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מכובדנו שלום וברכה ,

הנדון :נגיף הקורונה החדש ) Novel Coronavirus 2019-nCoV ( 2019
ביום  19.4.2020פורס מו תיקונים ל תקנות לשעת ח י רום המגבילות את הפעילות עקב התפשטות
נגיף הקור ו נה .להלן עיקרי ההנח יות החדשות:

א.

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה)
-

אושרה פתיחה של ענפ י מסחר ושירותים מסוימים ב מתכונת עבודה של  30%ממצבת
כוח האדם או עד  10עובדים בו זמנית במקום העבודה ,לפי הגבוה מבני ה ם .
עם זאת ,מגבלה זו לא תחול ע ל מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי " התו הסגול״
ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים יותר.

-

להלן הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים:
כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; שמירה על כללי היגיינה; איסור התקהלות בפינת
הקפה ובמטבחונים; אכילה בחדרו של העובד ככ ל הא פשר; שמירה על מרחק  2מטר בין
אדם לאדם; בדיקת חום בכניסה למקום העבודה ; שיבוץ עובדים באותה קבוצת הסעה
ואותה משמרת ,ככל האפשר; בחדר שגודלו עד  20מ״ר  -יוכלו לשהות שני עובדים ,או
מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס;
בחדר ש גו דל ו מעל  20מ"ר  -עד  5עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד
לעובד ישנה מחיצה; קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד  8עובדים בחדר.
במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה ,י י סגר מקום העבודה
כולו או חלקו לתקופה שתסתיים  ,לכל המאוחר  ,עם סיום הח קי רה האפידמיולוגית על
ידי משרד הבריאות .נוסף על האמור  ,מומלץ כי עובד עם מחלות רקע ימנע מהגעה
פי ז ית למקום העבודה .עמידת העסק בכללי " התו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה
עצמית .ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא
צורך בקבלת אישור .
הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.
תוקפן של תקנות שעת חירום אלו (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם
צמצום התפשטות נגיף הקורונה) הוערך עד ליום ו׳ ה  30 -באפריל . 2020

ב.

תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)
-

להלן הענפים שאושרה פתיחתם בכפוף ל הת חי יבות לעמידה ב תנאי ״ ה תו הסגול״
למסחר:
ציוד מידע ותקשורת ,ציוד אודיו ווידאו ,מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת,
טקסטיל ,כלים ממתכת ,צבעים וזכוכית ,שטיחים ,מרבדים וחיפויי קיר ורצפה,
רהיטים ,מוצרי חשמל וגז ביתיים ,כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צ עצ וע ים
ומשחקים) ,חפצי תרבות ופנאי ,ספרים ,עיתונים ,ציוד משרדי וצורכי כתיבה ,ציוד
ספורט ואופניים ,כלי נגינה ,מוזיקה וסרטים על גבי מדיה ,אביזרים רפואיים ,מכבסה,
מתפרה וסנדלריה .ניתן לבצע משלוחים מכל החנויות ,ואיסוף עצמי מכל החנויות
הפתוחות על פי התקנות.
ענפי המסחר ש פעילותם מותרת כאמור לעיל ,נדרשים לפעול כדלהלן :הצהרת בריאות
ומדידת חום לנכנסים למקום העבודה  ,סימון מרחק של  2מטרים בין הלקוחות בקופה,
מחיצה פי ז ית בין המוכר לקונה ,עבודה במשמרות קבועות ,שמירה על היג י ינ ה וחיטוי
באופן תדיר ,הגבלה של מספר הנכנסים לח נות כך שלא יהיו יותר מ  2 -לקוחות בו זמנית
בחנות או  2לקוחות לכל קופה רושמת פעילה ,בחנות שגודלה מעל  100מ״ר יוכלו
לשהות  4אנשים לכל קופה רושמת פעילה.
נקבע  ,כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה
מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

-

מ ותר ת פעילות ספורט של עד  500מטרים ממקום המגורים  -ל יחיד ,יחיד עם אדם קבוע
אחד בלבד ,או אנשים הגרים באותו מקום  .לא תותר כניסה לחופי ים ,פארקים ,גני
משחקים ומתקני ספורט עירוניים.

-

לא תתאפשר הליכה ושהות בבתים של אחרי ם מעבר ל  3 -משפחות הנמצאות בקשר
קבוע לשם שמירה ע ל הילדים (אף אם לא מאותה העיר) .

-

בהתאם לתקנות אלו ( תקנות שעת חירום  -הגבלת פעילות) מותרת פעילות במתכונת
מצומצמת (בין היתר לצרכי תפילה ,שמירה על ילדים ,החינוך המיוחד) בכפוף לתנאים
המפורטים בתקנות.
תוקפן של תק נות שעת חירום (הגבלת פעילות) עד ליום א׳ ה  3 -במאי . 2020

-

כן פורסם כי אי חבישת מסיכת פנים ואי נשיאתה עלול לגרור קנס בסך  200ש"ח בפעם
השנייה לביצוע העבירה ולאחר מתן התראה בעת ביצוע העבירה הראשונה .

-

כמו כן ,נוכח הצורך שעלה במהלך ישיבת הממשלה למציאת מנגנון משפטי שיגן על
עובדים מפני פיטורים על רקע ה י עדרות מהעבו דה בימים אלו בהם עדיין אין מסגרות
חינוכיות לילדים ,הוטל על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,יחד עם מנכ"ל משרד
האוצר ,להביא בהקדם לאישור הממשלה הסדר משפטי בעניין זה.

-

ההתמודדות עם נגיף הקורונה עודנה נמשכת ולכן לצד ה הקלות יש להמשיך ולהקפיד
על ח בישת מסיכות בשהייה מח וץ לבית מעל גיל  , 6שמירת מרחק של  2מטרים בין אדם
לאדם ,רחיצת ידיים מספר פעמים ביום ,וכן על יציאה מהבית למרחק של עד 100
מטרים למעט בכדי לקיים את הפעולות המותרות.
שמירה על ההנחיות ושותפות הציבור תאפשר לכולנו להמשיך ולבלום את נגיף הקורונה
בישראל ובכך לקדם הקל ות נוספות בעתיד הקרוב בהתאם לירידה בהיקף התחלואה.

בברכת אביב בריא !
בכבוד רב,
רוזנבלום  -הולצמן ושות'
רואי חשבון

ואין -לראות בו חוות דעת או ייעוץ משפטי
חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד 2 -

