיעשות באופן שוויוני-על האכיפה המבוצעת על

.  האכיפה

אפשרות להגשת בקשות מקוונות דרך האתר+ למסופוןהוספת עבירות -טכני

 לתחילת פעילות אכיפה על ידי פקח הוא כי הפקח קיבל את ההסמכה המתאימה ועבר הכשרה כנדרש בהתאם להוראות  תנאי

.ואת דרכי האכיפה, את העבירות שבסמכותו לאכוף, הדין המסמיך הרלוונטי וכי הוא מכיר היטב את נוהל האכיפה

ואיסורים  , גם בנושא הפעלת עסקים, ברשות שהוכרזה כאזור מוגבל נקבעו איסורים נרחבים יותר-אכיפה באזורים מוגבלים

.  שנקבעו בתקנות, אלה יכולים להיאכף על ידי הפקחים העירוניים

י הנחייתם"יש להתעדכן בשינויי ועדכוניי החקיקה למול התביעה העירונית ולפעול עפ.



דוגמאות  -קנסות



הגבלת פעילות  
עסקית



שילוט חובת 
-מסיכה

מחזיק מקום  
ציבורי



מתן שירות לאדם 
-ללא מסיכה

מחזיק מקום ציבורי



-כניסה ללא מסיכה
מחזיק מקום ציבורי



-הפעלת חנות
בניגוד לתקנות



הפעלת מספרה או מכון  
בניגוד לתקנות-יופי 



–הפעלת קניון 
בניגוד לתקנות



י החקיקה"יש לפעול במקצועית בהתאם ועפ

האכיפה נועדה לשמור על שלום ובריאות הציבור

יחד עם זאת שימרו על עצמכם תוך שמירת כל הכללים וההנחיות

בכל שאלה או סוגיה אני זמין עבורכם  

[רפרנט אגף הביטחון והאכיפה, תובע עירוני]ד "עו, ליאור אדם

ג"עיריית ר, השירות המשפטי

052-6991133

!המון בריאות והצלחה 


