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 "א אייר תש"פי
 2020מאי  05

 108815סימוכין: 
 לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב, 

 שעת חירום )נגיף הקורונה החדשלתקנות  10להלן קישור לתיקון מס'  – תקנות הגבלת פעילות 
"(: תקנות הגבלת הפעילות)להלן: " 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –

https://drive.google.com/file/d/1wYzmA_QWQ3aAssJmmXc0eV8A8KWWvZGV/view?usp=sharing  

 :לא בהכרח לפי סדר חשיבות לשלטון המקומי() במסגרת התיקון נקבע

o  ביתו וקבעה רשימה סגורה של עילות ליציאה יציאה של אדם מ שהגבילה, 2בוטלה תקנה
, ואולם עדיין אסורה הכניסה ונשית בגין הפרת ההגבלות הללוובוטלה הסנקציה הע מהבית

מ' ממקום המגורים, ובחופי הים  100לגנים הציבוריים  ולחופי הים )אלא אם הם נמצאים 
מותר בנוסף, לצורך פעילות ספורט בים(, ועדיין אין לפתוח מקומות בילוי )רשימת מקומות 

הפרת , ובגין ראו לעניין זה התייחסות בהמשך( –תה הבילוי שאסורה פתיחתם השתנ
 .  איסורים אלה עדיין קיימת סנקציה עונשית

o  בוטלה מגבלת המרחק ממקום המגורים/העבודה בקיום תפילה )עדיין חלה החובה לקיים
 מ' לפחות זה מזה(. 2מתפללים במרחק  19את התפילה במקום פתוח בלבד, ובהרכב של עד 

o  אנשים  10ד אנשים )ולא ע 19הורחבה ההשתתפות בברית, וכעת ניתן לקיימה בהרכב של עד
 בלבד, כפי שקבוע היום(.

o .נקבעו הוראות להפעלת מקוואות, וחובת תיאום מראש של הגעת אישה למקווה 

o  ,במכון כושר  וכעת מותר לקיים פעילותמקומות הבילוי האסורים צומצמו משמעותית
A7lT-https://drive.google.com/file/d/1Dou-)נזכיר פנייתנו בנושא, בקישור שלהלן: 

BFR0UxgxlSyde_Kq8Fuegv8/view?usp=sharing  בגן חיות, ספארי, פינת חי, שמורת טבע, גן ,)
"תו הסגול" -בכפוף לעמידה בהוראות הלאומי ואתר מורשת, וכן ניתן להפעיל ספריה )

החלות על עסקים "רגילים", ובכפוף לכך שהמפעיל של הספריה יציב בדלפק ההשאלה 
עשה לתוך מכל איסוף שבו מחיצה למניעת רסס, והחזרת הספרים לספריה מהשאלה, ת

( וניתן לקיים עסק לטיפול לא רפואי ימים מיום חזרתם 3בלא מגע למשך  ישהו הספרים
 בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית.

mailto:hamal@masham.org.il
https://drive.google.com/file/d/1wYzmA_QWQ3aAssJmmXc0eV8A8KWWvZGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dou-A7lT-BFR0UxgxlSyde_Kq8Fuegv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dou-A7lT-BFR0UxgxlSyde_Kq8Fuegv8/view?usp=sharing


   
 
 
 
 

 

 דרכי התקשרות:
| https://bit.ly/39UV3I0 hamal@masham.org.il  |7439600-03  17:00-08:00בשעות הפעילות  |*3676או 

o  בהתאם להוראות   תחרותי ספורטאי של אימון לצורך שחייה בריכת הפעלתהותרה(
 .במים טיפול לצורך טיפולית בריכה הפעלתהמנהל( וכן 

o ק שאין חובה להקים מחיצה בין במסגרות של טיפול נפשי )לרבות טיפול סוציאלי(, לא ר
המטפל לבין המטופל )בכלל(, אלא שאף ניתן לקיים את הטיפול ללא חובת עטיית מסכה 

 מ' לפחות(. 3)אם נשמר מרחק של 

o .נקבעו הקלות לנסיעה ברכב פרטי או במונית, של אנשים שאינם גרים באותו המקום 

o עד למחצית  המעלית בו זמניתאנשים באותה  2-נקבע הסדר יחודי המאפשר עליית יותר מ(
, במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה ממספר האנשים המרבי המותר לנסיעה במעלית(

נא תשומת לבכם כי לנוכח ההנחיות ב"תו הסגול" כפי שמפורט להלן, נראה כי  קומות. 5-מ
 5קומות לפחות בבניין, אלא כי הבניין עצמו יהיה בן  5-אין הכוונה כי אותו מעסיק יחזיק ב

 קומות לפחות.

o ( לא כולל חנויות למיניהן, למשל נקבעו הוראות "תו סגול" למחזיק במקום הפתוח לציבור
 )ב( לתקנות הגבלת הפעילות(:1א3נה להגדרת מקום הפתוח לציבור שבתק תשומת לבכם –

 .המחזיק יגיש הצהרה לרשות המקומית, על גבי הטופס המקוון של משרד הכלכלה 

 .המחזיק ימנה ממונה קורונה 

  המחזיק ישאל כל אדם המגיע למקום, את שאלות "הצהרת הבריאות" )חום, תסמינים
 ר מדידת חום בקריאה מרחוק, בטרם הכניסה למקום.וקרבה לחולה קורונה(, ויסדי

  המחזיק יציב שילוט בדבר חובת עטיית מסכה, יכרוז מדי חצי שעה בדבר חובה זו )ככל
שיש מערכת כריזה( ויאסור על כניסת ומתן שירות למי שאינו עוטה מסכה )למעט 

 הפטור מעטיית מסכה(.

 ות נגישים וזמינים, ויקפיד על המחזיק יציב מתקנים עם חומר חיטוי לידיים במקומ
כללי היגיינה, לרבות הנחיית עובדיו בנושא ולרבות חיטוי משטחים פנימיים לפחות 

 פעמיים ביום ובסוף יום פעילות.

   לקוחות לעובד הנותן שירות  2המחזיק יווסת את מספר הנכנסים למקום לפי יחס של
נגנון להגבלת נכנסים כאמור מ"ר, יקבע ויישם מ 15-ללקוחות, או לפי יחס של אדם ל

 ויציב שילוט בנושא.

  מ' לפחות בין השוהים, לרבות סימון  2המחזיק יקפיד, ככל האפשר, על מרחק של
 מקומות לממתינים בתור והצבת שילוט בנושא.

 .המחזיק יסדר, ככל האפשר, את אותם העובדים באותן המשמרות 

ות בעממי "תו סגול" )ולכן ולמען ההנחיות הללו )כפי שמופיעות בנוסח התקנות( נקרא
הנוחות יקראו כך גם במסמך זה(, וכפי שיפורט להלן, הן חלות על סוגי עסקים שונים, 

 בשינויים שיצוינו מטה.
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o תו -ת שונות במעט מהוראות ה"תו הסגול" ביחס לבתי אוכל, שהן הוראו-הוראות ה"
קהל, אלא למטרת איסוף  הסגול" של עסקים "רגילים" )למשל: בבתי אוכל לא ניתן לקבל

הוראה שאינה קיימת ב"תו הסגול" הרגיל; אין חובת  – take away-אוכל ע"י שליח או ב
 שליחת הצהרה לרשות המקומית(, הוגמשו במעט.

o תו הסגול" ביחס למקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות היגיינה וכו', -ה הוראות"
של עסקים "רגילים" )חלק ניכר מהדרישות "תו הסגול" -שהן הוראות שונות מהוראות ה

 מעסקים "רגילים" לא קיימות ביחס לחנויות המצוינות כאן(, הוגמשו במעט. 

o תו הסגול" החלות על חנויות "רגילות" )שאינן בתי -בוצעה התאמה מסוימת של הוראות ה"
 "תו הסגול" של עסקים-אוכל / מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת וכו'(, להוראות ה

"רגילים". ואולם בשונה מהעסקים ה"רגילים", חנויות "רגילות" יכולות לבחור אם להגיש 
"תו הסגול" ישירות לרשות המקומית או דרך הטופס -את ההצהרה על עמידה בתנאי ה

המקוון של משרד הכלכלה )עסקים "רגילים" חייבים למלא את הטופס המקוון של משרד 
 ולעסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם.הכלכלה(. כנ"ל גם ביחס למספרות 

o  בוטל האיסור על פתיחת עסקים בקניון ונקבעו הוראות "תו סגול" שיחולו על מחזיק/מפעיל
החלות על חנויות  הקניון )כלומר: בקניון, כל עסק בנפרד צריך לעמוד בהוראות "תו סגול"

שבוצעה בהם סגול" המחזיק/מפעיל הקניון צריך לעמוד בהוראות "תו  ובנוסף, "רגילות"
כמו כן  ביחס לקניון בכללותו(.התאמה מסוימת מההוראות החלות על עסקים "רגילים", 

 נקבעה סנקציה עונשית כנגד המפר את ההוראות.

o  .לתשומת לבכםבוטל האיסור על פתיחת שווקים ונקבעו הוראות "תו סגול" לפתיחת שוק :
"תו הסגול" החלות במקרה של שווקים, חלות על הרשות המקומית, כאילו -הוראות ה

הוא פרסום הודעה לציבור באתר  ותנאי לפתיחת השוק, םהיא היתה המחזיקה במקו
"תו -האינטרנט של הרשות המקומית, ע"י ראש הרשות, לפיה השוק ערוך לקיום תנאי ה

)ההודעה מחליפה למעשה את  הסגול" והרשות המקומית נערכה להבטיח התנאים הללו
קניונים ועל  "תו הסגול" החלות על-מסגרת הוראות הההצהרה הנדרשת מאת בעל העסק ב

 עסקים וחנויות "רגילים"(.

"תו הסגול" החלות על הרשויות המקומיות לצורך פתיחת שווקים -ואלו הוראות ה
 :בתחומיהן

  את שאלות "הצהרת נשאל , לשוקכל אדם המגיע  לוודא כיעל הרשות המקומית
ה בקריאשלו חום המדידת  ומוסדרתהבריאות" )חום, תסמינים וקרבה לחולה קורונה(, 

 .לשוקמרחוק, בטרם הכניסה 

 כרוז מדי חצי שעה בדבר חובת עטיית מסכה, לשילוט בדבר  על הרשות המקומית להציב
אסור על כניסת ומתן שירות למי שאינו עוטה מסכה חובה זו )ככל שיש מערכת כריזה( ול

 )למעט הפטור מעטיית מסכה(.
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 מקומות נגישים וזמינים, ידיים במתקנים עם חומר חיטוי ל על הרשות המקומית להציב
 ,בנושא בעלי העסקים בשוק ועובדיהםקפיד על כללי היגיינה, לרבות הנחיית ולה

 ולרבות חיטוי משטחים פנימיים לפחות פעמיים ביום ובסוף יום פעילות.

  מ"ר,  20-לפי יחס של אדם ל לשוקאת מספר הנכנסים  על הרשות המקומית לווסת
, וכן לנהל רישום ציב שילוט בנושאכנסים כאמור ולהלקבוע וליישם מנגנון להגבלת נ

בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השונים בשוק בכל 
 .עת

 בשוק מ' לפחות בין השוהים 2, ככל האפשר, על מרחק של הרשות המקומית תקפיד ,
 לרבות סימון מקומות לממתינים בתור והצבת שילוט בנושא.

 ותתלה השוק בשטח מבקרים של אכילה לצורך ישיבה תאפשר לא המקומית הרשות ,
 שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.

  הוראה  ככל האפשר, את אותם העובדים באותן המשמרות. סדר,הרשות המקומית לעל
כל צרכה לדעתנו )האם הכוונה שאותם עובדי הרשות המקומית יהיו זו אינה ברורה 

א באותן המשמרות בעבודה בשוק? האם הכוונה שמצופה מהרשות המקומית לווד
 .שבעלי העסקים בשוק פועלים באופן זה?(

כי לא נקבעו כל סנקציות כנגד בעלי עסקים בשוק ו/או המבקרים בשוק,  עוד תשומת לבכם
 על הפרת הוראות הרשות המקומית, הצריכה לבצע את כל האופרציה שלעיל.

o .)ניתנו סמכויות מוגברות לשוטר, לצורך אכיפת הוראות תקנות הגבלת הפעילות )כולן 

o  החדשות . ההוראות 19.05.2020הוראות תקנות הגבלת הפעילות יעמדו בתוקף עד ליום
רשאי מפעיל ואולם  07.05.2020יחולו החל מיום ביחס לקניונים, שווקים ומקומות הבילוי 

, דה עם פרסום התקנות, אם הוא עומדשל העסקים הללו להתחיל להפעיל אותם כבר 
על עמידה ימי עבודה את ההצהרה  2ויעביר בתוך  סגול" החל עליו"תו ה-בהוראות ה פאקטו,

 .הנדרשת לפי התקנות"תו הסגול" -בהוראות ה

o 10.05.2020הוארכו עד ליום  ןאדהוראות ההגבלות בתקופת הרמ.  

 נעדכנכם בכל התפתחות.נמשיך ו

 

 בברכה,
 

 חיים ביבס
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי
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