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  המחלקה המשפטית

  , עו"דאמיר גנז
  , עו"דמיכה דרורי

  , עו"ד מרב ניב
  רעות גולדסטין, עו"ד

LEGAL DEPARTMENT 
Amir Genez, Adv.  
Micha Drori, Adv. 
Merav Niv, Adv.  
Reut Goldstein, Adv. 

  וחבריו על קיבוץ התקנות השלכות
  

 מטילות מגבלות 1")התקנות(" 2020-הגבלת פעילות), תש"ף –תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 
הקיבוץ הינו בד בבד "מקום עבודה", "מעסיק" ומרחב הקיבוץ.    ותושבי  הן על הקיבוץ והן על חברי  וחובות

   המתגורר בשטחו.  עסק או שוכר ושב, תשל כל חבר "בית המגורים"שמחוץ ל
  

  בקיבוצים:  ,25.3.2020ן מיום , כפי נוסחהמלצותינו ליישום התקנות להלן, בקווים כלליים,
  

  ביחס לחברי ותושבי הקיבוץ:
בהתאם, יציאת חברי הקיבוץ . חבר ותושבמקום מגוריו של כל המוגדר בתקנות הינו  "מקום מגורים"

נסיעה לעבודה, הצטיידות במזון, תרופות  :םביניה שהוגדרו בתקנות,חיוניים ם רכירק לצתותר מביתם 
 של החבר או התושב, יציאה לזמן קצרוכן   ומוצרים חיוניים, קבלת שירותים חיוניים, קבלת שירות רפואי

או עסק אין לשהות בגני שעשועים או בכל מקום  מטר מביתו. 100לבד או עם המתגוררים עמו (בלבד) ועד 
 שפעילותו אסורה בתקנות.

 
    יחס לקיבוץ, בכובעו כ"מעסיק" ו"מקום עבודה":ב
שני ולא בכל כניסה ל"מקום עבודה" קיבוצי יש לבצע לכל הנכנסים בדיקת חום באמצעי לא פול  .א

מטרים בין אדם לאדם ככל  2כמו כן יש להקפיד על  מעלות צלזיוס. 38להכניס אדם שחום גופו מעל 
 הניתן. 

 "מקומות העבודה" בקיבוץ:חלק מלהלן הוראות ספציפיות המתייחסות ל  .ב
יב בהעמדת שומר שיבדוק את חום גופם של מחו עלול להיות , קיבוץ שסוגר את שעריולעמדתנו )1

לנכנסים למקומות אחרים, ובה למדוד חום , מבלי שיהיה בכך לייתר את החהנכנסים בשער
 בו.-דוגמת הכל

(כולל עסקים פנים קיבוציים, יזמויות של   יש לוודא סגירה של פעילויות שאינן מותרות בתקנות )2
, )מגוריםבית המים אם מופעלגם  – חברים או עסקים המופעלים על ידי שוכרים ותושבים

פאב, אולם אירועים, חדר כושר, בריכה, פינת חי, ספרייה, מוזיאון ומוסדות תרבות  :לדוגמה
אחרים, גני שעשועים ומתקני שעשועים, קוסמטיקה, רפואה אלטרנטיבית וכדומה. בכלל זה אין 

מומלץ להוציא הודעה לאפשר מכירה קמעונאית ודוכני מזון גם אם יוצבו בשטח פתוח בקיבוץ. 
 עסק רלוונטי וכן לסגור באופן ברור מתקני וגני שעשועים. רשמית מהקיבוץ לכל

עסק של קייטרינג, בית קפה וכדומה), חנות מוצרי  - (ובכלל זה ככל וקיים המטבח/חדר אוכל )3
שירות רשאים לפעול כ – חשמל, מוצרים חיונים לתחזוקת הבית, מכירת אביזרים רפואיים

 .)Take Away(לא  הזמנות ומשלוחים בלבד
מטרים בין הלקוחות  2להקפיד ככל הניתן על מרחב של  –בו הקיבוצי -בסופר/מרכולית/כל )4

יש לסמן מקומות בתור לקופה,  .פעילה לקוחות לכל קופה 4 -ונוכחות בחנות של לא יותר מ
 מטרים האחד מהשני. 2 הרחוקים לפחות

אנו ממליצים לפעול בהתאם להנחיות ביחס למוניות, להסיע  -הסעת חברים ברכבי הקיבוץ  )5
 מקסימום מלווה אחד ורק לצרכים המותרים.חברים עם 

לחבר: להקפיד על ההנחיות כשירות  קיבוציים  -לביצוע משלוחים פניםעל קיבוצים המתארגנים   )6
ביחס להנחת המשלוח מחוץ לבית החבר ולשלח רק מוצרים מעסקים מותרים, כגון אוכל מחדר 

 ה.בו הקיבוצי וכדומ-האוכל או עסק דומה הקיים בקיבוץ, מהסופר/כל

מהווה ,  מצד החבר/התושב והן מצד מעסיקים לרבות הקיבוץהן  ,  אי עמידה בהוראות התקנותיש לזכור ש
 .קנס ואף מאסרעלולה להסתיים בש עבירה

  
מקיף את כל הוראות אינו לפיכך קיבוץ ובא להדגיש נושאים ספציפיים וייחודיים לובהר כי מסמך זה י

   .ואת הנחיות הגורמים הרשמיים התקנות
  

 @tkz.co.ilmishpatit – מוזמנים לפנות אלינו בשאלות
  המחלקה המשפטית

  עה הקיבוציתהתנו

 
אינו כולל התייחסות להוראות תקנות שעת ו 25.3.2020מתייחס לנוסח התקנות כפי שפורסמו ביום לתשומת הלב, מסמך זה  1

  . 2020-חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף קורונה החדש), התש"ף


