פעילות עסקים – מסחר ופנאי  -מותר ואסור בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה
החדש – הגבלת פעילות) ,התש"ף2020-
סעיף  5לתקנות קובע מהן ההגבלות על פעילויות מסחר ופנאי-

לא יפעיל אדם מקום או עסק ,לרבות בבית מגורים ,כמפורט להלן:
"(א)
( )1קניון למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל לפי תקנת משנה
(ב)( ,) 1בית מרקחת ,או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים
בקניון;
(1א) חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)( )2או (;)3
( )2דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחייה ,פארק
מים ,גן חיות ,ספארי ,פינת חי ,בית מרחץ ,בית קולנוע ,תיאטרון ,ספרייה,
מוזאון ומוסד תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לונה פארק ,גני שעשועים
ומיתקני שעשועים ,עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם ,לרבות טיפולי רפואה
אלטרנטיבית ,מקום לעריכת מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל ,שמורת
טבע ,גן לאומי ,אתר מורשת ,ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית; לעניין זה,
"גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח;1998-
( )3שוק קמעונ אי הפתוח לציבור הרחב ,וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה
דוכן למכירת מזון ,ולמעט שוק סיטונאי.
(ב) אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:
( )1בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת מכירת מזון לצריכה
מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד;
( )2מקום למכירת מזון ,בית מרקחת ,מכון אופטיקה או חנות שעיקר
עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – בכפוף לכל אלה:
(א) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד ,ככל האפשר ,על שמירת
מרחק של  2מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ,לרבות
בתורים ,ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות
ובאזור שבו יש תור;
(ב) המחזיק או המפעיל של המקום 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 4-לקוחות לכל קופה
רושמת פעילה;
( )3חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית ,מוצרי תקשורת ,שירותי
תקשורת ואבזרים רפואיים ובשירות משלוחים בלבד".

.

 .1עסקים אלה צריכים להפסיק פעילות בעקבות הוראות התקנות -
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

קניון
סופרמרקט ,בית מרקחת וחנות
פארם (מוצרי הגיינה) בקניונים -
ישארו פתוחים.
דיסקוטק
בר
פאב
אולם אירועים
מכון כושר
בריכת שחייה
פארק מים

י .גן חיות
יא .ספארי
יב .פינת חי
יג .בית מרחץ
יד .בית קולנוע
טו .תיאטרון
טז .ספרייה
יז .מוזיאון
יח .מוסד תרבות
יט .פארק שעשועים
כ .לונה פארק

כא .גני שעשועים ומיתקני שעשועים
כב .עסקים לטיפולי יופי וקוסמטיקה
כג .מספרות,
כד .מקומות לכתובות קעקע ,ניקוב
חורים,
כה .פדיקור ומניקור
כו .טיפולי רפואה אלטרנטיבית
כז .מקום לעריכת מופעים וירידים

כח.
כט.
ל.
לא.
לב.
לג.
לד.

כלי שיט ציבורי
רכבל
שמורת טבע
גן לאומי
אתר מורשת
אטרקציה תיירותית

העסקים המפורטים מעלה צריכים להפסיק את פעילותם ואסורה גם פעילות בבית הלקוח (למשל –
ספר שמגיע לבית הלקוח ,קוסמטיקאית ,טיפולים אלטרנטיביים).
 .2שווקים (לא כולל שוק סיטונאי) -סגורים ,כולל דוכני מזון בשווקים.
חנות מזון בשוק יכולה לבצע משלוחים בלבד.
 .3מסעדות ,בתי קפה ,מזנון ,מקום למכירת אוכל מוכן ,פיצרייה ,מסעדות וחדרי אוכל במלונות –
סגורים לציבור ויכולים לפעול במתכונת של משלוחים בלבד (ללא איסוף של לקוחות מבית העסק).
 .4חנויות –
א.

חנויות פתוחות – חנויות מזון ,חנות למכירת מזון לבע"ח ,סופרמרקט ,חנות מכולת ,חנות
פירות וירקות ,מאפיות ,בתי מרקחת ,מכוני אופטיקה ,חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מוצרי
הגיינה (חנויות פארם).
החנויות יכולות להמשיך בפעילות בכפוף למגבלות  -להקפיד על מרחק של  2מטר בין לקוח
ללקוח ,גם בתורים ,לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובתורים במרחקים של
 2מטר ,למנוע צפיפות של אנשים בתוך החנות ולוודא שלא יהיו בחנות בזמן נתון יותר
מארבע אנשים לכל קופה פעילה .למשל – אם בחנות יש  3קופות פעילות ,אסור שיהיו
בחנות יותר מ 12-לקוחות בזמן נתון.

ב.

חנויות אחרות -


חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית (טמבוריות) ,מוצרי חשמל ,מוצרי תקשורת
ואביזרים רפואיים,



כל חנות אחרת (כולל :ספרים ,צעצועים ,בגדים ,מוצרי תינוקות ,קוסמטיקה ,הנעלה,
מכבסה)
החנויות סגורות לציבור אך אפשר לבצע הזמנה מהחנות בהזמנה טלפונית או
באינטרנט ,והספקת המוצרים במשלוח בלבד לבית הלקוח.

משלוחים מאתרי אינטרנט  -ניתן לעשות משלוחים מאתרי אינטרנט באמצעות האינטרנט או הטלפון.
משלוחים – המשלוח יונח בסמוך לפתח הבית ומחוצה לו.

מפעל לייצור מזון ,מפעל מצות ,משחטה וכו' – אינם נכללים בגדר הנ"ל ופעילותם ממשיכה בהתאם
לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה
החדש) ,התש"ף – .2020

