הנחיות למעסיקים בהתאם לצו בריאות העם
(נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) – 2020
עדכון אחרון 12.03.2020
בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר עוגנו במסגרת "צו בריאות העם-
הוראת השעה" (להלן" :הצו") ,אשר דינו כדין כל חוק אחר הקיים במדינת
ישראל ,קבע משרד הבריאות הנחיות ונהלים החלים על כלל הציבור בישראל
(ואשר מתעדכנים לעיתים תכופות מאוד ,מידי יום) ,ברצוננו להביא
לידיעתכם את עיקר הוראות הצו:
לאור הנחיות הנוגעות לחובת הבידוד הביתי ,התנהלות אזרחים בשל מצב
רפואי וכן איסור התקהלויות (נכון למועד עדכון זה המגבלה חלה על
התקהלויות של  100איש ומעלה) המעסיקים בישראל נתקלים בשורה של
אתגרים יומיומיים .לנוחיותכם רכזנו את עיקר הסוגיות בתחום דיני העבודה
על מנת לטשטש עד כמה שאפשר את חוסר הוודאות והשאלות רבות של
לקוחותינו ,ציבור המעסיקים והמועסקים:
עובדים הנדרשים לשהות בבידוד – בין אם בשל חזרתם מחוץ לארץ
(לאור ההנחיה מיום  ,9.3.2020מכל היעדים ללא יוצא מן הכלל) ובין אם
לאחר שנתגלו אצלו סממנים של שפעת (בהתאם להנחיות משרד הבריאות)
–
 .1ימי מחלה  -העובד יהיה זכאי ל 14-ימי מחלה אשר יכנסו לתוקפם
באופן מיידי וללא צורך בהצגת אישור רפואי .על העובד למלא את
"תצהיר המחלה" ,על פי הנהלים ואשר נשלח אליכם זה מכבר.
יובהר -אין צורך וחל איסור מוחלט לפנות למרפאה ו/או לגשת לרופא
משפחה לצורך בדיקה ו/או קבלת אישור רפואי .תשלום ימי הבידוד
יעשה בהתאם להוראות חוק דמי מחלה התשל"ו ,כאשר היום
הראשון הינו ללא תשלום; היום השני והשלישי הינם בתשלום של  50%מהשכר ,ומהיום השלישי ואילך
זכאות לתשלום מלא .במצב בו במקום העבודה נהוג כי תשלום ימי המחלה יעשה באופן מלא למן היום
הראשון ,העובד זכאי לתשלום לפי נוהג זה.
עסקים רבים נאלצים לצמצם את היקף הפעילות שלהם לאור הנחיות משרד הבריאות ולאור המצב הכלכלי
והעסקי במשק .במציאות זו עומדות בפניכם מספר אפשרויות ,וחשוב לנהוג על פי הוראות החוק ,גם בעת
בה אנו מצויים במצב חירום-
 .2מימוש ימי חופשה צבורים – חוק חופשה שנתית מאפשר למעסיק לקבוע כי העובדים יצאו לחופשה
מרוכזת ,וזאת בתנאי שחופשה ארוכה מ 7-ימים יש לתת לעובד התראה מראש של  14ימים לכל הפחות
ובכתב ,ואילו בחופשה הקצרה מ 7-ימים ,יש לתת התראה זמן סביר קודם לכן (ומהו אותו זמן סביר?
בהתחשב כל מקרה ונסיבותיו) .יו בהר כי על פי החוק ,ימי החופשה (תמיד ,ולא רק בעיתות חירום)
נקבעים על ידי המעסיק בתיאום עם העובד ,ועל כן תיאום חופשה אינה הפרה של הוראות החוק .בעניין
זה עוד נציין כי לאור האמור לעיל ,ולאור זכותו של המעסיק לקבוע את מועד היציאה לחופשה של העובד,
המעסיק בהחלט רשאי לסרב כעת לאישור חופשה של עובדים ,הן לאור המצב הלאומי והן לאור
ההגבלו ת והמצב בעולם כולו .במידה וניתן אישור ליציאה לחופשה בטרם החל מצב החירום ,המעסיק
רשאי להגביל את היציאה לחופשה שניתנה קודם לכן ובלבד שהדבר נעשה בתום לב המתבקש במסגרת
יחסי העבודה.

 .3חופשה ללא תשלום – עסקים רבים נקלעים כעת למצב בו הפעילות העסקית של העסק מוקפאת או
מצטמצמת באופן מהותי .יציאה לחופשה ללא תשלום תעשה בהסכמת העובד בלבד .בנסיבות מצב
החירום והנחיות משרד הבריאות ,עובדים אשר יוצאים לחופשה ללא תשלום יהיה זכאים בהתאם
לתקנות הביטוח הלאומי לדמי אבטלה בהתקיים מספר תנאים מצטברים (בהם בין היתר החתמת העובד
על מסמך המאשר את הסכמתו ליציאה לחל"ת ונסיבות החל"ת-התפרצות נגיף הקורונה; העובד הועסק
 12חודשים מתוך  18החודשים שקדמו למועד זה; דמי האבטלה ישולמו רק לעובד אשר יצא לחל"ת
שאורכו מעל  30ימים; העובד לא ניתן במהלך  18החודשים שחלפו את ימי האבטלה להם הוא זכאי).
 .4צמצום היקף המשרה – בשל האמור לעיל לעיתים ידרש המעסיק לצמצם את היקף המשרה של העובד
וכפועל יוצא מכך באופן טבעי תתרחש הפחתה בשכר .צעדים אלה ינקטו רק לאחר ביצוע הליך שימוע
(!) ,אשר בנסיבות יתכן ויערך באופן מקוון או בהתאם להנחיות ספציפיות כפי שימסרו .במקרה והעובד
אינו מסכים לצמצום שכזה ,המעסיק אינו רשאי לבצעו וכל שינוי יחשב כהרעת תנאים לכל דבר ועניין.
במידת האפשרות ניתן לנייד את העובד לסניף אחר של העסק או לכתובת אחרת של העסק ,גם ללא
הסכמת העובד.
 .5פיטורים – לבסוף וכמוצע אחרון ובהתאם לצורך יתכן והמעסיק ידרש לפיטורי העובדים והכל בכפוף
להליך שימו כדין בהתאם להנחיות .נזכיר כי חל איסור מוחלט לפטר עובד אשר נעדר בשל שהייה בבידוד
על פי הנחיות משרד הבריאות.
 .6עבודה מהבית – משרד הבריאות והממשלה החלו במים האחרונים להמליץ (כעת רק בבחינת המלצה)
על עבודה מהבית .ההמלצה היא לכלל המעסיקים לעשות כל שביכולתם לצורך הערכות לעבודה ביתית,
כמובן על פי יכולות העסק והפעילות העסקית שלו .יובהר כי עובד אשר שוהה בבידוד ,מכל הסיבות
הנקובות לעיל ,אינו מחוייב בעבודה מהבית במהלך  14ימי הבידוד אשר כמוהם כימי מחלה לכל דבר
ועניין.
הבא:
בקישור
מצורפת
וההצהרה
הגורפת
המחלה
תעודת
.)https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf
שימו לב ,כי תעודת המחלה הגורפת וההצהרה רלוונטיות לכל "היעדים" המעודכנים ומוגדרים מעת לעת
על ידי משרד הבריאות .על העובד לדווח באופן מידי על הישארותו בבידוד ועל מקום הבידוד למוקד
משרד הבריאות בטלפון  *5400או באמצעות אתר משרד הבריאות.
טופס הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות מצב החירום במשק (לצורכי הגשת בקשה לדמי אבטלה)
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Documents/coronavirusIESdeclaration.pdf
**שימו לב – אנא עדכנו את העובדים כי אין צורך להגיע באופן פיזי ללשכות התעסוקה וניתן לפתוח את
ראשוני
רישום
לבצע
(יש
מקוון
באופן
הבקשה
.)https://www.taasuka.gov.il/he/Pages/RegistertoLishka.aspx
למען הסר ספק יובהר כי על המעסיק חלה חובה למלא אחר הוראות הצו ,להקפיד על הנחיות משרד
הבריאות ולסייע בשל מעמדו לרשויות בהתנהלות במסגרת מצב חירום לאומי זה.
אנו נמשיך ונעדכן בכל התפתחות ו/או מידע נוסף אשר יגיע לידינו .במקרים ונסיבות מיוחדות מומלץ
להיוועץ ישירות עם משרדנו ולקבל מענה ענייני ורלוונטי.

למידע נוסף מומלץ להיכנס לאתר משרד הבריאות המתעדכן כל העת בנושא נגיף הקורונה:

https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx#home_quarantine_guidance

אנו עומדים לרשותכם בכל עת
בברכת בריאות איתנה
מיטל גרף ,עו"ד
 - PORAT GROUPפורת גרופ
הנחיות מיחדות למעסקים

**האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

