 3שאלות שיסייעו לך להבין באילו
תנאים אתה רשאי להמשיך לפעול
* הנוסח המופיע להלן הוא פישוט של הוראות משרד הבריאות והתקנות הרלוונטיות ,ובכל מקרה הנוסח המחייב הוא זה המופיע
בתקנות .הנוסח מעודכן נכון ליום  31.3.2020בשעה 17:00

1

האם משרד הבריאות הטיל הגבלות על פעילותך באופן
מפורש בתקנות שעת חירום קישור לפירוט על התקנות בעמוד הבא

לא

כן

אתה יכול להמשיך לפעול בתנאים שיפורטו ,ללא צורך
באישור מהמפקח הכללי על כוח אדם לשעת חירום.
לתנאים בהם תוכל לפעול ,עבור לשאלה הבאה

2

חל איסור על המשך הפעילות

האם בעסק שלך עובדים ממקום העבודה  10אנשים
או פחות? (אם יש עובדים נוספים שעובדים מהבית ,הם לא נחשבים במניין)
כן

לא

ניתן להמשיך לעבוד תוך צמצום לפעילות החיונית
ובכפוף להוראות משרד הבריאות והתקנות

עבור לשאלה הבאה

3

האם העסק שלך עונה לאחת מן ההגדרות המופיעות
בתוספת לתקנות שעת חירום ,או שהוא עוסק בתחום
הבינוי או התשתית? קישור לתקנות
כן

לא

ניתן להמשיך לפעול תוך צמצום הפעילות במקום
העבודה הפיזי ל 10-עובדים או  15%ממצבת כח האדם,
הגבוה מבין השניים ,ובכפוף להוראות משרד הבריאות
והתקנות .מעסיק רשאי להגדיל מספר זה ככל שההעלאה
כאמור חיונית לפעילות השוטפת וששלח עדכון למנכ״ל
משרד הכלכלה בנושא ,כנדרש באתר המשרד

ניתן להמשיך לעבוד תוך צמצום לפעילות החיונית
ובכפוף להוראות משרד הבריאות והתקנות
שים לב  -במניין העובדים יש לספור את כל מי שנמצא במקום העבודה,
כולל עובדי קבלן ,עצמאים ומתנדבים .זאת למעט במשרדי ממשלה ,רשויות
מקומיות ומועצות דתיות ,שזכו להתייחסות מיוחדת בתקנות.

האם אני יכול לקבל אישור המעיד כי אני יכול להמשיך לפעול?
לא ,ואין בכך צורך! הטבלה בתקנות המתירה לענפים לפעול היא מאוד רחבה ,והאכיפה מתבצעת כלפי מי שנאסר עליו מפורשות לפעול.
האם אני יכול לקבל אישור מעבר אותו אוכל להציג בזמן סגר?
בשלב זה אין צורך "בתעודת מעבר" עבור כל מגזר או סקטור לטובת הגעה למקומות עבודה.

תקנות שעת חירום
נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות ,התש"ף2020-
מתוקף תקנות אלו ,אשר תיקון להן אושר ביום  ,31.3.20הוגדרו הגבלות על פעילות סוגי עסקים מסוימים .הגבלות אלו
הוטלו על ידי הממשלה בתקנות – להבהרות בנושא ,אנא פנה למשרד הבריאות.
שימו לב – הנוסח המופיע להלן הוא פישוט של הוראות משרד הבריאות והתקנות הרלוונטיות ,ובכל מקרה הנוסח
המחייב הוא זה המופיע בתקנות.

בית אוכל (קפה/מסעדה)
חנויות למכירת מזון ,בית מרקחת,
חנות אופטיקה ,חנות שעיקר עיסוקה
מכירת מוצרי היגיינה ומעבדה
לתיקוני מוצרי תקשורת או מחשבים

מותר

מותר

הפעלת חנות ופתיחתה לציבור ,בכפוף
להוראות בתקנות (שמירת מרחק של 2
מ' בין לקוחות באמצעות סימון מקומות
לעמידה בתור ,שמירה על יחס של 4
לקוחות בחנות לכל קופה והנחיות נוספות
המופיעות בתקנות)

מותר

הפעלה בהזמנה מראש באמצעות טלפון
או אינטרנט ,בשרות משלוחים בלבד.

אסור

פתיחה לציבור או ביצוע איסוף של משלוח
מבית האוכל

כל יתר החנויות ומעבדות התיקונים,
לרבות חנויות בבית מגורים
מותר

משלוחים מכל סוג
אסור

הפעלה בהזמנה מראש באמצעות טלפון
או אינטרנט ,בשירות משלוחים בלבד
פתיחה לציבור או ביצוע איסוף של משלוח
מהחנות  /המעבדה

הנחיות נוספות

מותר
לבצע שירות משלוחים .בשירות משלוחים למקום
מגורים ,המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים,
מחוצה לו.
להפעיל בשוק קמעונאי חנות המצויה במבנה סגור
אשר לא נאסרה הפעלתה
להפעיל שוק סיטונאי
להפעיל מונית עם נוסע אחד בלבד .ניתן להסיע נוסע
 +מלווה לטיפול רפואי ובנסיבות ספציפיות נוספות
שמוגדרות בתקנות ,ובתנאי שהנוסעים ישבו במושב
האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

אסור
להפעיל קניון ,למעט העסקים בקניון שצוין מפורשות
שמותר להן לפעול
להפעיל מקומות בילוי ופנאי :דיסקוטק ,בר ,פאב,
אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחייה ,פארק
מים ,גן חיות ,ספארי ,פינת חי ,בית מרחץ ,בית
קולנוע ,תיאטרון ,ספרייה ,מוזאון ומוסד תרבות
אחר ,פארק שעשועים ,לונה פארק ,גני שעשועים
ומתקני שעשועים ,עסק לטיפול לא–רפואי בגוף
האדם לרבות רפואה אלטרנטיבית ,מקום לעריכת
מופעים וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל ,שמורת טבע,
גן לאומי ,אתר מורשת ,ומקום שיש בו אטרקציה
תיירותית
להפעיל שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב ,וכן
דוכן בשוק קמעונאי כולל דוכן למכירת מזון.

