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 הגבלת פעילות - תקנות שעת חירוםל יוםמהעדכון 

הגבלת  –(נגיף הקורונה החדש תקנות שעת חירום ל תיקוןנכנס לתוקפו  17:00בשעה  )3.202025., רביעייום (היום 
צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, התקנות כוללות . 2020-פעילות), התש"ף

  ימים מהיום. שבעהמשך בהתקנות יחולו . סגירת חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית

בכל השאלות והוא ערוך ומוכן לייעץ , קיים צוות ייעודי למעקב אחר העדכונים והפרסומים השוטפיםמשרדנו ב
 .אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל התלבטות או שאלה. המתעוררות בהקשרים אלה

 

 הכלל

עובדים או  10הינו , במקום עבודה המותר בו זמנית לפיו מספר העובדים המכסימליכלל הנותר  ללא  שינוי: ↵

הכל כמפורט בעדכון האחרון  ממצבת כוח האדם, לפי הגבוה; ואין שינוי גם ביחס לענפים שהוחרגו, 30%

 .לינקבמצורף ששלחנו ו
 

 .וחזרה ממנושהותר בתקנות הגעה של עובד למקום עבודה מותרת הכלל לפיו נותר  ללא  שינוי: ↵
 

לביצוע עבודות תחזוקה הגעה של עובד למקום עבודה לפיה, תתאפשר פעילות מותרת  נוספה קיים שינוי: ↵

 .חיוניות ותיקונים דחופים
 

 :נותרו כשהיו של עובד ומקום עבודה הגדרותה  ללא  שינוי: ↵
 

צורכי למוגדר כחצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה  מקום העבודה

 ;וכן מקום שעובד מגיע אליו לצורך עבודתו לרבות במרחב הציבורי או משלח יד עסק
 

הוא לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות בחצריו  עובד

 של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

 ממקום לצאת שלשמן מותרהמטרות ו הפעולותלמרחב הציבורי וצומצמו  הוחמרו כללי היציאה קיים שינוי: ↵

 .)לחץ כאן(להרחבה  הציבורי למרחב מגורים

 

 

https://www.gornitzky.co.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9D-22-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5.pdf
https://www.gornitzky.co.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9D-22-%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5.pdf
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 אחריות מעסיק במקום העבודה

יהיה אחראי להצבת עמדה למדידת חום באמצעי לא פולשני בכניסה למקום מעסיק במקום עבודה  קיים שינוי: ↵

 מעלות צלזיוס; 38כניסת אדם עם חום גוף העולה על  א תותר; להעבודה

 ;, ככל הניתןמטרים בין אדם לאדם 2מרחק של  שמירתנקבעה אחריות מעסיק ל קיים שינוי: ↵

תקנות חובה של מעסיק להנפיק תעודות מעבר בתיקון ל נבהיר, כי לא הוטלהבמענה לשאלות חוזרות  ללא  שינוי: ↵

 לעובדים.

 

 ההתנהגות במרחב הציבורי (לרבות במקום העבודה)כללי 

 ינהגו בהתאם לכללים הבאים:(לרבות במקום עבודה) התקנות קובעות כי השוהים במרחב הציבורי 

, ככל הניתן, למעט בין אנשים הגרים באותו מטרים לפחות בין אדם לאדם 2שמירה על מרחק של  ללא  שינוי: ↵

 יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד);מקום (בני אותו תא משפחתי או 

 גרים באותו מקום);ה ואין הקלה ביחס לנוסעים( נוסעים באותו הרכב 2בנסיעה ברכב פרטי, יהיו עד  קיים שינוי: ↵

 ;אין הגדרה של צורך חיוני)( כאשר יש צורך חיוני בכך נוסעים באותו רכב 2מעל זאת ניתן לנסוע  עם שינוי: ללא  ↵

 2הסעיף שקבע שעובד המועסק במקום עבודה חיוני רשאי לנסוע בנסיעה ברכב פרטי מעל  בוטל שינוי:קיים  ↵

 נוסעים בדרך למקום העבודה;
 

 בבית מגוריםגם לא  – ניתן להפעיל שלאבתי עסק 

), בית מרקחת או לרבות בית אוכל(מכירת מזון בקניון העוסקים ב בתי עסקמדובר באלא אם כן , קניון ללא  שינוי: ↵

  חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה;

דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי,  ללא  שינוי: ↵

בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול 

האדם, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, לא רפואי בגוף 

, שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב וכן דוכן משוק כאמור (ובכלל זה דוכן ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות

 ;למכירת מזון) ולמעט שוק סיטונאי

 ;שעשועים וטיפולי רפואה אלטרנטיביתלא ניתן להפעיל גני ומתקני  קיים שינוי: ↵

 :שאיננה חנותלא ניתן להפעיל  קיים שינוי: ↵

o מקום למכירת מזון; 
o בית מרקחת; 
o מכון אופטיקה; 
o  ;חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה 

 שניתן להפעיל באמצעות משלוחים בלבד: חנויות קיים שינוי: ↵

o חנות למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית; 
o  חשמל מוצריחנות ; 
o  מוצרי ושירותי תקשורת ואביזרים רפואייםחנות;  
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 :לא ניתן להפעיל שירות משלוחים למעט קיים שינוי: ↵

o ;אביזרים רפואיים 
o עיתונים ; 
o ;מוצרים ממכירה בחנות מקוונת באמצעות הטלפון או אינטרנט 
o מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית; 
o מוצרי חשמל ; 
o  רפואייםמוצרי ושירותי תקשורת ואביזרים;  

 
 למקום מגורים, המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.  משלוחיםבשירות  ללא  שינוי: ↵

 .לרבות חומרי גלם, ציוד ואספקה שאינם לבית לקוחשירותי הובלה ובלדרות מאין בכך לגרוע  ללא  שינוי: ↵

 

 במגבלותבתי עסק שניתן להפעיל 

 לבית מחוץ מזון לצריכה ולמכורון) מל בבית אוכל בית זה ובכלל( אוכל ביתניתן  להמשיך להפעיל  קיים שינוי: ↵

  .)TAKE AWAYאיסור על  משמע,( משלוחים בלבדגבלה שהשירות יינתן באמצעות הנוספה אך , האוכל
 

למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי קום ניתן להמשיך להפעיל מ ללא  שינוי: ↵

 במגבלות שלהלן:  – היגיינה

o :מטרים 2 של שמירת מרחק הניתן, על יקפיד, ככל המקום של המפעיל או המחזיק ללא  שינוי 

 באזור לעמידה מקומות יסמן כך בתורים, ולשם מקום, לרבות באותו גרים שאינם אנשים בין לפחות

 תור; יש שבו ובאזור הקופות הרושמות

o :של אנשים במקום אחד  ימנע, ככל האפשר, צפיפותהמחזיק או המפעיל של המקום   ללא  שינוי

 ;ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים

o :פעילה רושמת קופה לכל לקוחות 4 עד של ביחס לקוחות החנות בתוך ישהו עת בכל  קיים שינוי; 

 ;אופטיקהמכון  לרשימת המקומות שניתן להפעיל במגבלות הנ"ל נוסף  קיים שינוי: ↵
 

לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירות תקשורת, למוצרים חיוניים חנות להפעיל  ניתן להמשיך  קיים שינוי: ↵

 .משלוחים בלבדגבלה שהשירות יינתן באמצעות הנוספה אך  ואביזרים רפואיים

 

 הגבלת תחבורה ציבורית ושירותי הסעה ספציפיים

אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים  :הכוללת תתחבורה ציבוריאדם לא יפעיל שירות  קיים שינוי: ↵

 ;)הוראות כאלה טרם פורסמו( להוראות שיקבע שר התחבורה בהתאםאלא  המיועדים לשרת את הציבור

עבודתם ובחזרה ממנו בהתאם להוראות הרשאיים להגיע למקום  ניתן להפעיל שירות הסעה לעובדים קיים שינוי: ↵

 .מנהל שירותי הרפואה למניעת הדבקה
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לצורך ליווי קטינים יחד עם מלווה לצורך רפואי או באדם אחד  עםאו ; ניתן להפעיל מונית עם נוסע אחד קיים שינוי: ↵

או לצורך מטרות המוגדרות בצו בריאות העם (הגבלת פעילות  לצורך טיפול במסגרת רווחהאו  לתקנה כמפורט

 האחורי כשחלונות המונית פתוחים.; נוסעים כאמור ישבו במושב הוראת שעה) –מוסדות חינוך 

 

 לשמן ניתן לצאת למרחב הציבוריטרות מ
 

 

הציבורי אלא לאחת על פי תקנות החירום החדשות לא ניתן יהיה לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע למרחב 

הצטיידות במזון,  • בתנאים שיפורטו הגעה של עובד למקום עבודה על פי התקנות ת:מהפעולות או המטרות הבאו

הגעה   • הפגנה • הליך משפטי • תרומת דם • קבלת שירות רפואי • תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים

יציאה של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ובמרחק  • הלצורך טיפול במסגרות רווחיציאה  • לכנסת

תפילה  • סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורש סיוע • מטרים ממקום המגורים 100של עד 

ומסגרות העברה של קטין למסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים   •מקווהובמקום פתוח, הלוויה, חתונה וברית 

העברה של קטין  • העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני  •תמיוחדו

 .שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו

 

 

 

 

 

 

 

 .שאלהאנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל התלבטות או 

 

 

 

 

45 Rothschild Blvd. Tel-Aviv, 6578403, Israel |Tel: +972-3-7109191 | Fax: +972-3-5606555 |www.gornitzky.com 

 המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק
 הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. 

 עו"ד מיכאל איילון
 שותף, מוביל תחום דיני עבודה

  
     michaela@gornitzky.com  

 לבנה-עו"ד שגית אוחנה
 שותפה

  
    sagito@gornitzky.com  

http://www.gornitzky.com/
http://www.gornitzky.com/

