
חנויות במרחב הציבורי
בעל/ת עסק יקר/ה,

במסגרת התקנות המעודכנות לשעת חירום ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל/ת העסק 
חותמים על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות.

צוותים עירוניים מהמחלקה לרישוי עסקים, שיטור ופיקוח עירוני יעברו בעסקים ברחבי העיר, 
יסייעו בהסבר התקנות ויבצעו אכיפה למניעת התפשטות נגיף הקורונה. 

זכרו: הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מינהלית שניתן 
להטיל בגינה קנס.

לנוחיותך, להלן תמצית ההנחיות אשר יש חובה לעמוד בכל אחת מהן: 

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה לרישוי עסקים, טל' 08-9433351
אנו תמיד לרשותכם, מחזקים את ידיכם ומאחלים בריאות איתנה. 

שלכם,
צבי גוב-ארי

ראש העיר

1
בעל/ת העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות, הצהרה 
חתומה לפיה הוא עומד בתנאים המפורטים. את ההצהרה ניתן לשלוח בטופס מקוון 

המצוי באתר העירייה.

המחזיק או המפעיל של החנות יסדיר ככל הניתן ביצוע מדידת חום לנכנסים לעסק 2
ויתשאל את הנכנסים לגבי סימני מחלה.

המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות.3

ימונה עובד אחראי על נושא קורונה.4

תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח5

העובדים יעטו מסכות.6

מפעיל המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה לרבות חיטוי משטחים.7

לחובה 8 בנוגע  שלט  יוצב  מסכות,  יעטו  לחנות/לעסק,  שהנכנסים  ידאג  העסק  בעל 
לעטות מסכה ואיסור לשרת לקוח ללא מסכה.

יישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים בחנות וכן תהיה הקפדה על מניעת התקהלות 9
בכניסה לחנות.

על 10 על מנת לשמור  לקופה  לתור  לקוחות במקום המיועד  יסומנו מקומות לעמידת 
המרחק בין האנשים.

יוצב שלט במקום בולט לעין לשמירה על המרחק ומספר לקוחות מותר.11

12
ויסות כניסת מבקרים: לא ישהו במקום יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת ובבית 
עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל 4 לקוחות לכל קופה. בעל העסק יקבע 

ויישם מנגנון להגבלת הנכנסים בהתאם למגבלת הלקוחות.

הכללים הנדרשים לשם שמירה 
על בריאות הציבור



מסעדות ובתי קפה
בעל/ת עסק יקר/ה,

במסגרת התקנות המעודכנות לשעת חירום ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל/ת העסק 
חותמים על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות.

צוותים עירוניים מהמחלקה לרישוי עסקים, שיטור ופיקוח עירוני יעברו בעסקים ברחבי העיר, 
יסייעו בהסבר התקנות ויבצעו אכיפה למניעת התפשטות נגיף הקורונה. 

זכרו: הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מינהלית שניתן 
להטיל בגינה קנס.

לנוחיותך, להלן תמצית ההנחיות אשר יש חובה לעמוד בכל אחת מהן: 

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה לרישוי עסקים, טל' 08-9433351
אנו תמיד לרשותכם, מחזקים את ידיכם ומאחלים בריאות איתנה. 

שלכם,
צבי גוב-ארי

ראש העיר

מותר איסוף עצמי )טייק אווי( בנוסף למשלוחים.1

לא יהיו מקומות ישיבה.2

3
בדלפק העסק דרושה מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח.

המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות.4

הקפדה על 2 מטרים בין הנמצאים במקום.5

הקפדה על כללי ההיגיינה לרבות חיטוי משטחים.6

העובדים יעטו כפפות ומסכה.7

ויסות כניסת מבקרים: לא ישהו במקום יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת ובבית 8
עסק שגודלו מעל 100 מ"ר, לא ישהו מעל 4 לקוחות לכל קופה.

בעל העסק ידאג שהכנסים לחנות/עסק יעטו מסכות, יוצב שלט בנוגע לחובה לעטות 9
מסכה ואיסור לשרת לקוח ללא מסכה.

יותקן שלט לעניין שמירה על מרחק בין האנשים ומספר לקוחות מותר.10

הכללים הנדרשים לשם שמירה 
על בריאות הציבור



הכללים הנדרשים לשם שמירה 
על בריאות הציבור

מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה

בעל/ת עסק יקר/ה,
במסגרת התקנות המעודכנות לשעת חירום ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל/ת העסק 

חותמים על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות.
צוותים עירוניים מהמחלקה לרישוי עסקים, שיטור ופיקוח עירוני יעברו בעסקים ברחבי העיר, 

יסייעו בהסבר התקנות ויבצעו אכיפה למניעת התפשטות נגיף הקורונה. 
זכרו: הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מינהלית שניתן 

להטיל בגינה קנס.
לנוחיותך, להלן תמצית ההנחיות אשר יש חובה לעמוד בכל אחת מהן: 

בכל שאלה ניתן לפנות למחלקה לרישוי עסקים, טל' 08-9433351
אנו תמיד לרשותכם, מחזקים את ידיכם ומאחלים בריאות איתנה. 

שלכם,
צבי גוב-ארי

ראש העיר

1
בעל/ת העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות, הצהרה 
חתומה לפיה הוא עומד בתנאים המפורטים. את ההצהרה ניתן לשלוח בטופס מקוון 

המצוי באתר העירייה.

ויתשאל הנכנסים 2 לנכנסים לעסק  ביצוע מדידת חום  יסדיר ככל הניתן  בעל העסק 
לגבי סימני מחלה.

המעסיק ישבץ קבוצות עובדים במשמרות נפרדות.3

הקפדה על שמירת כללי היגיינה לרבות חיטוי משטחים, חיטוי כלים, הציוד, כיסא או 4
מיטת הטיפול בין הלקוחות, כביסה של מגבות וחלוקים בין הלקוחות.

בעת הטיפול בלקוח יעטה העובד במספרה כפפות אותם יחליף בין הלקוחות.5

בעת הטיפול יעטה מגן פנים המכסה את העיניים בנוסף למסכת פה ואף.6

יישמר מרחק של 2 מטרים בין השוהים במספרה ויוצב שלט בהתאם.7

מסכה 8 לעטות  לחובה  בנוגע  שלט  יוצב  מסכות,  יעטו  שהנכנסים  ידאג  העסק  בעל 
ואיסור לשרת לקוח ללא מסכה.

יוצב שלט במקום בולט לעין מספר הלקוחות המותר בעסק.9

10

ויסות כניסת לקוחות: לא ישהו בעסק יותר מ-2 לקוחות לכל ספר, בנוסף, לא ישהו 
בעסק יותר מ- 4 לקוחות סך הכל בעסק שגודלו מעל 75 מ"ר- לא יותר מ- 6 לקוחות, 
להגבלת  מנגנון  ויישם  יקבע  העסק  בעל  לקוחות.  מ-8  יותר  לא   - מ"ר   100 מעל 

הנכנסים בהתאם למגבלת הלקוחות.


