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פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד היוצא לחל"ת והקלות  -מבזק בעניין נגיף הקורונה

 מקומות עבודהב פעילות במגבלות שהוטלו על

                                  לקוחות יקרים,

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

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

עובד טר מעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור ופורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי הפ .א

 שהוצא לחל"ת

 .1הביטוח הלאומיפורסם תיקון לחוק  2021.361.ביום  .1

)א( לחוק  371מעסיק החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות סעיף  בהתאם לתיקון, .2

למשך חודש לחל"ת  שהוצאטוח הלאומי, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין עובד יהב

 . 30.4.2021 -ל 1.4.2020 בתקופה שבין  ,אחד קלנדרי לפחות

 פורסם תיקון לתקנות המקל על המגבלות שהוטלו על מקומות עבודה  .ב

פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  15.3.2021ביום   .3

יחולו  18.3.2021החל מיום  ,בהתאם לתיקון .2)הוראת השעה( הגבלת פעילות במקומות עבודה

 אות:ההקלות הב

ביטול החובה להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי לא פולשני לעובדים הנכנסים למקום  .3.1

 העבודה.

 ביטול ההוראה הקובעת כי אכילה ושתייה יתבצעו בחדרו הקבוע של העובד;  .3.2

 תתאפשר הפעלת חדרי אוכל במקום העבודה: .3.3

                                                      
 .2021 -הוראת שעה( התשפ"א 224חוק הביטוח הלאומי )תיקון  1
-(, התשפ"א9)תיקון מס'  (עבודההגבלת פעילות במקומות )תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(  2
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 בחדר אוכל המיועד לשימוש העובדים, ובלבד בשטח פתוחישיבה תתאפשר  .3.3.1

 .פחת משני מטרים בין שולחן לשולחןהשולחנות יוצבו במרחק שלא יש

 ש: ובלבד המיועד לשימוש העובדיםבחלל סגור בחדר אוכל ישיבה תתאפשר  .3.3.2

  הסגור יציגו "תו ירוק"; העובדים הנכנסים לחדר האוכל .3.3.2.1

 ;המעסיק מאפשר איסוף עצמי לכלל העובדים .3.3.2.2

המקום, ובלבד שלא  מהתפוסה המרבית של 75%אנשים לא יעלה על המספר  .3.3.2.3

  ;אנשים 100יעלה על 

ב סדרן צויומטרים בין שולחן לשולחן  2-במרחק שלא יפחת מיוצבו השולחנות  .3.3.2.4

 ;לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת שתפקידו

, ובכלל זה החלות על הפעלת בית אוכלבכפוף להוראות חדר האוכל יופעל  .3.3.2.5

 לעניין תנאים תברואיים ושמירה על היגיינה.

 :ציג בכניסה אישור "תו ירוק"עובד הבד שהובלשהיה של עובד בכל אחד מאלה, פשר תתא .3.4

לקיום המגבלות המוטלות על הפעלת , בכפוף מכון כושר או סטודיו במקום העבודה .3.4.1

מטרים רבועים  7אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל המספר חדר כושר ציבורי )

לפי המקל  ,אנשים במבנה 20אנשים בשטח פתוח ועד  50או עד , משטח המקום

 , ובכפוף לכל אלה: (הםימבינ

המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין  3.4.1.1

המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, 

 החלותבהתאם להוראות ו זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם

 .לעניין ניקוי וחיטויעל חדרי כושר, ובכלל זה הוראות 

 .לא יופעל ג'קוזי ולא תופעל סאונה במקום 3.4.1.2

 .כניסת עובדים תותר בתיאום מראש 3.4.1.3



 

 

, 3בהתאם להוראות בתקנות הגבלת פעילות קיום כנסהוראות לעומד בהכנס מקצועי,  .3.4.2

ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם ; 4המירבי המותר מספר המשתתפיםבוכן העומד 

 .השתתפות של עובדים מרחוקבאמצעי מקוון שיאפשר 

 .14.4.2021יעמדו בתוקפן עד ליום תקנות אלה  .4

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

 ונוסיף לעדכנכם על שינויים והנחיות רלוונטיות לשוק העבודה.

      או בכלל.זה בעניין  ,נוספותלרשותכם לשאלות או הבהרות משרדנו ממשיך לעמוד 

  

 בברכה,     

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                          

                                                      
( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, 21א)8-( ו20א)8תקנות  3

 למעסיקים המבקשים לקיים כנס מקצועי  אנו מציעים לפנות לייעוץ פרטני בנוגע לעמידה בתקנות. .2020 –התש"פ 
 1,500-אנשים במבנה ו 1,000איש, מספר האנשים לא יעלה על  10,000: במקום בו התפוסה עולה על כנס בלא הגשה או מכירה של מזון 4

של המקום,  מהתפוסה המירבית 75%איש, מספר האנשים לא יעלה על  10,000אנשים בשטח פתוח. במקום בו התפוסה אינה עולה על 
 אנשים בשטח פתוח. 750אנשים במבנה או  500ובלבד שלא יעלה על 

 300יעלה על  פוסה המירבית של המקום, ובלבד שלאמהת %50מספר אנשים שלא יעלה על : כנס הכולל הגשה או מכירה של מזון
 . לגבי אזור התכנסות או קבלת פנים בעמידה, חלות מגבלות נוספות.אנשים


