מדינת ישראל
משרד הפנים
אגף בכיר לרישוי עסקים
כ"וניסןתש"פ 
02אפריל 0202


חנויות ועסקים נוספים שפתיחתם מתאפשרת בכפוף לעמידה בתנאים
אתמול()02.2.0202פורסמו"תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת פעילות) (תיקון
מס'  ,)5התש"ף "0202-(להלן :"התקנות") המאפשרות פתיחתם של עסקים נוספים בכפוף
לעמידתםבתנאים.
בתקנה5מופיעכי– 
"(0א)(א)חנותאועסקשעיקרעיסוקםמכירהשלמוצרמהמוצריםהמפורטיםבתוספתהראשונהאו
מתןשירותלגבימוצרכאמורלמעטחנותאועסקכאמורהמצוייםבקניון -בכפוףלתנאיםכמפורט
להלן,ובלבדשבעלהעסק,אוהחנותכאמורהגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות
או העסק הצהרה חתומהבנוסחהקבועבתוספתהשנייה,ולפיההואעומדבתנאיםכאמור "...
"(ב) הגורם המוסמך כהגדרתו בתקנה (7א)  3או  2לתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם
(נגיףהקורונההחדש)(בידודביתוהוראותשונות)(הוראתשעה)),התש"ף,0202יקיים פיקוח על
עמידת החנות או העסק בתנאים לפי פסקת משנה (א) בתוך שבועיים ממועד קבלת ההצהרה
כאמורבאותהפסקתמשנה,לשםבדיקתהתקיימותהתנאיםהאמוריםבה;לשםפיקוחכאמוררשאי
הגורםהמוסמךלעשותשימושבסמכויותהנתונותלומכוחתקנה8לתקנותהאמורות ".




להלן מספר הבהרות לרשויות המקומיות:

 . 5הערה חשובה:
התקנותהמדוברותהינןתקנותשהוגשועלידישר הבריאות ומטרתןלקבועתנאיהיגיינהובריאות
הולמיםלניהולחנויותועסקיםמסוגיםשוניםוזאתתחתצלהשלהתפשטותנגיףהקורונה.האחריות
עלהרגולציהאלמולהרשויותהמקומיותבנושאיםאלו,הינהשלהרגולטורהמקצועי,כאשרבנושא
בריאותהעם,המדוברבשרהבריאות.בהיותהידעהמקצועיעלההסדר,התכליותהעומדותביסודו
והפעולותשאליהםכוונויוזמיו,ידועותונמצאותבתחוםהידעהמקצועישלמשרדהבריאות .
ככלשנדרשתהבהרהלקריאתהתקנות,ישלהתייעץעםהיועצים המשפטיים ברשויות המקומיות,
אשרמתפקידםלהבהיראתהנדרשלגורמיהמקצוע.וככלשיעלההצורך,הםיוכלולהיעזרבמשרדי
הבריאותוהמשפטים .
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 . 2למי ברשות מגיש בעל החנות או העסק את ההצהרה?
 ראש הרשות המקומית יקבע את הגורם שאליו תוגש ההצהרה בהתאם לתקנות ויפעל לפרסום
הגורםוהכתובתלהגשתההצהרהבאתרהאינטרנטשלהרשותהמקומיות. 

 . 1האם על הרשות להנפיק אישור לבעל החנות או העסק שהגיש לה הצהרה?
הרשותאינהמוסמכתלהנפיקכלאישור.בהתאםלתקנות,לאחרשמילאאתהתנאים,ולאחרמסירת
ההצהרהבעלהעסקיכוללפתוחאתהעסקבהתאםלתקנותולתנאיםשנקבעובמסגרתן. 

 . 4מיהו הגורם המוסמך ברשות לפקח על התנאים ב חנות או ב עסק?
בהתאם לתקנות נקבע כי על "גורם מוסמך" ברשות המקומית לקיים פיקוח על עמידת החנות או
העסק בתנאים שנקבעו לפתיחתו לפי תקנה 0(5א) לתקנות בתוך שבועיים מיום קבלת ההצהרה
ברשותהמקומית .
גורםמוסמךלענייןזהבהתאםלתקנות,הינו :



עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף(5ב)לחוקהעבירותהמינהליות; 
פקח עירוני,לרבות פקח מסייע,שהוסמכו בהתאם לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים
ברשויותהמקומיות(הוראתשעה),התשע"א.0200-

שימו לב ,כי רק מפקחים כאמור הינם מהווים גורם מוסמך לצורך התקנות .גורמים אחרים ברשות
המקומיות אינם מוסמכים לקיים פיקוח כאמור ,לרבות מפקחים שהוסמכו לעניין חוקים אחרים,
כדוגמתחוקהתכנוןוהבניה,חוקירישויעסקיםועוד. 

 . 1מהם התנאים שעל בעל החנות או העסק לעמוד בהם ש מאפשרים את פתיחתו?
התנאיםרשומיםבתקנה(5ב)לתקנות .
הסברמפורטעלהתנאיםניתןלמצואבאתרמשרדהאוצר .

 . 6מהם החנויות או העסקים שפתיחתם הותרה בכפוף לעמידה בתנאים? ( מלבד 
העסקים שכבר מותרים בפתיחה עוד קודם ל פרסום תקנות אלו  , ואינם  מחויבים  להגיש
הצהרה ) 

רשימתהעסקיםמופיעהבתוספתהראשונהלתקנות .
פירוטנרחבשלהחנויותוהעסקיםניתןלמצואבאתרמשרדהאוצר .



_____________________________________________
רח' קפלן  2ירושלים ,ת.ד ,8516 .מיקוד25512 :
אתר המשרד www.moin.gov.il :דואר אלקטרוניChavaMo@moin.gov.il :

- 3 -

 . 7מהונוסחההצהרהאותהמגישבעלהחנותאוהעסקלרשותהמקומית? 
נוסחההצהרהמופיעבתוספתהשנייהלתקנות(שימולבשמדוברבהצהרהבלבדולאתצהיר,ולכן
איןצורךבחתימתעו"ד) :

"התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  -הגבלת
פעילות),התש"ף 0202-
שנערכהונחתמהב........................ביום.............בחודש..................בשנת........................ 
עלידי....................ת"ז .......................
המכהןכבעלהעסק/מחזיקבעסקב.........................(שםוכתובתהעסק) 
 0.אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה (5ב)(0א)(א)
לתקנותשעתחירום(נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות),התש"ף(להלן–הפעולות) .
0.אנימודעלחובתילקיוםואכיפתהפעולותבמקוםהעבודהלטובתשמירהעלבריאותהציבור .
3.ולראיהבאתיעלהחתום :
 ".................................................
חתימה 
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