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 חוזר 16/20 –תקנות חדשות בעניין הגבלת פעילות

 
הגבלת פעילות) (תיקון),  -התפרסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 25.3.2020ביום 

אשר נועדו לצמצם, פעם נוספת, את היציאה למרחב הציבורי על מנת להקטין  2020 -התש"ף

  לצמצם את מספר הנדבקים החדשים מנגיף הקורונה.ו/או 

  להלן סקירה קצרה בנוגע להוראות המופיעות בתקנות החדשות בנוגע להמשך עבודה:

  עסקים ומקומות עבודה ימשיכו לעבוד בהתאם לקבוע בתקנות שעת חירום (הגבלת

 - מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף

 15/20 ") אשר את הוראותיהן סקרנו בחוזר מס'תקנות הגבלת הפעילות"-(להלן 2020

אך בכפוף לתנאים שלהלן, למעט מקומות עבודה שניתנה הוראה על סגירתם ו/או 

נקבעו לגביהם הוראות מיוחדות, כגון: חנויות בגדים, חנויות ספורט, חנויות צעצועים, 

לא רפואי בגוף האדם, גם אם הם מנוהלים קליניקות לטיפול אלטרנטיבי או לטיפול 

שנקבע לגביהן כי  בתי אוכלובבית מגורים וכו' אשר התקנות הורו על סגירתן, מסעדות 

 יוכלו להמשיך למכור מוצריהן לצריכה מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד,

חנויות למוצרים חיניים לתחזוקת הבית ו/או מוצרי תקשורות ואביזרים רפואיים 

שנקבע כי יפעלו בשירות משלוחים בלבד וחנויות מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה 

הנו מכירת מוצרי היגיינה אשר לגביהן נקבעו הוראות מיוחדות וחנויות שעיקר עיסוקן 

 לגבי המשך פעילותן.

  
 התנאים הנוספים הם:

o  עובדים יהיו רשאים להמשיך ולהגיע לעבודתם ובלבד שבנסיעה ברכב פרטי

 אנשים באותו הרכב, למעט נסיעות לצורך חיוני. 2יהיו עד 

o :על המעסיק לדאוג כי 

  עמדה למדידת חום באמצעי שאינו פולשני במקום העבודה תוצב

 38לנכנסים למקום. כאשר לא תותר כניסת אדם עם חום העולה על 

 מעלות צלזיוס.

  מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר. 2שמירת מרחק של 
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o  שירות הסעה של עובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו יתבצע בהתאם

 רך כך.להוראות מנהל שירותי הרפואה ומי שהוא הסמיך לצו

  סנקציות 

  

מי שיפעיל עסק  ,כך למשל .חדשות קובעות סנקציות שונות נגד מי שמפר אותןההתקנות 

יהיה צפוי לקנס או או יצא ממקום מגוריו למטרה או לפעולה שלא הותרה שהפעלתו נאסרה 

  .למאסר של שישה חודשים

  

למועד כתיבת חוזר זה, בקשר עם הנחיות המשטרה לשוטר נכון  -לעניין שהייה במרחב הציבורי

הינן להסתפק בתשאול של העוברים  ,עתנויכפי שהובאו ליד ,אנשים שימצאו במרחב הציבורי

(ולא לדרוש שום אישור) יש להסתפק בכך  -ושבים וככל שהאזרח אומר שהוא בדרך לעבודה

כי בפעם  ,אלא אם ההסבר נשמע על פניו בלתי סביר, במקרה כאמור יזהיר השוטר את האזרח

  הבאה יוטל עליו קנס ויהיה עליו לתעד את המפגש.

  

אם כי יתכן והן  .25.3.20תוקפן של התקנות החדשות הנו למשך שבעה ימים החל מיום 
  יוארכו מעת לעת.

  
מאת עו"ד אוסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני העבודה ושותפה במשרד עוה"ד חגי 

  שבתאי, שפירא.
  

  דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.החוזר אינו חוות 

 


