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סימוכין108373 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :הסברים אודות פתיחת עסקים במתכונת חירום
אנחנו נמצאים בעיצומם של ימים לא פשוטים ,וההשלכות של התפשטות נגיף
הקורונה נרחבות ומשפיעות במיוחד על הכלכלה ועל המגזר העסקי .הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים עומדת בקשר שוטף עם רשויות מקומיות וכן מפעילה
קהילה של למעלה מ 80-נציגי רשויות שמשתתפים בתכנית מקדמי עסקים ברשויות.
בימים הקרובים מרכז השלטון המקומי יעמיד לרשות הרשויות המקומיות
והעסקים הפועלים בשטחן ,פורטל אינטראקטיבי שיכלול את המידע החיוני ושלל
יוזמות יצירתיות שמטרתן להקל על העסקים ולסייע להם להתמודד עם המצב.
ההנחיות החדשות לעניין פתיחת עסקים:
היום המשק עבר לעבוד במצב חירום .תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-
הגבלת פעילות) -התש"ף ;2020-תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום
עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-מגדירות את
אופן העבודה של המגזר הציבורי והעסקי.
חשוב לדעת שמרבית העסקים יכולים להמשיך ולעבוד ,חלקם בתנאים מגבילים
וחלקם ללא תנאים מגבילים.
עסקים שלא יכולים לפעול הם:
עסקים שממוקמים בתוך קניון .אבל חנויות למכירת מזון ,בתי אוכל (משלוחים או
שירות לקחת) בתי מרקחת ,חנויות שמוכרות מוצרי היגיינה ,יוכלו להמשיך ולפעול
גם בתוך קניון.
מקומות בילוי – דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחיה,
פארק מים ,גן חיות ,ספארי ,פינת חי ,בית מרחץ ,בית קולנוע ,תיאטרון ,ספריה
מוזיאון ומוסד תרבות אחר ,פארק שעשועים ,לונה פארק ,מקום לעריכת מופעים
וירידים ,כלי שיט ציבורי ,רכבל ,שמורת טבע ,גן לאומי ,אתר מורשת ומקום שיש בו
אטרקציה תיירותית.

שוק קמעונאי ודוכן בשוק קמעונאי גם אם הוא מוכר מזון .אבל חנות ליד השוק
יכולה לפעול בהתאם לתנאים שמפורטים להלן.
עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם – טיפול יופי וקוסמטיקה ,פדיקור ומניקור,
מכון שיזוף ,מספרה ,כתובות קעקע ,ניקוב חורים בגוף האדם.
עסקים שיכולים להמשיך לפעול בתנאים:
בית אוכל (מסעדה ,בית קפה ,מזנון) ובית אוכל בתוך בית מלון – יכולים לפעול אך
לא לאפשר צריכה של האוכל במקום .כלומר ,הם יכולים להוציא משלוחים או
למכור מזון לקחת.
חנות למכירה של מזון (סופרמרקט) ,בית מרקחת ,חנות למכירת מוצרי היגיינה –
בתנאי שנשמר ככל האפשר מרחק של  2מטר בין המבקרים .לשם כך יש לסמן
מקומות לעמידה בתורים לקופה ,ולמנוע צפיפות באמצעות ויסות של כניסת
מבקרים.
כל חנות אחרת שלא משתייכת לקבוצת העסקים שלא יכולים לעבוד – בתנאי
שמספר האנשים ששוהים בחנות בכל רגע נתון לא יעלה על יחס של  4לקוחות לכל
קופה רושמת .כמו כן יש לדאוג ככל האפשר למרחק של  2מטר אחד מהשני ,לסמן
מקומות לעמידה בתורים לקופה ,למנוע צפיפות ולווסת כניסה של מבקרים.
עסקים אחרים – צריכים לשמור על מגבלה של  10עובדים במקום העבודה או 30%
מכוח האדם ,הגבוה מבניהם.
מקומות עבודה שיש להם היתר עבודה ביום המנוחה – יכולים לעבוד עם מספר
העובדים שהותרו בהיתר או  30%מכוח האדם ,לפי הגבוה מבניהם.
בינוי או עבודות תשתית במרחב פתוח– יכולים לעבוד עם  100%מכוח האדם.
עסקים חיוניים – עסקים שמשתייכים לאחד הענפים שמפורטים בתוספת
הראשונה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום
התפשטות נגיף הקורונה החדש) ,התש"ף ,2020-יכולים לעבוד בהיקף כוח האדם
שנדרש להם על מנת לספק את השירות החיוני .התקנות לא מכתיבות מגבלה
ספציפית.
הענפים החיוניים הם :בריאות (כולל אופטיקה) ,מגזר פיננסי (כולל בנקים) ,משק
האנרגיה (כולל חשמל ,גז טבעי ,נפט ,מים) ,ענפי המזון (כולל חקלאות ,מרכולים,
הובלה ,אחסנה ועוד) ,כל שירותי ההובלה והאחסנה ,ענפי הטואלטיקה וחומרי
הניקיון ,ענפי ייצור התרופות ,הנמלים וחברות הספנות  ,שירותי התקשורת ,מקום
עבודה שעוסק בעבודות בינוי או תשתית ,אבטחה ,ניקיון ,חישוב שכר ,תחזוקה,
טכנאות.

חשוב לשים לב שאין הכרזה פרטנית על מפעלים חיוניים ,ועסקים לא צריכים
להחזיק באישור על היותם חיוניים .כל שעליהם לעשות זה לבדוק האם הם שייכים
לאחד הענפים שהוגדרו כחיוניים בתוספת הראשונה לתקנות.
למידע על כלי סיוע של הסוכנות ,כלי סיוע של גופים אחרים ,ומידע לעסקים כנסו
לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:
https://www.sba.org.il/hb/Pages/default.aspx
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עומדת לרשותכם – אם אתם נתקלים בהנחיות
אחרות מהאמור כאן מצד גורמים רשמיים אנא עדכנו את נציגי הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים ,ואנחנו נדאג להבהרת המצב החוקי באופן מתואם עם הגורמים
הממשלתיים.
אנשי קשר מטעם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:
תמר מירסקי – 054-5662748
איתמר גזלה – 050-7220818
מראם שחאדה – 054-5303197
בברכה,
שי רינסקי,
מנכ"ל
משרד הכלכלה והתעשייה

חיים ביבס,
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
השר אלי כהן -שר הכלכלה והתעשייה
שי חג'ג' -ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה דולברג -מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר רן קויתי -מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,משרד הכלכלה והתעשייה
מר מרדכי כהן -מנכ"ל ,משרד הפנים
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה-מנכ"ל פורום ה15-
מנכ"לים ברשויות מהקומיות
מר רם סידיס -משנה למנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
דוברים ברשויות המקומיות
יועמ"שים ברשויות המקומיות

