
 

 

  

 לתקנות שעת חירוםתיקון  - מבזק בעניין נגיף הקורונה

                                 לקוחות יקרים,

 נגיף הקורונה. כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן מבזק בעניין 

 האמור בחוזר זה הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.יובהר, כי כל 

במגבלות המגדיל את מצבת העובדים הרשאים להגיע לעבודה,  ,פורסם תיקון לתקנות שעת חירום

 הקבועות בו

 .העוסקות בהגבלת שיעור העובדים המגיע לעבודה 1פורסם תיקון לתקנות שעת חירום ,19.4.2020היום, 

לא חל על מקומות שהוחרגו  הוא תיקון חל על מקומות עבודה שההגבלות המקוריות חלו עליו, כלומרה

  .ים למתן שירותים קיומייםמפעל למשל מהתקנות, כמו

ממצבת העובדים, לפי  30%, במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מעשרה עובדים או לתיקוןבהתאם 

ה בין עובדי ליבה לעובדי דמעטפת" בוטלה, ולכן לא נדרשת עוד ההפר"עובד של נציין כי ההגדרה הגבוה. 

 מעטפת.

מעבר למספר  ,זמנית של עובדים במקום העבודה–לאפשר שהייה בו רשאיםמעסיקים  למרות האמור,

 :בהתקיים כל אלה, כמפורט לעילהעובדים המרבי המותר 

 : הכללים הבאיםשיהיה אחראי על שמירת  ,המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה .1

במקום העבודה שיהיה אחראי לשאול את הנכנסים למקום  מטעמו אדם מעסיק הציבה .1.1

מעלות צלזיוס בשבוע  38-הם סבלו משיעול; האם סבלו מחום גוף גבוה מ , האםהעבודה

של מי לא תותר כניסה  .האחרון; האם היו במגע קרוב עם חולי קורונה בשבועיים האחרונים

שלא השיב בשלילה לכל השאלות )אלא אם אדם השיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כמו 

  אסתמה(.

המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה. לא  .1.2

 מעלות. 38תותר כניסת אדם עם חום גוף מעל 

מטר בין  2לרבות מרחק  במקום העבודה, גיינהיהמעסיק ממשיך לשמור על כללי הה .1.3

חיטוי  -הקצאת ציוד אישי קבוע לכל עובד, וככל שציוד משמש יותר מאדם אחד  העובדים וכן

 קפדני לפני העברה.

 

                                                      

 .2020-(, התש"ף4תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש()תיקון מס'  1



 

 

 

למעט במקרה בו  ,בעת שהייה במקום העבודה, מסכהיחבשו  העובדיםשהמעסיק אחראי  .1.4

עובדים יחד בחדר אחד באופן קבוע.  ם,עובדים שוהים בחדר לבדם, או במקרה בו שני עובדי

מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בנוסף לכך, 

אלא אם כן הוא פטור  ,מסכהלא יכניס למבנה אדם שאינו חובש  ,מסכהבו חובת חבישת 

ומות יתלה במק; כאמור מסכהלא ייתן שירות לאדם שאינו חובש ; מסכהמחובת חבישת 

אם  ;במקום מסכהמודעה בדבר חובת חבישת למקום העבודה, בולטים לעין, לרבות בכניסה 

יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת  -יש במקום מערכת כריזה 

 .המסכה

זמנית מספר –יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו בעבודה משרדית .1.5

 :על המספר כמפורט להלן, לפי הענייןעובדים העולה 

שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם  -מטרים רבועים  20בחדר שגודלו עד  .1.5.1

 .בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם

עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של  -מטרים רבועים  20בחדר שגודלו עולה על  .1.5.2

  ;בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדםעובדים אם 

עובדים בחדר שגודלו עולה על  8על אף האמור ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד  .1.5.3

 מטרים רבועים. 20

 .אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד .1.6

צע את עבודתם שלא במקום העבודה, המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לב .1.7

 .לבצעה מחוץ למקום העבודה

 :מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה .1.8

 מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה. .1.8.1

ומדידות החום שביצע כאמור בסעיף  לעיל 1.1בסעיף מספר התשאולים שביצע כאמור  .1.8.2

רה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או לעיל, וכן מספר האנשים שלא הות 1.2

 מדידת חום כאמור.

 .כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים .1.9

את  ר,מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפש .1.10

 .אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה

ר למקום העבודה ושהייה של שנים או יות 67מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו  .1.11

 22עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 

 .כולה או חלקה , 2020באפריל  18עד יום  2020במרס 

, באמצעות לעיל 1.11-1.1המעסיק ידע את עובדיו לגבי הכללים החלים כאמור בסעיפים  .2

 .הצבת שילוט במקום בולט לעין



 

 

ני קורונה באותו מקום עבודה חתמו המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על עניי .3

 .2על הצהרה בנוסח המצ"ב

 

כי אינו רשאי להגיע לעבודה בשל אי  ,לעובדלעיל,  3-1שמתקיים לגביו האמור בסעיפים  ,הודיע מעסיק

 עמידתו בכללים המפורטים, לא יגיע העובד למקום העבודה.

לעיל, רשאי לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודה, אם  3-1בכללים הקבועים בסעיפים מעסיק העומד 

ד שלא בלא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים, ובל

זמנית לכל עובד שתפקידו מתן  -תורשה כניסת לקוחות למקום העבודה ביחס של יותר משני לקוחות בו

 ללקוחות.שירות 

גם לגבי מקום עבודה הכולל  פהתק 30%העובדים מעבר למכסת  הגדלת מצבת את הוראה המאפשרתה

יתם מותרת בין המבנים השונים, ככל שמתקיים כמה מבנים ונדרש עד עתה לפריסת העובדים ששהי

 לעיל. 3-1האמור בסעיפים 

כי אחד מן  )או סגנו( או רופא מחוזי(, ככל שקבע ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות )או סגנו

העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופה 

יום החקירה סשתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות. עם 

–שהייה בומהעובדים, או  30%בר העסקת חול על מקום העבודה המגבלה בדתיפתח מקום העבודה ו

זמנית, בהתקיים –זמנית של עובדים במקום העבודה מעבר למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו

התנאים האמורים לעיל, וכן תנאים נוספים שיורה למעסיק ראש שירותי בריאות הציבור או רופא 

 מחוזי, אם יורה.

 .30.4.2020בתוקפן עד ליום תקנות שעת חירום, על תיקוניהן, יעמדו 

 

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בתקופה דינמית זו, בה מתרחשים שינויים ומתקבלות הנחיות חדשות בכל 

 יום, ונוסיף לעדכנכם על שינויים והנחיות רלוונטיות לשוק העבודה.

 או בכלל.     זה בעניין  ,לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספותמשרדנו ממשיך לעמוד 

 בברכה,      

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                          

                                                      

 נוסח ההצהרה מצורף כעמוד האחרון למבזק זה. 2


