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הנדון :נגיף הקורונה -הנחיות עדכניות
בהמשך לעדכון הראשוני ששלחנו לכם זה מכבר ,ועוד בימים הראשונים של התפרצות המחלה
בעולם ,הרינו להביא לידיעתכם מספר עדכונים בנושא:
לתשומת לב -משרדנו מנהל קו חם לצורך מענה על שאלות המתעוררות בנושא מחלת הקורונה
והשלכתה על יחסי העבודה ,מוזמנים לפנות אלינו!!
דוא"ל הקו החם coronaupdates@ysl-law.com
טלפון הקו החם 054-9777220 , 03-5757712

.1

הרחבת חובת הבידוד

בהתאם להנחיות עדכניות של משרד הבריאות ,החל מיום  ,9.3.2020כל אזרח ישראלי השב
לישראל מכל יעד בעולם ,יידרש להיכנס לבידוד ביתי למשך  14ימים ממועד חזרתו לישראל.
.2

מעסיקים – אפשרות להוצאת עובדים לחל"ת

המוסד לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה פרסמו בימים האחרונים הנחיות לפיהן עובדים
שיוצאו על ידי מעסיקיהם לחופשה ללא תשלום בת  30ימים לכל הפחות ,נוכח התפרצות נגיף
הקורונה וצמצום העבודה כתוצאה מכך ,יהיו זכאים לקבלת דמי אבטלה .פרטים ותנאי
הזכאות-
באתר המוסד לביטוח לאומי – ראו כאן
ובאתר לשכת התעסוקה – ראו כאן
לפיכך ,בהתאם לנסיבות ,ניתן לשקול להוציא את העובדים לחל"ת ,עד לתום תקופת המשבר.
.3

הורים לילדים בבידוד  -שימו לב להנחיה העדכנית

כאמור במזכר הקודם ,משרד הבריאות פרסם הוראה לפיה הוא מעניק בזאת תעודת מחלה לפי
חוק דמי מחלה ,תשל"ו  1976-לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות
צו בידוד הבית.
תעודה זו עודכנה בימים האחרונים ,כך שחלה גם לעניין חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת
ילד) תשנ"ג ,1993-לגבי עובדים הנאלצים להעדר מהעבודה נוכח שהות עם ילד הנדרש לבידוד
בית .גם לעניין זה ,נדרש העובד להגיש למעסיק הצהרה מתאימה (ראו באתר משרד הבריאות -
כאן
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.4

איסור התקהלות

אסור לקיים בארץ התקהלות מאורגנת בהשתתפות  100איש ומעלה למעט הפגנה שניתן לה
אישור כדין או אם התקבל אישור מיוחד כמפורט בצו.

.5

מתמחים במשפטים – נדחו ראיונות הקבלה ב 3-חודשים

לשכת עו" ד פרסמה בימים האחרונים הנחיה המחייבת את כל משרדי עורכי הדין לדחות את
הראיונות להתמחות ,אשר היו אמורים להיערך בימים אלה ,ל  9ביוני  ,2020וזאת כדי לצמצם
את הסיכון להפצת המחלה.

נוסיף להתעדכן ולעדכנכם .מאחלות לכולנו בריאות טובה ואיתנה!!

בכבוד רב,

עינת כרמי-ברק ,עו"ד
יעקב סלומון ,ליפשיץ ושות'

