
 
 

 
 

 

 

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

  

 

 2020באפריל  19
 

 למעסיקים עקב נגיף הקורונה חדשות  הנחיות  

 

 לקוחות יקרים שלום,

 נגיףהיערכות המשק להתמודדות עם בעניין ודש האחרון בחהנחיות ששלחנו אליכם  קבצי הבהמשך ל

תקנות שעת חירום :  19.4.2020ביום  אנו מעדכנים אתכם כעת בתקנות שעת חירום שנחתמו  הקורונה,  

 מס' )תיקון )הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(

  .21.3.2020מיום יקריות העאשר מהוות תיקון לתקנות , 2020 –, התש"ף (4

 . 30.4.2020עד ליום התקנות יעמדו בתוקפן  .1

שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום עובד קרי  – ביטלו את הגדרת עובד מעטפתקנות הת .2

 . על עובדים אלה שחלו , וביטלו את האיסוריםהעבודה

 30%עובדים או  10 –מו כן מעדכנות התקנות, כי במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ כ .3

כך תיקון האחרון לתקנות. , שנקבעו ב15%, וזאת במקום )הגבוה מביניהם( ממצבת כוח האדם

 עובד בשעות המנוחה.  סקתעלי היתר מיוחד להעפעלים במגם באשר ל

 57%  -חינוך לבמשרד הנו את מספר העובדים המירבי המותר לשהייה בו זמנית התקנות עדכ .4

 . האדם ממצבת כוח

)ב( )רשימת הגופים הממשלתיים  2בגופים הספציפיים לגביהם קבעו התקנות העיקריות בסעיף  .5

נקבע, כי המעסיק לא יאפשר את הכניסה ווהרשויות המקומיות( את מספר עובדים המירבי, 

אלא אם קבע מנכ"ל הגוף כי עבודת העובד חיונית לפעילות והשהייה של עובד במקום העבודה 

 .מפעל תומך ביטחוןנות החדשות תקהריגו הח - וףהשוטפת של אותו ג

  



- 2 - 

 

 

 
 

ההוראות לא יחולו על מפעל למתן שירותים קיומיים שאינו חברה ממשלתית או תאגיד, כאמור,  .6

, ההוראה הבוטלכעת ו, לתקנותהראשונה וכן על מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת 

צמצם ככל האפשר את מספר העובדים ספת הראשונה חייב לכי מקום עבודה שמפורט בתו

  להבטחת פעילותו החיונית. למספר הדרוש

מגזר הפיננסי : התוספת מונה רשימה ארוכה מאד של מקומות עבודה עליהם חל הסעיףזכיר, נ

בורסה לניירות ערך בתל אביב, תחום האנרגיה )חשמל, גז טבעי, נפט גולמי ומוצריו, כלל זה הוב

גפ"מ(, מים, זכויות ניצולי שואה, מזון ומשקאות, שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס, חקלאות 

)לרבות משקים חקלאיים, מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מחלבות, ועוד(, טואליטיקה, ניקיון 

, נמלים וספנות, תחבורה, שירותים שונים במוסד לביטוח לאומי, פינוי אשפה ברשויות ותמרוקים

המקומיות, תקשורת, עבודה, שירותי רווחה, עליה וקליטה, הגנת הסביבה, שיוון חברתי, דת 

וקבורה, שירותי אבטחה, מוקדים טלפונים, שליחויות, שיכון, שירותי בריאות, אופטיקה 

ותשתיות, נותני שירותים לממשלה, מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה ופארמה, תומכי בינוי 

לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק, מיסוי, שירותי שונים בחינוך )למידה מרחוק, 

 מועדוניות לילדים בסיכון, ועוד(. 

נקבעו לגביהם הוראות אחרות לגבי מספר העובדים   לאמקומות עבודה שנקבע, כי      -"  התו הסגול" .7

מפעלים בעלי  מקומות עבודה שאינם ממשלתיים, רשויות מקומיות, וכד'( וכןהמירבי )משמע, 

רשאים  ,היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה

 לה:(, בהתקיים כל א30% -למעבר  –קרי מותר להם )עובדים מעבר לבו זמנית של  לאשר שהייה

המעסיק מינה ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתוספת השנייה  .7.1

 נות.לתק

פת השנייה באמצעות הצבת שילוט בתוסהמעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים המפורטים  .7.2

 העבודה, במקום בולט לעין.  לעניין זה במקום

הצהרה חתמו על    קורונה באותו מקום עבודה,על ענייני    המנכ"ל של מקום העבודה והממונה .7.3

 נות.שלישית לתקבנוסח הקבוע בתוספת ה
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  –הוראות נקבעו מספר  פורט לעיל,, כמהסגולים בתו ים שעומדלגבי מעסיק

ינו רשאי להגיע למקום העבודה בשל הכללים הוא א  , כיולעובד  ר, מודיעאם מעסיק כאמו •

 בתוספת השנייה, העובד לא יגיע למקום העבודה. 

ה, אם לא ניתן לספק עסיק כאמור, יהיה רשאי לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודמ •

א , אולם לאת השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים

 כל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות. ות בו זמנית ליותר משני לקוח

 של מקום העבודה שוניםה ובין מבני וידרש לפזר את עובדיא יאמור, לכמו כן מעסיק כ •

 כאלה(. מבנים  נםש)באם י

, כי אחד העובדים של מעסיק כאמור נדבק חוזיואולם אם קבע ראש השירות או רופא מ •

יום עד לסכולו או חלקו,  ירת מקום העבודהסגורה על י, במקום העבודהבקורונה 

העבודה,  האפידמיולוגית ע"י משרד הבריאות. בסיום החקירה יפתח מקוםהחקירה 

עובדים(, אלא אם כן  10או  30%המותר לו )פר העובדים המירבי זור לכללים של מסויח

בו זמנית, מספר העובדים המותר לשהייה עליה ב המאפשריםיעמוד שוב בכללים 

  ה. הם ראש השירות או הרופא המחוזי, אם יורפים שיורה עליובתנאים הנוס

 נייה לעניין התו הסגול:להלן עיקרי התוספת הש .8

מעלות בשבוע  38מעל )שיעול, חום תשאול של עובדים יים במקום העבודה המעסיק מק .8.1

מאדם לאדם, מטר    2  נים(, שמירת מרחק שלגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרו, מהאחרון

וד בשימוש של יותר , ואם הציכו'(, עכבר, מקלדת, וטלפון)בד  לכל עוקבוע  אישי  את ציוד  הקצ

כמו כן על המעסיק לאכוף את חבישת שים. מאדם אחד יש לחטא אותו במעבר בין המשתמ

ק חזיעל המ  ,חבישת מסכות  בנה המחייבבמ  בורציע"י העובדים, ואם המקום פתוח ל  כההמס

כה, לא יתן שירות לאדם ללא : לא יכניס אדם ללא מסךלפעול כ המקוםמפעיל את או ה

בישת מסכה, ואם יש חלטים לעין ובכניסה שילוט בדבר חובת ומות בוקמסכה, יתלה במ

  בישת מסכה. חצי שעה על הצורך בכל ח יכרוז -במקום מערכת כריזה 

דת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה, ואיסור כניסה לעובד שחומו מדי .8.2

 מעלות. 38עולה על 
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  –, ולא ישהו בו זמנית צע עבודתו בחדר קבועבעבודה משרדית כל עובד יב .8.3

יותר אם בין עובד לעובד ישנה  פר גדולעובדים, או מס 2 –מ"ר  20גודלו עד בחדר ש .8.3.1

 חיצה. מ

נה עובדים, או מספר גדול יותר אם בין עובד לעובד יש 5עד  –מ"ר  20 -בחדר גדול מ .8.3.2

 חיצה. מ

 מ"ר.  20 -עובדים בחדר שגודלו למעלה מ 8יים פגישה מקצועית של ניתן לק .8.3.3

 בד. אכילה או שתייה תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העו .8.4

 .בודה מחוץ למקום העבודהיתן לבצע את העכל הנאפשר כהמעסיק י .8.5

 של כל אלה: ,באופן ממוחשככל האפשר ב ,םינהל רישוק המעסי .8.6

 ם העבודה.קים השוהים במקומספר הלקוחות והספ .8.6.1

בשבוע האחרון, ומגע עם חולה קורונה  חום, )שיעולעובדים אולים שביצע למספר התש .8.6.2

סת לא הותרה הוא ביצע, ומספר העובדים שכנית חום שוים האחרונים(, מדידיבועבש

 כתוצאה מכך. 

 בועים. פשר מול ספקים קכל עובד יעבוד ככל הא .8.7

צת עובדים האפשר את אותה קבו דה ישבץ ככלת הסעות למקום העבומעסיק שמפעיל שירו .8.8

 יחד באותה הסעה. 

העובד שהה במקום העבודה לא אם כן  או יותר, א  67מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו   .8.9

 . חלקם , כולם או22.3.2020-18.4.2020בימים 

 שאר התקנות אין שינוי. ב .9

 בכל עניין. כתמיד הננו עומדים לרשותכם 

 

 ,בברכת בריאות        

 גלית קופרשמידט, עו"ד  

 עדי קפלן ושות', משרד עו"ד


