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כ"ו ניסן תש"פ

לכבוד,
בעלי עסקים
שלום רב,

מידע בנוגע להקלות בפעילות עסקית במסגרת תקנות החירום
מסחר קמעונאי" -התו הסגול"
ממשלת ישראל אישרה ביום א'  20.4.20את התקנות החירום החדשות שנועדו לשחרר במעט את ההגבלות
על הפעילות העסקית בישראל .
במסגרת התקנות החדשות נקבע תקן חדש – "התו הסגול" שמטרתו לקבוע קווי פעולה המפרטים כיצד על
בעלי העסקים לפעול על מנת למנות את התפשטות הנגיף.
שימ ו לב כי רק בעלי העסקים המופעים ברשימה מטה יכולים לחזור לפעילות במסגרת קווי הפעולה
החדשים!
חריג לכלל זה הם עסקים המופעים ברשימה ונמצאים בתוך קניונים ,עסקים אלו אינם יכולים לפעול
למעט מרכולים ,בתי מרקחת ,חנויות אופטיקה ,חנויות שמוכרות מוצרי היגיינה ובתי אוכל שמוכרים מזון
שלא לצריכה במקום ובשירות משלוחים בלבד.
כל חנות אחרת שלא הותרה להישאר פתוחה לא תוכל כלל לקבל קהל ,אולם ניתן לעבוד במתכונת של
משלוחים .כלומר ,בהזמנה מראש באמצעות טלפון או אינטרנט ,בשירות משלוחים בלבד וללא איסוף
מהחנות.
 .2אילו עסקים יכולים לפעול במתכונת של קבלת קהל?
חנות למכירה של מזון -סופרמרקט/מרכול וכל מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון לרבות מאפיות
•
שתסתרנה את עמדת  , T.Aחנויות טבע ,תבלינים וקטניות ,פירות וירקות ,משקאות וכד'.
•

בית מרקחת ומכון אופטיקה.

•

חנות שעיקר עיסוקה הוא מכירת מוצרי היגיינה .

•

ציוד מידע ותקשורת.

•

ציוד אודיו ווידאו.

•

מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת.

•

טקסטיל לבית.

•

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;

•

אבזרים רפואיים;

•

מכבסה;

•

מתפרה;

•

סנדלרייה.

•

שרותי משלוחים  -יכולים לפעול במקרים הבאים:

o

שירותי הובלה ובלדרות שאינם לבית לקוח ,כולל חומרי גלם ,ציוד ואספקה.

o

משלוח מבתי אוכל.

משלוח מוצרים ממכירה בחנות מקוונת באמצעות הטלפון או האינטרנט או מחנות פיזית
o
באמצעות הטלפון .
o

משלוח מחנות למכירת מזון ,בית מרקחת או היגיינה.

o

יש להניח את המשלוח בכניסה לבית הלקוח.

 .3מה נדרש מבעל העסק לבצע טרם פתיחת החנות לקהל?
חנות או עסק שעיקרם מכירה של מוצר מהמפורט בסעיף ( 3למעט חנות או עסק המצויים בקניון) יוכלו
לפעול בכפוף לתנאים מטה ובלבד שבעל העסק הגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלה העסק הצהרה
חתומה כי הוא עומד בתנאים הבאים:
.1מינוי "מומנה על ענייני קורנה" בעסק -בעל העסק ימנה מבין עובדיו ,עובד שיהיה אחראי על ביצוע
הפעולות המפורטות מטה.
.2הקפדה על היגיינה וחיטוי -בעל העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדים
לרבות ניקוי וחיטוי משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה לדוגמא :ידיות ,כפתורים ומתגים ,מקלדות,
מסכי מגע ,מעקות ,שולחנות ומשטחי עבודה ,ידיות של עגלות סופר וכו' .מומלץ להציב מתקנים לחיטוי
ידיים במקומות נגישים ונראים לעין (כניסה לעסק ,מבואה לחדרי שירותים ,מטבחונים וכד').
.3התקנת מחיצה למניעת העברת רסס -בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר
ללקוח.
.4שמירה על מרחק והתקנת שילוט -לדאוג ככל האפשר למרחק של  2מטר אחד מהשני בין באי העסק,
לרבות בתורים ,ולשם כך לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ויציב במקום בולט לעין ,שילוט
לעניין שמירה על מרחק כאמור.
.5ויסות הכניסה של המבקרים לעסק -בעל העסק ימנע ככל האפשר צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך
כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ 2-לקוחות לכל
קופה רושמת פעילה .בחנות מעל  100מ"ר לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ 4-לכל קופה
רושמת פעילה.

אחריות המעסיק בנושא עובדים: -
•בדיקת חום -על המעסיק להנחות את עובדיו לבצע בדיקת חום טרם היציאה לעבודה ולמלא הצהרה על
מדידת החום והיעדר תסמינים :חום גוף מעל  38מעלות צלזיוס ,שיעול ,קושי בנשימה (קישור לטופס
הצהרה ); העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד יאסוף וישמור את
הטפסים כאמור.
•במקום עבודה שבו מועסקים דרך כלל עובדים במשמרות ,ישבץ המעסיק ,ככל האפשר ,את אותה קבוצת
עובדים יחד באותה המשמרת.
•שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור ,ידאג
המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
•לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ,ככל האפשר ,ובכלל זה מקלדת ,עכבר ,טלפון קווי; ציוד בשימוש של
יותר מאדם אחד ,יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
• מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;

בכבוד רב ,
נזהת אברהים
מנהלת רישוי עסקים

נספח א' – הצהרת בעל העסק "תו סגול" ,התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום
(נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) ,התש"ף2020 -

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי ____________________

ת.ז______________________ .

המכהן כבעל העסק /מחזיק בעסק ב_______________________________ (שם וכתובת העסק)

 . 1הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף (5ב) ( 2א)
לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות( ,התש"ף (להלן" :הפעולות").

 . 2הנני מודע לחוב תי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

 . 3ולראיה באתי על החתום:

