
 

 

 

 הקלות נוספות במסגרת החזרת המשק לשגרה : עדכון לקוחות

), הוסדרו הקלות נוספות "הקורונה" -להלן ( Covid-19הגורם למחלת  SARS-CoV-2לאור דעיכת התפרצות נגיף 
ותיקון  20201-), התש"ףהגבלת פעילות –לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש  15במגבלות במסגרת תיקון מס' 

במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש),  הגבלת מספר העובדיםלתקנות שעת חירום ( 8מס' 
. כן עודכנו 27.5.2020). השינויים בתקנות נכנסו לתוקפם מיום 0204.6.2(שתחולתן הוארכה עד ליום  20202-תש"ף

 .28.5.2020הוראות משרד התחבורה בעניין התחבורה הציבורית, החל מיום 

 הסרת מגבלות על הפעלת בתי עסק

בוטל האיסור על הפעלת ברים, פאבים, אולמות אירועים, בריכות שחייה, כלי שיט  - חזרה של בתי עסק לפעילות
 ציבורי, רכבל ואטרקציות תיירותיות. 

 הותרה הפעלה של בתי אוכל (לרבות בית אוכל בבית מלון), לישיבה של לקוחות במקום. 

 כפופה לעמידה בתנאים הבאים:  – הפעלת מסעדות, ברים ופאבים במתכונת של ישיבת לקוחות במקום
מחזיק או מפעיל של בית העסק ימלא הצהרה חתומה בנוסח מסוים המצוי באתר משרד  - הגשת הצהרה .א

 הכלכלה, לפיה הוא עומד בתנאים להפעלת בית העסק; 
 ימונה עובד שיהיה אחראי על ביצוע התנאים;  - מינוי אחראי (ממונה קורונה) .ב
 רות תימצא מחיצה כמפורט בהמשך; בדלפק השי - התקנת מחיצה .ג
מעלות או  38טרם כניסה למקום העבודה יישאלו השאלות: האם אתה משתעל? האם חום גופך מעל  - תשאול .ד

 היה כזה בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?; 
 מעלות ומעלה;  38ר כניסת מי שחום גופו תבוצע בדיקת חום לא פולשנית לכל הנכנסים ולא תות - מדידת חום .ה
 במקום בו העובדים מועסקים במשמרות, המשמרות יהיו קבועות ככל האפשר;  - משמרות קבועות .ו
מספר השוהים יהיה בהתאם לקבוע ברישיון העסק ובמקומות בהם רישיון העסק  - ויסות השוהים במקום .ז

 רבי המותר; מהרף המי 85%עד  -אנשים  100-מתיר תפוסה של מעלה מ
ייקבע מנגנון להגבלת מספר השוהים כנדרש וייתלה שלט  - קביעת מנגנון לויסות מספר השוהים במקום .ח

 לעניין הכמות המותרת; 
מטרים בין אנשים שאינם מתגוררים יחד ותימנע  2יוקפד ככל האפשר על שמירת מרחק של  - שמירת מרחק .ט

 ככל הניתן צפיפות; 
מטרים של אדם מאדם ויוצב שלט בדבר  2לתור, יסומנו מקומות לעמידה במרחק  במקומות המיועדים - סימון .י

 שמירת מרחק; 
 5-אנשים ובבניין בעל יותר מ 2-קומות לא ישהו במעלית יותר מ 5-יוקפד כי בבניין בעל פחות מ - מעליות .יא

וייתלה שלט  עד מחצית המספר המירבי המותר. (ההגבלה לא תחול ביחס לאנשים המתגוררים יחד) –קומות 
 מתאים לעניין מספר האנשים המותר; 

 2020 מאי



יוקפד על שמירת כללי ההיגיינה והעובדים יונחו בהתאם, כאשר משטחים פנימיים כדוגמת  - שמירה על היגיינה .יב
 ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצנים וכיוצ"ב, יחוטאו לפחות פעמיים ביום; 

 3.נגישיםיוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות  - הצבת מתקני היגיינה .יג

 הקלות בהפעלת חנות, מספרה או עסק לטיפול לא רפואי, קניון, שוק, ספרייה, בריכות ציבוריות (למעט
לקבלת פירוט אודות ההקלות הספציפיות שניתנו, אנא  - בריכת פעוטות), אטרקציה תיירותית ואולם אירועים

 פנו למשרדנו.

אדם המפעיל עסק או מחזיק במקום הפתוח לציבור, מחויב להגיש הצהרה  – ת הצהרה לרשות המקומיתהגש
אתר על עמידה בתנאים הקבועים בתקנות החירום. ניתן להגיש את הטופס באופן מקוון ב ,בלינקחתומה בנוסח ש

 והתעשייה אשר יעביר את ההצהרה לרשות המקומית. משרד הכלכלה

לא הגשת הצהרה באתר משרד הכלכלה למשך יומיים, בתנאי ניתן להפעיל עסק מסוג העסקים שפורטו מעלה, אף ל
 שמתקיימים יתר התנאים הדרושים ושתוגש הצהרה בתוך יומיים ממועד ההפעלה. 

ללא הצהרה או ללא קביעת מנגנון הגבלת  הקנס על הפעלה של מכון כושר, בריכת שחייה, אטרקציה תיירותית,
ס על הפעלת אולם אירועים שנוכחת בו כמות אנשים גדולה מהמותר הקנ₪.  2,000נכנסים או אי יישומו, יעמוד על 

 ₪. 5,000יעמוד על 

(במקום  4.6.2020התוקף הוארך עד ליום  - הארכת תוקף ההגבלות על נוכחות עובדים במקום העבודה
31.5.2020(. 

בעבודה משרדית, עובד יבצע עבודתו בחדר קבוע בו יישמר מרחק של שני מטרים  - הקלות בתנאי התו הסגול
לפחות בין אדם לאדם אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת העברה של רסס. המגבלה על כמות העובדים באותו החדר 

 ס"מ. 50-בוטלה. כאשר קיימת מערכת ספרינקלרים במבנה, המרחק מקצה המחיצה ועד התקרה לא יפחת מ

אנשים ככל שנשמר מרחק של שני מטרים בין  50לקיים פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של עד  ניתן
 4המשתתפים.

 כניסה של קהל למקומות הפתוחים לציבור 

מחזיק של מקום הפתוח לציבור הרחב להוציא  - צמצום המגבלה על מספר השוהים במקומות הפתוחים לקהל
 נדרש לפעול לוויסות כניסת אנשים למקום, כך שיתקיים אחד מאלו:  5חריגים שונים

 2אנשים, בתנאי ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של  50-א. לא ישהו באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, יותר מ
 או;  6מטרים בין אדם לאדם,

 ר, לכל היותר.מ" 7ב. באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, ישהו אנשים ביחס של אדם אחד על כל 

קבלת קהל במקום עבודה תתאפשר בתנאי שבכל עת לא ישהו במקום העבודה יותר משני לקוחות  - קבלת קהל
 7מטרים רבועים. 7ביחס לכל עובד נותן שירות או שלא ישהו במקום יותר מלקוח אחד לכל 

יעת רסס בין נותן השירות במקום בו מוצב דלפק שירות, תוצב מחיצה למנ 8בנוסף ליתר התנאים - דלפק שירות
 9ס"מ. 50-למקבל השירות. כאשר קיימת מערכת ספרינקלרים במבנה, המרחק מקצה המחיצה ועד התקרה לא יפחת מ

 ותחבורה ציבורית מונית, נסיעה ברכב פרטי

ישהו ברכב עד שני נוסעים בנוסף לנהג, למעט אנשים המתגוררים יחד. אם יש ברכב יותר מספסל  בנסיעה ברכב פרטי
אחורי אחד ניתן להסיע נוסע נוסף בספסל נפרד. ההגבלה על מספר הנוסעים ברכב לא תחול כאשר יש צורך חיוני 

 10אנשים באותו הרכב. 3בנסיעה של מעל 

 11ספסל אחורי, למעט אנשים המתגוררים יחד.תתאפשר עם שני נוסעים בכל  נסיעה במונית

https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-4.pdf
https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2020/05/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-4.pdf
https://govforms.gov.il/mw/forms/TradeStatement@moital.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/TradeStatement@moital.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/TradeStatement@moital.gov.il
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שפטי ו/או כדי לייתר ייעוץ יעוץ מידי מחלקת דיני העבודה של משרד גורניצקי ושות'. המידע הכלול בחוזר זה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לי-חוזר זה הוכן על

ון האחראי על תחום דיני קרטיות. שאלות והבהרות נוספות ככל שידרשו בנוגע להשלכות המשפטיות ו/או בנוגע ליישום האמור בחוזר זה, ניתן להפנות לעו"ד מיכאל אייללגבי סוגיות קונ משפטי
 העבודה במשרדנו.  אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בעניינים אלו.

נוסעים (לא ישבו נוסעים במושבים בשורה  46בנסיעה בינעירונית תתאפשר נסיעה של עד  – נסיעה באוטובוס
 נוסעים. 49 –שמאחורי הנהג) ובנסיעה עירונית 

 .8.6.2020-צפויה לחדש את פעילותה באופן מלא ב רכבת ישראל

 

 

שאלה ו/או הבהרה נוספת ככל שידרשו בנוגע להשלכות המשפטיות ו/או בנוגע ליישום  נשמח לעמוד לרשותכם בכל
 האמור בעדכון זה.

 

 

 G – Labor Lawמערכת 

 

 

 

 

 

 2020-הגבלת פעילות), התש"ף –הקורונה החדש תקנות שעת חירום (נגיף   1
 2020-תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף  2
 ישנן הוראות כלליות נוספות כגון חובת עטיית מסכה אצל העובדים והימנעות מהכנסת אדם שאינו עוטה מסכה  3
 2020-תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ףהתוספת השנייה ל  4
 לצורך בחינה אם מקום מסוים כפוף למגבלות המתוארות כאן או פטור מהן, אנא פנו למשרדנו.  5
הגדרה "התקהלות במבנה" או "התקהלות בשטח פתוח" שבסעיף )(א) לתקנות הגבלת פעילות, מספר השוהים במקום בהתאם למספר הקבוע ב5( 1א3ס'   6

 .2020-א(ב) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף3
 .2020-) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף1)(1ס' (ז  7
 .6.5.2020ראו עדכון משרדנו "המשך החזרה לשגרת העבודה" מיום   8
 .2020-הגבלת פעילות), התש"ף –א) תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 2( 1א3ס'   9

 .2020-הגבלת פעילות), התש"ף –ום (נגיף הקורונה החדש ) תקנות שעת חיר3(א)(3ס'   10
 .2020-הגבלת פעילות), התש"ף –)(ב) תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 2ב(א)(3ס'   11

                                                 

 עו"ד מיכאל איילון
 שותף, מוביל תחום דיני עבודה

     michaela@gornitzky.com       
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	נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה נוספת ככל שידרשו בנוגע להשלכות המשפטיות ו/או בנוגע ליישום האמור בעדכון זה.

