
 

 

  

 31.3.2020תקנות שעת חירום מיום  -מבזק בעניין נגיף הקורונה

                                 לקוחות יקרים,

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

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

פורסם תיקון לתקנות שעת חירום המצמצם את מצבת העובדים הרשאים להגיע לעבודה,  .א

 מטיל מגבלות על קבלת קהל ומטיל מגבלות על עבודה במשמרות

. 1.4.2020המתוקנות יכנסו לתוקף ביום . התקנות 1תקנות שעת חירוםל ם תיקוןפורס 31.3.2020ביום 

 להלן יפורטו עיקרי התיקון:

 צמצום שיעור העובדים הרשאים להגיע למקום עבודה והגבלה על כניסת עובדי מעטפת .1

ממצבת העובדים, לפי  15%או עובדים , במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מעשרה בהתאם לתקנות

 הגבוה. 

ממצבת  30% -העלות את מספר העובדים המרבי לשהייה, לרשאי למעסיק יהיה למרות האמור, 

ושהמעסיק שלח למנהל הכללי העובדים ובלבד שההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה 

באתר האינטרנט  המנכ"לבדרך שהורה , "(מנכ"ל משרד הכלכלה)להלן: " של משרד הכלכלה והתעשייה

העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם, ואת את שמות  בה פירטהודעה  של המשרד,

 הטעמים שבשלם נדרשת נוכחותם כאמור.

 30%-התקנות בדבר צמצום מצבת העובדים במקום עבודה והאפשרות להגדיל את כוח העבודה עד ל

לחוק שעות עבודה  12יחולו גם על מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 

אים נבהתאם לת 30%העובדים )או מ 15%כך שמצבת העובדים תמנה עד , 1951-ומנוחה, התשי"א

 או את מספר העובדים הקבוע בהיתר, לפי הגבוה.שפורטו(, 

 2יאפשר כניסה של עובד מעטפת למקום העבודהכי מעסיק במקום עבודה לא  התקנותעוד קובעות 

לפעילות ושהייה של עובד המעטפת במקום העבודה, אלא אם כן נוכחותו של עובד המעטפת חיונית 

משרד הכלכלה, בהתאם לקביעת מנכ"ל  למנכ"להשוטפת של מקום העבודה והמעסיק שלח לגביו הודעה 

 .על דרך העברת ההודעה משרד הכלכלה

                                                      
  .2020 -(, התש"ףתיקוןנגיף הקורונה החדש()הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות תקנות שעת חירום ) 1
2
 .כעובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב בתקנות עובד מעטפת הוגדר 



 

 

פעלים למתן שירותים עסיקים שהם מעובדי מעטפת חל גם על מ כניסה ושהייה שלנציין כי האיסור על 

הוחרג מן המגבלות על  םשתחום פעילותמעסיקים קיומיים שאינם חברה ממשלתית או תאגיד וכן על 

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם שעת חירום ) מפורט בתוספת לתקנותמצבת העובדים, כ

קבע כי אותו עובד המעסיק כאמור אלא אם כן , 2020 -ש"ףנגיף הקורונה החדש(, התצמצום התפשטות 

מעטפת נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת של הגוף האמור וכי חיוני שאותו עובד יבצע את עבודתו 

 ה.במקום העבוד

 איסור על קבלת קהל למעט לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני .2

ם הדבר דרוש לצורך אספקת אמקום העבודה אלא התקנות קובעות כי מעסיק לא יאפשר קבלת קהל ב

 מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל. 

 שיבוץ קבוצות עובדים קבועות במשמרות .3

התקנות קובעות כי במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל 

 אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.האפשר, את 

  הנחיות חדשות למדידת חום לעובדים וכללים נוספים לשמירת ניקיון והיגיינה במקומות העבודה .ב

טרם פורסמו תקנות  .אישרה הנחיות נוספותמשרד ראש הממשלה, הממשלה  להודעת דוברותבהתאם 

 בנדון ואנו נעדכן בהתפתחויות.

 לחובות מעסיקים ועובדים:  ההנחיות בנוגעלהלן עיקרי , הנ"ללהודעת הדוברות בהתאם 

העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר תסמינים )חום גוף הגעה לעבודה טרם  .1

מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה(. העובד יגיע למקום העבודה עם הטופס המלא  38מעל 

טפסים כאמור. לעניין עובד שאינו מועסק במסגרת לאסוף ולשמור את ה עסיקלאותו יום, ועל המ

 .הצהרה יכולה להיעשות בעל פה -עסק או משלח יד של המעסיק 

מטרים בין עובד לעובד ידאג המעסיק לאמצעים  2במקום עבודה בו לא ניתן לשמור על מרחק של  .2

 .אחרים למניעת הדבקה

ותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני י, וציוד המשמש לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן .3

 .לפני כל העברה מאדם לאדם

 .תינתן הנחיה לעובדים לשמור בקפדנות על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים .4

תינתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני  .5

 .נוסעים



 

 

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

 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                          

 


