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הנחיות קורונה לקראת סגר חגי תשרי –
אמש והיום  17-18.9.2020אושרו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות
עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת שהייה במרחב הציבורי
והגבלת פעילות) ,התש"ף 2020 -ו -תקנות סמכויות מיוחדות
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות
במקומות העבודה)(תיקון מס'  )4התש"ף:2020 -
ראשית יובהר כי התקנות אינן מגבילות הגעה של עובד ,מועמד לעבודה או מועמד
להליכי מיון למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו ע"פ כל דין במגזר הפרטי.
המגבלות חלות על קבלת קהל וכמפורט מטה.
מעסיק רשאי להמשיך בעבודה כסדרה תחת הנחיות "התו הסגול" ובלבד שפגישות
מקצועיות יתקיימו בהשתתפות של לא יותר מ 10 -אנשים ובכלל זה מי שאינם
עובדיו.
תזכורת להנחיות התו הסגול למעסיקים תוכלו למצוא במזכרינו הקודמים וכן
בקישור:
/https://govextra.gov.il/economy/tavsagol/tavsagol/reception/1
הגבלות על מספר העובדים יחולו על משרד ממשלתי ,רשות מקומית ומועצה דתית
אשר במבנים שלהם לא ישהו בו זמנית יותר מ 10 -עובדים או  50אחוזים ממצבת
כח-האדם לפי הגבוה.

להלן עיקרי תקנות הגבלת שהייה במרחב הציבורי ,ככל שהן נוגעות לפעילות עסקים:
 .1התקנות מתייחסות למקום ציבורי או עסקי -קרי מקום הפתוח לציבור או
בית עסק.
 .2ישנו איסור על התקהלות גם במקום ציבורי או עסקי העולה על  20אנשים
בשטח פתוח ועד  10אנשים במבנה -כאשר ישנן הוראות מיוחדות הנוגעות
לתפילות חגי תשרי.
 .3אין להפעיל מקום ציבורי או עסקי (בין היתר -מקום בילוי ,מסחר ,תרבות
תיירות בית אוכל) למעט:
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מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון ,בית מרקחת מכון אופטיקה או חנות
שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה;



מקום למתן טיפול לרפואה משלימה(לאדם אחד או למתגוררים באותו
מקום);



מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית ,מכבסה,
מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת
או מחשבים;



קבלת קהל במקום עבודה באחד מאלו המפורטים בתוספת השניה
לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) ,תש"ף - 2020-לשם מתן שירות
חיוני לציבור שלא ניתן לספק מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא
יכול לקבלו מרחוק ,באופן מקוון או טלפוני.



תתאפשר קבלת קהל במקום עבודה ציבורי (משרד ממשלתי לרבות
יחידת סמך ורשות מקומית) לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו בדרך
אחרת ובלבד שנקבע כי אין מתן השירות עלול לפגוע בציבור או במשק.

 .4השוהים במרחב ציבורי או מקום ציבורי או עסקי ישמרו ככל הניתן על
מרחק של  2מטרים לפחות.
 .5יובהר כי המחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי שלא נאסרה פעילותו
מחויב בהגשת הצהרה חתומה לרשות המקומית ,ימנה ממונה קורונה וינקוט
בין היתר בצעדים הבאים:


התקנת מחיצה למניעת רסס בדלפק שירות;



הסדרת מדידת חום ובטרם כניסה למקום יערוך תשאול למבקרים ולא
יתיר כניסה למי שהשיב בחיוב על אחת מהשאלות :האם אתה משתעל?
האם חום גופך (או ב 48 -שעות אחרונות) הוא  38מעלות צלזיוס ומעלה?
האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?



הקפדה על שמירת מרחק של  2מטרים ,עטיית מסכה והצגת שילוט
מתאים בעניין (וככל שיש מערכת כריזה גם בה) וכן הנחיות לגבי תפוסת
המעליות.

 .6נדגיש  -התפוסה המירבית במקום ציבורי או עסקי שהפעלתו מותרת ,ובלבד
שמתאפשרת שמירה על מרחק של  2מטרים ,היא מספר אנשים שלא יעלה
על יחס של אדם לעל  7מטרים רבועים משטח המקום (האיזור הפתוח

עדכון דיני עבודה –
הנחיות קורונה לקראת סגר חגי תשרי
לציבור) או על  10אנשים במבנה ו 20 -אנשים בשטח פתוח -לפי המקל
מביניהם.
הוראות תקנות הגבלת שהייה במרחב הציבורי יעמדו בתוקף עד ל1.10.2020 -
הוראות התקנות הנוגעות להגבלת פעילות במקום העבודה יעמדו בתוקף עד ל-
.10.10.2020

נוסיף ונעדכן!
בברכת שנה טובה,
עו"ד עינת כרמי ברק וכל צוות דיני עבודה
סלומון ליפשיץ ושות'

