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 משבר הקורונה
 סיכום שבוע 1 

 לאור המצב הבלתי יציב שאנו חווים בעולם, בארץ ובתעשייה, ״מסעדנים חזקים ביחד״ פועלים

למען התעשייה בדרכים הבאות:

.1
 מרכזים מידע עבור חברי העמותה בזמן אמת!
.1
המידע זמין לכם לשימושכם.
.2
מפשטים מידע מורכב.
.3
מביאים מידע מקצועי מיועצי העמותה.

.2
נמצאים בערוץ תקשורת ישיר עם הגורמים המסמכים ברשויות ובממשלה.

.3
מקדמים את האינטרסים של התעשייה מול הרשויות.

.4
עובדים מול הרשויות המקומיות לפתרון בעיות מידייות

לפני קריאת העדכון חובה למלא בבקשה: 
סקר על התמודדות עם המשבר - חובה למלא! 

הנחיות של משרד הבריאות (מתאריך 11.3.20)  
מטרת ההנחיות החדשות היא להקטין את פוטנציאל ההידבקות ולמנוע את התפשטות 

התחלואה בישראל. נוסף על ההקפדה על היגיינה אישית וסביבתית, יש להקפיד על הימנעות 

מצפיפות והתקהלויות.

על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה) •
להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה ולפעול 

כמקובל.  
צוות שהיה במגע עם חולה חייב לפעות לפי הנחיות של משרד הבריאות •
 כמו כן עובדי מזון צריכים לדווח על מצב בריאותם לבעל העסק לפני תחילת עבודה •

  
להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד. אם מקיימים אותן – •

בהרכב מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה, לא יותר מ-100 איש.  

לאור מורכבות ההנחיה ייקבעו החרגות במטרה לאפשר קיום שגרה תקינה בחיים •
בישראל. *קיום אירועים פרטיים כגון חתונות, בר מצוות ושמחות- עד 100 איש.  

מי שרוצה להרחיב בידע להלן לינק >>> נספח משרד הבריאות  

דיני עבודה: 

https://docs.google.com/forms/d/1vCU4CpImxU7tEnwFidfOiyeAVDYLIoIAdmg0cUtRe1A/edit#responses
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.pdf
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מגפת הקורונה אשר פוקדת בימים אלו את ארצנו מעוררת שאלות רבות, בין היתר בתחום דיני 

העבודה, הנוגע לזכויות וחובות של מעסיקים ועובדיהם.

ריכזנו תשובות לעיקרי השאלות שעלו במשרדם של עו"ד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן & עמית 
גרוס.  

 htm.eiwi3zttewx/S/com.activetrail.app//:https <<< להלן לינק

ממשרדו של רו״ח תיקו פרנקו נביא לידיעתכם את השאלות העיקריות העולות בעניין הזכויות 
והחובות שלכם כמעסיקים ושל עובדיכם.

להלן לינק >>> היכנסו לאיגרת

מי שרוצה להרחיב מוזמן לקרוא  
להלן לינק >>> חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי 


קישור לאתר ביטוח לאומי לגבי פיטורי עובדים והוצאה לחל״ת.
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/ <<< קישור למסמך

 SohenNesiaot.aspx

פיננסי: 
מסלול מיוחד בקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה 

להתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על העסקים במשק. 
בהתאם להודעת משרד האוצר, ייפתח מסלול ייעודי בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, 

במסגרתו יוכלו הבנקים להעמיד הלוואות בהיקף מצטבר של עד 4 מיליארד שקל בפעימות, 
בשיעור מוגדל של ערבות המדינה, ובתוך 9 ימי עבודה. העמדת הלוואות בהיקף של עד 2 


מיליארד שקל תתאפשר באופן מיידי.
במסגרת המסלול הייעודי, שייפתח בתיאום עם בנק ישראל, יועמדו על ידי הבנקים הלוואות 


לעסקים בתנאים הבאים:

1. העמדת הלוואות בהיקף ראשוני של עד שני מיליארד שקל.

2. הלוואות לצרכי גישור על פערי תזרים, וזאת בפריסה של עד 5 שנים ואפשרות לתחילת החזרי 

הקרן לאחר חצי שנה ממועד העמדת ההלוואה.


3. ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% מכל הלוואה.

4. צמצום מהותי של דרישת הביטחונות לעד 10% מההלוואה בלבד.


5. הבנקים יקצרו את משך בדיקת ההלוואה לעד 9 ימי עבודה.

6. ביטול תשלומי עלות הבדיקה הכלכלית שמשולמים למדינה במסגרת הלוואות אחרות.

העמותה מצויה בקשר ישיר עם בעלי התפקידים במשרד הכלכלה ונעדכן בקרוב אודות 
הפרוצדורה לקבלת ההלוואה. 

 http://bit.ly/3cLxcG9 <<< להלן לינק

הצלחנו להביא להטבות עבור מסעדנים בתל אביב, באר שבע, ירושלים וחיפה 
להלן לינק >>> Facebookקבוצת מסעדנים חזקים ביחד  

https://app.activetrail.com/S/eiwi3zttewx.htm?fbclid=IwAR0-3C44OF1CuYgdmzOxx72hw2KwRYcq_RcIXcrjAIdKDBFGBW5WlvTmweU
https://trailer.web-view.net/Show/0XD684581E602654B3E885F0E078AB508A716C3ED72FF4D50B99E70BAEA83EF8E3A41FCD7FE09F2918.htm
https://cdn-media.web-view.net/i/zzd3dwddpapc/_____________.pdf
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
https://%20https://www.facebook.com/beer.sheva.muni.il/photos/a.858688567480430/3445058242176770/?type=3&av=288068745172420&eav=AfYP7E9wF0xayGW4746kkD-y0ngp4-tBqZaBPaJzphr5eVRsUmUCcWPFn7ocvycQF30&theater&ifg=1%20/beer.sheva.muni.il/photos/a.858688567480430/3445058242176770/?type=3&av=288068745172420&eav=AfYP7E9wF0xayGW4746kkD-y0ngp4-tBqZaBPaJzphr5eVRsUmUCcWPFn7ocvycQF30&theater&ifg=1
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השאת ערך - מסמך עזרה להתייעלות במצב החרום הנוכחי 

 sopy השאת ערך - מכשיר חדשני לשטיפת ידיים

https://www.soapy.care
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אנו מביאים לידיעתכם על סטארטאפ שנותן פתרון להגיינת העובדים. 
סיכמנו מחיר יחדוי לחברי עמותה בלבד! 

להלן לינק >>> אתר המכשיר 
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כמו כן עוד לינקים שימושיים עבורכם: 

מפת קורונה - עידכונים של  חולים בזמן אמת 

מסמך בטיגרית - נהלי תברואה, הימנעות הידבקות ושמירה על היגיינה בתרגום לשפה 
 xcIHLLR/id.docdro//:https <<< הטיגרית. קישור למסמך

חברת ״אפקטיב בטיחות במזון״ הפיצה בין לקוחותיה מידע חשוב, ומצאנו לנכון לחלוק אותו 

Qi62CxA/id.docdro//:https <<< איתכם. ממליצים לקרוא את המסמך המצורף בעיון

עמותת ״מסעדנים חזקים ביחד״ פועלת למען התעשייה ובזמנים אלו העמותה מגויסית 
במלואה לעזור ולקדם את האינטרסים של המסעדנים. 

אנו פועלים במלוא הכח. 
כנראה לא הולך להיות פשוט. 

אנחנו עם הגב לקיר ואין לנו ברירה אלא  לצלוח את המשבר. 

 misadanim@gmail.com אנו זמינים לכם בכל שאלה במייל
בפייסבוק, בקבוצות הווצאפ, הטלגרם, טוויטר וכו. 

לאור המצב והעידוכנים האחרונים על הסגירה של המשק - המידע עוד לא 
מאומת! אנו בקשר ישיר עם הגורמים ופועלים לאשר משלוחים במידה ותהיה 

סגירה של המשק ושל התעשייה שלנו. נמשיך לעדכן!! 

מסעדנים חזקים ביחד, רק ביחד ובמיוחד כיום!! 

בברכה, 

תומר מור 
מנכ״ל 

https://imoh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=20ded58639ff4d47a2e2e36af464c36e&locale=he&/
https://docdro.id/xcIHLLR?fbclid=IwAR3ErXRbdhqXvgVHngqAPpuyogy38catv7DTcl2OoAyeYldAlD2a2l-Dmu0
https://docdro.id/Qi62CxA?fbclid=IwAR1op9CmxQgnb7JQSc6-dMPFwR7Utyyzjt2wUtiXeyzgpfDRSwK9jzYfY4Q
mailto:misadanim@gmail.com

