 -בלמס -

מנהלת אכיפה ארצית קורונה
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טלפון:
03-5648851
פקס:
ג' בתשרי ,התשפ"א
 21בספטמבר 2020
סימוכין90088920 :
אג"מ /מצודה ארצית קורונה

הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות  -שאלות ותשובות -
הנדון:
עדכון מס' 1

תשובה

שאלה
.1

האם ניתן להפעיל מתפרה  /סנדלריה בדרך של
פתיחה לציבור?

.2

האם ניתן להפעיל חנות למכירת מוצרי תינוקות אסור ,למעט עסק שעיקר עיסוקו מכירת מוצרי
היגיינה.
בדרך של פתיחה לציבור?

.3

האם ניתן להפעיל חנות למכירת מזון מוכן /
קייטרינג בדרך של פתיחה לציבור?

אסור.

מותר ,ובלבד שהמכירה היא בקופסאות סגורות.

.4

האם ניתן להפעיל חנות לעיקר עיסוקה מכירת
אסור .ניתן להפעיל חנות שעיקר עיסוקה מכירת
ציוד משרדי ,שנמכרים בה גם מוצרי תקשורת,
מוצרי תקשורת או מחשבים.
טלפונים ומחשבים ,בדרך של פתיחה לציבור?

.5

האם ניתן להפעיל בית דפוס בדרך של פתיחה אסור ,למעט שירותי הדפסה של עיתונים
ושירותי הדפסה לצורך פעילות המדינה.
לציבור?

.6

.7

.8

האם ניתן להפעיל חנות למכירת בשמים /
מוצרי קוסמטיקה בדרך של פתיחה לציבור?
האם ניתן להפעיל חנות למכירת קרמיקה /
אריחים בדרך של פתיחה לציבור?

אסור.

אסור.

האם ניתן להפעיל גלידריה בדרך של פתיחה מותר ,רק אם נמכרת גלידה בקופסאות סגורות
לציבור?
בלבד ,ללא ישיבה במקום וללא "טייק אווי"
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 בלמס -באמצעות הזמנה מהוויטרינה.
.9

האם ניתן להפעיל בריכת שחייה בבניין מגורים?

 .10האם ניתן להפעיל מכון כושר בבניין מגורים?
.11

האם ניתן לקיים שיעורים ללימוד נהיגה?

אסור.
אסור.
לא ניתן לקיים ,שכן לא הוגדר כמטרה או פעולה
מותרת ליציאה ממקום המגורים.

האם רכיבה על אופניים חשמליות נחשבת
.12
כפעילות ספורטיבית?

לא ,מדובר בכלי רכב ממונע.

האם נסיעה בקורקינט חשמלי נחשבת כפעילות
.13
ספורטיבית?

לא.

האם רכיבה על סקייטבורד נחשבת כפעילות כן ,במיוחד עם מבצעים בפארק  /מתקן המיועד
.14
ספורטיבית?
לכך.
האם ניתן להסיע אדם למקום עבודה או חייל מותר ,בהתאם למגבלות החלות על נסיעה ברכב
.15
פרטי.
לבסיס בו הוא משרת?
.16

האם ניתן להסיע אדם לשדה התעופה?

מותר ,בהתאם למגבלות החלות על נסיעה ברכב
פרטי.

האם ניתן לצאת ממקום המגורים כדי לאסוף מותר ,בהתאם למגבלות החלות על נסיעה ברכב
.17
פרטי.
אדם משדה התעופה לאחר שחזר מחו"ל?
האם מותרת הגעה של קרוב משפחה כדי לשמור
 .18על קטין שהוריו נדרשו לצאת לצורך חיוני מותר.
("בייביסיטר בהתנדבות")?
האם בעל מוגבלות רשאי להגיע לחוף הים ככלל ,אסור .אם לבעל מוגבלות יש אישור רפואי
 .19באמצעות כלי רכב ,כדי לבצע פעילות ולפיו הוא זקוק לפעילות במקום מסוים ,יש
לאפשר זאת.
ספורטיבית?
האם מותר לעשות "על האש" בטווח של עד מותרת שהייה בטווח של עד  1,000מטרים
ממקום המגורים ,לכל מטרה .אין מניעה
 1,000מטרים ממקום המגורים?
.20
להיפגש עם אנשים אחרים ,בכפוף למגבלת
ההתקהלות ,ואין מניעה להגיש מזון.
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 בלמס -האם ניתן להפעיל חנות למכירת חלקי חילוף
.21
לרכב בדרך של פתיחה לציבור?

מותר.

האם ניתן להפעיל חנות תאורה בדרך של פתיחה אסור ,למעט חנויות שעיקר עיסוקן מכירת
.22
חלקי חילוף (נורות ,תקעים וכו').
לציבור?
האם ניתן להפעיל עסק לשטיפת רכבים בדרך
.23
של פתיחה לציבור?

אסור.

 .24האם ניתן להפעיל מספרה  /מכון יופי?

אסור.

האם ניתן לצאת ממקום המגורים לצורך
אסור ,למעט יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יום
 .25השתתפות באזכרה בתום שבעה  30 /ימים /
הכיפורים של בני משפחה מקרבה ראשונה.
שנה?
האם ניתן להפעיל עסק להמרת מטבע זר
.26
(צ'יינג') בדרך של פתיחה לציבור?

אסור.

האם ניתן להפעיל חנות למכירת מוצרי חשמל
.27
בדרך של פתיחה לציבור?

מותר.

האם עסק רשאי לבצע משלוח למקום שאיננו
מקום המגורים של המזמין (לדוג' :אדם שעומד מותר .אין איסור על משלוחים ואין הכרח
.28
בקצב הרחוב ,מחוץ למסעדה ,ומזמין אוכל שהמשלוח יהיה למקום המגורים.
באמצעות הטלפון או האינטרנט)?
האם עסק רשאי להפעיל שירות "טייק אווי"
.29
מחוץ לבית העסק?

אסור.

האם ניתן להפעיל חנות למכירת משקאות בדרך
.30
של פתיחה לציבור?

מותר.

בברכה,
מפקח
עו"ד אורי בוצ'ומנסקי,
יועמ"ש מנהלת אכיפה ארצית קורונה
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