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רשימת ענפי מסחר שיוכלו לחזור לפעילות
העסקים בתחומים המפורטים במסמך זה יוכלו לחזור לפעילות אם אינם בקניונים או במרכזים הפתוחים
ובכפוף להצהרה לרשות המקומית על עמידה בתו הסגול למסחר.
 .1מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות בציוד מידע ותקשורת
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות במכירת ציוד מידע ותקשורת ,כגון :מחשבים
וציוד היקפי ,ציוד תקשורת ומכשירי צריכה אלקטרוניים כמפורט להלן:
א .מחשבים
ב .ציוד היקפי למחשבים
ג.

קונסולות למשחקי וידאו

ד .תכנה ללא התאמה אישית ,כולל משחקי וידאו
ה .ציוד תקשורת (כולל טלפונים ניידים) ,כרטיסי חיוג והטענתם שלא באמצעות
ו .חברות סלולריות
ז.

רכיבים אלקטרוניים

ח .מכשירי רדיו וטלוויזיה
ט .מערכות סטראו
י.

נגני סי-די ומכשירי די-וי-די

 .2מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות במוצרים לבית
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות במוצרים לבית ,כגון :מוצרי טקסטיל (ללא ביגוד
והנהלה) ,כלים ממתכת ,שטיחים ,מכשירים חשמליים ורהיטים כמפורט להלן:
א .בדים
ב .חוטי סריגה
ג.

חומרי גלם לייצור שטיחים ,שטיחי קיר ורקמות

ד .אריגים
ה .מוצרי סדקית (מחטים ,חוטי תפירה וכד')
ו.

כלי עבודה לנגרות ,לחשמלאות ,לסנדלרות ,לשרברבות ,לגננות ,לחקלאות וכו'; חומרי הדברה
וכלי הדברה

ז.

כלים ממתכת (למשל ידיות ומפתחות) ,כולל גם מוצרים ממתכת (למשל מסמרים וחוטי מתכת)

ח .צבעים ,לכות וחומרים אחרים לציפוי
ט .מוצרי זכוכית שטוחה
י.

חומרי בנייה אחרים (לבנים ,חומרי עץ ,ציוד סניטרי וכד')

יא .חומרים וציוד לעבודות "עשה זאת בעצמך"
יב .מכסחות דשא לסוגיהן
יג .מתקני סאונה
יד .שטיחים ומרבדים
טו .וילונות ווילונות רשת
טז .טפטים וחיפויי רצפה
יז .רהיטים לבית ,רהיטים לחדרי ילדים ותינוקות ועגלות ילדים
יח .מוצרים חשמליים לשימוש ביתי :מקררים ,מכונות כביסה ,מזגני אוויר ,תנורי בישול ואפייה,
מכשירי וידאו ,מכונות תפירה; צורכי חשמל ,נברשות ואביזרי תאורה ,אנטנות לטלוויזיה;
מטהרי מים
יט .ציוד גז ומכלי גז (סוכנויות גז) ,תנורי ארובה הפועלים על נפט
כ .מערכות אנרגיה סולרית (למשל דודי שמש)
כא .כלי בית וכלי מטבח מחרסינה ,מזכוכית ,מפח ,מאלומיניום ,מפלסטיק וכד';
כב .כלי נגינה ,תווים ואביזרי נגינה
כג .רהיטים ,רהיטים מפלסטיק ,מכשירים וציוד למשק הבית ללא התמחות מסוימת
כד .מוצרי עץ ,שעם ,עבודות נצרים וציוד הצללה
כה .מערכות אבטחה (למשל מנעולים ,כספות וחדרי כספות)
 .3מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות בחפצי תרבות ופנאי
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות חפצי תרבות ופנאי ,כגון :ספרים ,עיתונים ,מוזיקה
וסרטים ,ציוד ספורט ואופניים כמפורט להלן:
א .ספרים מכל הסוגים
ב .עיתונים וצורכי כתיבה
ג.

ציוד משרדי (רהיטי משרד ,עטים ,עפרונות ,ניירות וכד')

ד .פקסימיליות ,מכונות צילום וכד'
ה .מוזיקה על גבי מדיה אופטית ומגנטית
ו.

סרטים על גבי מדיה אופטית ומגנטית

ז.

מדיה אופטית ומגנטית ריקה

ח .אופניים ,חלקי חילוף לאופניים ובאביזרים נלווים ,ותיקון אופניים

ט .ציוד ספורט ,ציוד דיג ,ציוד מחנאות וסירות
 .4מכבסה ,מתפרה וסנדלריה
ענף זה כולל מכירה או מתן שירות בחנויות המתמחות בכביסה תפירה או סנדלרות כמפורט להלן:
א .מכבסה וניקוי יבש
ב .תפירה
ג .סנדלרות

נספח א'  -התקן הסגול לחנויות המסחר
מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר ,בנוסח המצורף לתקנות ,כי הוא
עומד בתנאים הנדרשים בהן ,ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית .על מקום עבודה במסחר
שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ 10-עובדים או יותר מ 30-אחוזים ממצבת העובדים ,יחולו הן תנאי
התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.
תנאי התקן לחנויות המסחר:
 .1המעסיק או המפעיל של העסק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים
המפורטים להלן.
 .2בטרם כניסה למקום העסק – המעסיק או מי מטעמו ,ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
א .האם אתה משתעל?
ב .האם חום גופך מעל  38מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
ג .האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 .3לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף  ,4למעט אדם
שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 .4המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ,ככל האפשר;
בוצעה מדידת חום כאמור ,לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של  38מעלות צלזיוס ומעלה;
 .5המחזיק 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 ,ויציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 .6המחזיק 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 מ2-
לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל  100מ"ר – לא ישהו בתוך החנות
לקוחות ביחס של יותר מ 4-לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 .7המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק ועל ידי עובדיו,
לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק ,באופן תדיר;
 .8בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;
 .9מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות ,ישבץ ,ככל האפשר ,את
אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

נספח ב' – הצהרת בעל העסק
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)
.1

הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף (5ב)(2א)

לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) ,התש"ף (להלן" :הפעולות").
.2
.3

הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
ולראיה באתי על החתום:
___________________
חתימה

