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 כ"ו אדר תש"פ
 2020מרץ  22

 
 לכבוד הגב' אדית בר  

 מנהלת מינהל פיתוח ומשנה למנכ"ל 
 משרד הפנים

 

 אדית שלום וברכה, 

בהמשך לתקנות לשעת חירום שאושרו אתמול ועל מנת לסייע ביצירת ודאות ורציפות תפקודית בשטח 

בימים אלו, הכנו מכתב מסייע לראשי הרשויות והמועצות בקשר עם תחולת התקנות על עסקים בשטחן. 

 נודה להפצה רחבה ככל הניתן. 

 רה מבורכת. בתקווה לימים בריאים ושגאנחנו כאן כאמור לכל דבר ועניין, 

כלכלית תוך שמירה על בריאות  –הבטחת רציפות תפקודית  :הבהרות לתקש"ח

 רשויות מקומיות –הציבור 

 שיופעלו במשק החל מהיום, 1תקנות לשעת חירוםהאישרה הממשלה את  ,2020במרץ  21 ביום .1

,  אלא אם הממשלה תחליט להאריך את  2020באפריל  16ועד ליום  2020במרץ  22יום ראשון, 

הגבלת פעילות(, התש"ף  –ותקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש התקנות לתקופה נוספת.   

ולמשך שבעה ימים, אלא אם הממשלה תחליט להאריך  22.3.2020שתוקפן החל מהיום   20202–

 את התקנות לתקופה נוספת.

 . הקורונה נגיף עם בהתמודדות הציבור את המחייבות שעה הוראות הן, אלו תקנות

מטרת מכתב זה הוא להבהיר את האמור בתקנות ולסייע לראשי הערים והמועצות ביצירת  .2

 רציפות תפקודית תוך שמירה על בריאות הציבור. 

 שהנחייה זו קודמת לכל הנחייהנדגיש ונחדד כי אדם שקיבל הנחייה להשהות בבידוד, הרי  .3

ללא קשר לתפקידו של האדם. כלומר גם אם האדם מוגדר עובד חיוני או מוחרג בדרך  – אחרת

  לשהות בבידוד ולא להפר את הבידוד בשום תנאי.אחרת מהתקנות, עליו 

                                            
"ף התש(, החדש הקורונה נגיףהגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש( ) חירום שעת תקנות 1
– 2020 
  2020 –הגבלת פעילות(, התש"ף  –הקורונה החדש  ותקנות שעת חירום )נגיף 2
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התקנות קובעות כי מפעל למתן שירותים קיומיים וכן מפעל תומך ביטחון אינם מוגבלים  .4

מפעל קיומי כמפעל הנותן שירותים קיומיים ואושר ממצבת העובדים. כך מוגדר  30%בדרישת 

)כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, החברתיים  והשירותים הרווחה בצו ע"י שר

( ואלו מפעל "תומך בטחון" הוא מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק 1967 -התשכ"ז

שרד הביטחון, הוועדה שירותים או מוצרים דרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של מ

לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שב"כ, 

 משטרת ישראל, שב"ס, הרשות הארצית לכבאות והצלה והרשות להגנת עדים.  

מכמות  30%עובדים או  10 -התקנות קובעות כי במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ .5

מהם  30עובדים, יוגדרו עד  100ם. לדוגמא, במקום עבודה בו יש ההגבוה מבני העובדים לפי

כחיוניים ויוכלו להתייצב לעבודה )כמובן, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות בדבר שמירת 

 מרחק, היגיינה ועוד(. 

 אין צורך להנפיק תעודות מעבר או תעודותלמפעלים ומקומות העבודה שיפעלו תחת תקנות אלו  .6

אינו  הדברדעו כי או אדם שידרוש תעודה כזו, \. ועל כן, כל עסקו מפעל חיוני או שירות קיומי

  או נגזר מהתקנות.\ותואם 

עם זאת, התקנות קובעות כי מקומות העבודה להלן יוכלו לעבוד במתכונת "רגילה" אך  .7

 –מגבלת ה מצומצמת ככול האפשר, ותוך שמירה על הוראות משרד הבריאות, ולא תחול עליהם

 ממצבת העובדים: 30%

עבודות בינוי ו/או עבודות תשתית יתאפשרו כסדרן אבל רק בשטח פתוח )כלומר מקום  .א

ממספר החלונות והדלתות( וזאת על מנת שלא ליצור  70%שאינו מבנה שהותקנו בו 

 התקהלות.

בעילה של אי פגיעה בתהליך מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה  .ב

מכמות  30%בהתאם לקבוע בהיתר או  –)מפעלים בעלי היתר עבודה בשבת( העבודה

 לפי הגבוה מבניהם  -העובדים
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, 1כל אחד ממקומות העבודה המצוינים בתוספת לתקנות, אשר צורפה קישור לסעיף  .ג

)ושיפורטו במסמך זה בקצרה( תוך הנחה שהם צמצמו ככל האפשר את מספר העובדים 

הבטחת פעילות חיונית ותוך שמירה על הוראות משרד למספר הדרוש לצורך 

 הבריאות:

ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה,  -כל עסק שעניינו  –מזון ומשקאות   .1

אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית של מזון 

 ומשקאות.

הף אחסנה, ייצור, הובל –כל עסק שעניינו  –טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים   .2

אספקה,אריזה, ייבוא, שיווק הפצה ומכירה קמעונאית וסיטונאית של מוצרי 

 פארמה, טואלטיקה, ניקיון, תמרוקים, חיתולים והיגיינה אישית. 

 שירותי דואר ושירותי בנק הדואר  .3

נותני שירותים לממשלה לצורך פעילות קרנות, הלוואות לעסקים קטנים   .4

 למשל סניפי המעו"ף –בינוניים בערבות המדינה 

 –לחוק עידוד השקעות הון  51מפעל הנמצא תחת סעיף  –"מפעל מועדף"   .5

 בהתאם לנתוני רשות המיסים. 

שירותי משלוחים אבל יש לשים לב כי בשירות משלוחים  אפשר להפעיל:  .6

 למקום מגורים, יש להניח את המשלוח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו. 

 מזון, הפעלת בית מרקחת או חנות היגיינה בתוך הקניון. מכירתמותרת  -קניון .ד

דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה,  אין להפעיל:  .1

פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, 

ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק 

לא רפואי בגוף האדם, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט לטיפול 
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ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציות 

 תיירותיות.

שוק קמעונאי הפתוח לציבור, וכן כל דוכן בשוק, לרבות דוכנים  אין להפעיל  .2

למכירת מזון בשוק זה. יחד עם זאת, חנות ליד השוק, או חנות סגורה, תוכל 

עובדים, הגבוה  10ממצבת העובדים או  30% –לפעול בהתאם לכלל ה 

 מביניהם. 

 שוק סיטונאי.  מותר להפעיל  .3

תוך הקפדה על שמירת  –תי אוכל מקומות למכירת מזון וב להפעיל מותר  .4

מטר, לרבות בתורים, ועלי מחזיק או מפעיל המקום לסמן  2מרחק של 

 מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור בו יש תור. 

יש למנוע ככל האפשר צפיפות של אנשים ויש לווסת את כניסת  .1

 המבקרים. 

המצויים בקניון,  בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה מותר להפעיל  .5

 וכל חנות אחרת שלא אסרו על פתיחתה תחת המגבלות הבאות: 

לקוחות לכל קופה  4-בכל עת לא ישהו בתוך החנות יחס של יותר מ .1

 פעילה.

מטרים לפחות בין אנשים, לרבות  2יש לשמור על שמירת מרחק של  .2

בתורים ויש לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור 

 תור. בו יש 

יש למנע ככל האפשר צפיפות של אנשים ויש לווסת את כניסת  .3

 המבקרים. 

באתר משרד הכלכלה  –פירוט וכן שאלות ותשובות נפוצות  .8

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy  
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 שאלה/הבהרה או עניין אחר, ניתן להסתייע במספרים הבאים:כאמור, לכל  .9

 104 -מוקד פיקוד העורף  .א

 074-7502060מספר ישיר: .  1ואז הספרה   6680מוקד קורונה: * .ב

 *8794:  ובינוניים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מוקד לעסקים קטנים .ג

 https://survey.gov.il/he/coronaמענה יומי באתר המשרד בקישור  .ד

דבר  –מדווחים לנו על מקרים של עצירת אנשים מלהגיע לעסק, בין אם מפעל או חנות פרטית  .10

 שאינו עולה בקנה אחד עם התקנות ואף מנוגד לאשר נקבע בהן.

ניתן להמשיך ועבוד בהם, לרבות שרשרת האספקה שלהם, קרי  –נדגיש, כל הענפים בתקנות  .11

ממפעל עובר דרך עמיל מכס ועד המכולת בקצה, בצורה "רגילה" תוך ניסיון לצמצם ככול 

 האפשר את מספר העובדים. וכמובן עמידה בהנחיות משרד הבריאות.

היא -התקנות   נבקש להעביר את המסר ברמה ארצית ובאופן בהול, שכן כל אכיפה שאינה על פי .12

 אכיפה שאינה מותרת ואינה על פי דין או אישור הממשלה. 

אנחנו מודעים לכך כי מדובר בתקופה מורכבת לכלל המשק וסומכים ידנו על המנהיגות  .13

המקומית כי תדע לייצר וודאות למעסיקים ולציבור ולאפשר רציפות תפקודית בנסיבות 

 הנוכחיות. 

                                                                                                  

 
 

 בכבוד רב,

 

 נעמה קאופמן פס

 משנה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

 

 העתק:

 מר שי רינסקי, מנכ"ל, משרד הכלכלה והתעשייה
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