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חוות דעת משפטית בנושא: תחולת תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה  הנדון:
  על עבודת שמאי המקרקעין 2020 –הגבלת פעילות(, התש"ף  –החדש 

 
בשאלה האם שמאי המקרקעין יכולים לבקשתכם, הריני לפרט את חוות דעתי המשפטית, 

הגבלת  –חירום )נגיף הקורונה החדש להמשיך לבצע את עבודתם בתקופת תחולת תקנות שעת 
 )להלן: "התקנות"( והכל כפי שיפורט להלן:  2020 –פעילות(, התש"ף 

 
הערה: משק ישראל מצוי בימים אלה בשעת חירום, ופועל תחת תקנות חירום. התקנות    -

 16:45בשעה  25.3.2020מתעדכנות באופן תדיר, לפעמים מדי יום. חוות הדעת עדכנית ליום 

שהתקיימה ביום  והיא ניתנת לאחר בחינת התקנות העדכניות שפורסמו וכן לאחר שיחה

 עם מר רפי עזרן, ראש אגף חירום במשרד המשפטים. 22.3.2020

ישראל, תקנות שעת חירום להגבלת פעילות  ת, נחתמו על ידי ראש ממשל2020בחודש מרץ  .1

חירום )נגיף הקורונה החדש תקנות שעת ) בתקופת התפרצות נגיף הקורונה החדש בישראל

 . )להלן: "התקנות"((  2020 –הגבלת פעילות(, התש"ף  –

התקנות קובעות שורה של הגבלות שמטרתן צמצום יציאה למרב הציבורי, אלא לאחת  .2

הגעה למקום העבודה, שירות רפואי, תרומת דם, הפגנה, הליך משפטי,  מהפעולות הבאות:

רצוי קבועים או שגרים יחד(,  -אנשים יחד  2ה, פעילות ספורט )עד הגעה לכנסת, טיפול רווח

טקס דתי, סיוע לאדם אחר, שהייה קצרה בקרבת הבית לאנשים הגרים יחד או לכל צרוך 

  חיוני אחר.

כגון מסעדות,  במרחב הציבוריכן קובעות התקנות איסור פעילות על עסקים הפועלים  .3
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 '.רועי תרבות וכדפורט איאירוע סברים, מקומות בילוי, 

כגון עסקים מקומות עבודה אחרים, שאינם פועלים במרחב הציבורי, שאר המשק, ובכלל זאת  .4

יכולים  (שמאי מקרקעיןהפועלים ממשרדים, לרבות שליחים, סוכנים וכד', )ובכלל זה גם 

 .הגבוהעובדים לפי  10מהעובדים או עד  %30 להמשיך לעבוד במתכונת מצומצמת:

על ידי משרד האוצר ועל ידי שר העבודה והרווחה, צווים  מופורסבימים האחרונים , בנוסף .5

חוק )להלן: " 1967 –המחילים את הוראות פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז 

 שירותים חיוניים. הצווים קובעים רשימה של על מספר תחומים עבודה בשעת חירום"(

תפקודו של המשק בתקופת הכרזה על מחלה מדבקת למשק בשעת חירום, אשר דרושים ל

 "(.צו שירותים חיוניים)להלן: "

הצווים מפרטים רשימה של מקומות עבודה אשר יוחרגו מהגבלות הפעילות בשעת חירום בעת  .6

 .וימשיכו לתת שירותים למשק לצורך המשך פעילותו הסדירה מגפת הקורונה

 תאגידים הבנקאייםוה מערכת הפיננסיתי השירותאת  מונה צו שירותים חיוניים ין היתרב .7

. כמו כן מצוין בצו כי שירותים בענף הבניה(( וכן 2)ז()2( לתוספת )תקנה 1)ר' למשל פרט )

בתחומי הפעילות המפורטים בצו, לצורך  התומכיםמקומות עבודה המספקים שירותים 

 , ימשיכו גם הם לעבוד כסדרם. שך מתן השירותים החיוניים על ידםהמ

עניין זה, ולאחר התייעצות עם ראש אגף חירום במשרד המשפטים, אני סבור כי עבודת ב .8

שמאי המקרקעין חיונית לצורך המשך תפקוד המערך הפיננסית, וזאת בין היתר לצורך קבלת 

 ראה למשל:וגורמים פיננסים אחרים וכן לצורך מתן שירותים לענף הבניה ) מבנקים הלוואות

  .("שירותי פיקוח וניהול על בנייה תחת סעיף "תומך בינוי ותשתיות" בצו שירותים חיוניים

 .נכנס לתוקפו תיקון לתקנות שעת חירום 20:00, בשעה 25.3.2020ביום  - 25.3.2020עדכון ** .9

ניתן להמשיך להגיע לעבודה תחת המגבלות הקיימות, ואולם מעסיק על פי התקנות החדשות, 

 :ה אחראי על אלהבמקום עבוד

בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה למדידת חום באמצעי לא פולשני, לנכנסים למקום;  .9.1

 צלזיוס. מעלות 38לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 
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   מטרים בין אדם לאדם ככל הניתן. 2שמירת מרחק של  .9.2

 סיכום

כי כלל  (25.3.2020)נכון ליום  אין מניעה חוקית בשלב זהבהתאם לחוות דעתנו המשפטית,  .10

מקרקעין ימשיכו את עבודתם, וזאת מכיוון שאין מדובר בפעילות המתקיימת השמאי 

 10"במרחב הציבורי" ועל כן היא יכולה להימשך, תחת ההגבלות החלות על כלל המשק )עד 

וכן תוך הקפדה על מדידת חום לעובדים בכניסה  מהעובדים לפי הגבוה( 30%עובדים או 

 מעלות צלזיוס. 38למשרד ומניעת כניסת אדם שחום גובה עולה על 

בנוסף, שמאים אשר נותנים שירותים למגזר הפיננסי, לצורך קבלת אשראי והלוואות וכן  .11

בתקופת שעת  כסדרהאת עבודתם  ימשיכושירותים לענף הבניה )כגון פיקוח וניהול בנייה( 

 לפי חוק עבודה בשעת חירום. אשר ניתן יםבהתאם לצו בדבר שירותים חיוניהחירום וזאת 

 להקפיד על הוראות משרד הבריאות בעת ביצוע העבודה ובפרט:להמשיך יחד עם זאת יש  .12

מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות  2יש להקפיד על קיום מרחק של  .12.1

 והמתארים בהם העובדים נמצאים.

ימני תחלואה יש למדוד חום טרם היציאה לעבודה. במידה שיש חום או ס .12.2

 נשימתית אין להגיע לעבודה ויש להקפיד על כללי הבידוד בבית.

 שעות לכל היותר. 3-יש לרחוץ ידיים בכניסה וביציאה לעבודה, וכן אחת ל .12.3

 יש להשתדל ככל הניתן שלא לגעת באף ובפה, ולרחוץ ידיים לאחר מגע מסוג זה. .12.4

 .יש לפזר טישו / נייר טואלט בזמינות קרובה לכל העובדים .12.5

 יש להעמיד עמדות לחיטוי ידיים זמינות לקהל ולעובדים. .12.6

יש לנקות את המשטחים לעתים תכופות. ההמלצה היא לנקות ולחטא משטחים  .12.7

או על בסיס תמיסת כלור  70%באמצעות חומרי חיטוי על בסיס אלכוהול 

 )אקונומיקה ביתית(.
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בבית או  אפשר, לרכז את מה שבחוץ עדיף להימנע מהעבודהככל שהדבר ניתן,  .12.8

 גיינה.ילהקפיד על הו במשרד, לרכז נסיעות

הנחיות משרד הבריאות, עבודה בהתאם להקפדה על מעקב שוטף והמשך עבודה תקינה תחת 

 שמאי המקרקעין, ותסייע למשק להמשיך ולתפקד בשעת חירום זו. שלוםתבטיח את 

 בכבוד רב,
 

 , עו"דאורי כהנא
 דין ונוטריוןבלום ושות', עורכי  קידר נבו כבירי


