
 
 

 
 

 

 

על פי חיסיון משפטי.   )ים( המצוין)ים( לעיל בלבד ועשוי להיות מוגןמידע סודי המיועד לנמען  יו, אם יש( מכיל)וצרופות  מסמך זה
 (. תודה.העתקיוו על כך באופן מיידי והשמידו אותו )לרבות כל בטעות, אנא הודיעו לנ מסמך זהאם קיבלתם 

  

 

 2020במרץ  22
 

 למעסיקים עקב נגיף הקורונה הנחיות  עדכון 

 

 יקרים שלום, לקוחות

היערכות המשק להתמודדות עם וירוס בעניין  15.3.2020הנחיות ששלחנו אליכם ביום בהמשך ל

תקנות שעת חירום :  21.3.2020ביום  אנו מעדכנים אתכם כעת בתקנות שעת חירום שנחתמו  הקורונה,  

 -הקורונה החדש(, התש"ף ת נגיף ר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטו)הגבלת מספ

2020.  

 . 16.4.2020ועד ליום  22.3.2020תוקפן מיום נות יעמדו בהתק .1

ם במקומות העבודה, על מנת לצמצם את הפחית את מספר העובדים הנוכחיהתקנות למטרת  .2

 התפשטות הנגיף מאדם לאדם. 

ממצבת   30%עובדים או    10 -, כי במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מלפיכך קובעות התקנות .3

  העובדים, לפי הגבוה מבניהם.

עם זאת קובעות התקנות רשימת גופים בהם מספר העובדים המירבי המותר יהיה כמפורט  .4

פעילותם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת לצידם, ובלבד שצמצמו 

 :חיוניתה

החברה , , המכון למחקר ביולוגיריאותיחידות הסמך של משרד הבמשרד הבריאות,  .4.1

מספר העובדים המירבי המותר הוא  – ומשטרת ישראל הישראלית לחקר מדעי החיים

100%. 

 .95% –ביטחון לאומי לוהמטה  שרות בתי הסוהר .4.2

 .90% –ת הארצית לכבאות והצלה, שב"כ ומוסד הרשו .4.3

 80% –הגנת עדים להרשות  .4.4
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 . 75% –ים, למעט זרוע העבודה משרד העבודה, הרווחה והשירותים המיוחד .4.5

 . 70% –הלאומי ך הסייבר מער .4.6

משלתי, רשות שוק ההון, משרד הבטחון, משרד רוה"מ, משרד המשפטים, המדפיס המ .4.7

 . 60% –ביטוח והחיסכון, ומפעל תומך ביטחון ה

שייה ה לאנרגיה אטומית, תעהחוץ, הועד, משרד נרגיהד האמשרד לביטחון פנים, משר .4.8

מספק שירותים או מוצרים לצורך המשך פעילותם התקינה של עבודה הם נית, ומקובטחו

 –ם הממשלתית , ולשכת הפרסו50% –ן למחקר ביולוגי שייה הבטחונית או של המכוהתע

40%.   

ל דעתו של מנכ"ל התאם לשיקוב 35% –, עם חריגות עד ל 30% –ר משרד ממשלתי אח .4.9

  המשרד הממשלתי. 

חון, וכן תאגיד ומוסד , אינה מפעל תומך ביטתעשייה בטחונית שאינהת לתיחברה ממש .4.10

פי ת ל)עם חריגו ממצבת כה"א, ולפי הגבוה מביניהם 30%או עובדים  10 – השכלה גבוההל

 שיקול דעת הממונה(. 

)עם וה מביניהם ממצבת כה"א, לפי הגב 30%עובדים או  10 –דתית  ית ומועצהמרשות מקו .4.11

 (. שביםו, ולפי מספר התפי שיקול דעת הממונהת לחריגו

 –ללות התקהלות במבנה סגור , שאינן כותיותבעבודות בינוי ותש במקום עבודה שעוסק .4.12

 ממצבת כה"א.  100%

שלא לפגוע בתהליך עות המנוחה, שניתן כדי במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בש .4.13

 , הגבוה מביניהם. ממצבת כה"א 30%או  העובדים שהותר בהיתרמספר  –העבודה 

 . 85% –המוסד לביטוח לאומי  .4.14

 . 90% –שירות התעסוקה  .4.15

 .100% –לפיקוח וטרינרי  אגידהת .4.16

 . 50% –הרשות לשיקום האסיר  .4.17

 . 100% –מד"א  .4.18

 . 100% –ישראלי תאגיד השידור ה .4.19

 . 40% –בנק ישראל  .4.20

  



- 3 - 

 

 

 
 

, וכן על שאינו חברה ממשלתית או תאגידתיים קיומיים תן שירופעל למההוראות לא יחולו על מ .5

ד שצמצם ככל האפשר את מספר , ובלבנותלתקמקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת 

 העובדים למספר הדרוש להבטחת פעילותו החיונית. 

 הכלל זסי ובגזר הפיננמ:  ףשימה ארוכה מאד של מקומות עבודה עליהם חל הסעינה רפת מוהתוס

, גפ"מ(, מים, גז טבעי, נפט גולמי ומוצריו,  ה )חשמלתחום האנרגיירות ערך בתל אביב,  בורסה לניה

ת לרבו) , אחסנה ועמילות מכס, חקלאותלההוב אות, שירותיכויות ניצולי שואה, מזון ומשקז

מחלבות, ועוד(, טואליטיקה, ניקיון מזון לבעלי חיים, ם ומרכזי משקים חקלאיים, מפעלי

ויות פינוי אשפה ברשלאומי,    נים במוסד לביטוחשושירותים  ותמרוקים, נמלים וספנות, תחבורה,  

, דת , שיוון חברתיהסביבהה, הגנת , עליה וקליט, שירותי רווחהורת, עבודההמקומיות, תקש

, אופטיקה ריאותחה, מוקדים טלפונים, שליחויות, שיכון, שירותי ב, שירותי אבטבורהוק

ה פעילותם עלולם לממשלה, מפעלים שהפסקת נוי ותשתיות, נותני שירותימה, תומכי ביארופ

חוק, ותי שונים בחינוך )למידה מרהמשק, מיסוי, שירלגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על 

 . ים בסיכון, ועוד(דמועדוניות ליל

דתיים, משרד מבקר המדינה, הי המשפט, בתי הדין סת, בתהכנהתקנות אינן חלות על , כמו כן .6

 , וצה"ל. לשכת נשיא המדינה, וועדת הבחירות המרכזית לכנסת

המירבי המותר  ובה למנוע את כניסתם של עובדים מעל מספר העובדיםהחהדגיש, כי חשוב ל .7

 ס. חודשים או קנ 6סר של אפרת החובה דינה מכמפורט לעיל, חלה על המעסיק, וה

פעל המעסיק, ככל האפשר, לפריסת נים, יעוד קובעות התקנות, כי במקום עבודה בו כמה מב .8

בקה בנגיף, ובלבד שאין בכך את הסיכון להד  ם בעבודה מותרת, באופן שיצמצםהעובדים ששהיית

 פעילותו. ם העבודה להבטיח את המשך במידה העולה על הנדרש ביכולתו של מקוכדי לפגוע 

 אלה. בכל עניין גם בימים , כי אנו עומדים לרשותכם נו שבים ומצייניםהנ

 

 ,בברכת בריאות טובה  

 פרשמידט, עו"דגלית קו  

 שרד עו"דעדי קפלן ושות', מ


