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כז' באדר תש"פ
חוזר ) 15/20עבודה( – תקות חדשות לעיין עבודה בשעת קורוה והחיות של משרד
החקלאות לזמן וירוס הקורוה
הגבלת מספר העובדים במקומות העבודה השוים
על פי תקות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף
הקורוה החדש( ,התש"ף ,2020-שפורסמו ביום ה) 22.3.2020 -להלן"-תקות שעת חירום"(
במשך התקופה שמיום ) 22.3.2020כ"ו באדר התש"ף( ועד ליום ) 16.4.2020כ"ב ביסן התש"ף(
יחולו ההגבלות שלהלן על מקומות העבודה למעט אלו שקבעו להן הוראות מיוחדות בתקות:


במקומות העבודה השוים ,לרבות כל מקום שעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח
יד ,ושלא קבעו לגביו הוראות מיוחדות בתקות שעת חירום ,לא ישהו בו זמית יותר
מ 10-עובדים או  30אחוזים ממצבת העובדים ,לפי הגבוה מבייהם.



מעסיק לא יאפשר כיסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום
עבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמית.



עובד שמעסיקו הודיע לו כי הוא איו רשאי להגיע למקום העבודה בשל המגבלה החלה
לעיין מספר העובדים שיתן להעסיק במקום העבודה ,לא יגיע למקום העבודה.



כאשר מקום העבודה כולל כמה מבים ,יפעל המעסיק ,ככל האפשר ,לפריסת העובדים
ששהייתם בעבודה מותרת ,בין המבים השוים ,באופן שיצמצם ,ככל האפשר את
הסיכון להדבקה בגיף הקורוה ובלבד שאין בפריסה כאמור כדי לפגוע במידה העולה
על הדרש ביכולתו של מקום העבודה להבטיח את המשך פעילותו.

 מעסיק )למעט מעסיקים אשר הוחרגו מעישה ,כגון הועדה לארגיה אטומית ,משרד
ממשלתי ,חברה בת עירוית ,חברה עירוית ,רשות שוק ההון וכו'( שיאפשר כיסה של
עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים
המרבי המותר לשהייה בו זמית ,דיו קס או מאסר.
בין מקומות העבודה אשר לגביהן קבעו הוראות מיוחדות זכיר מקומות עבודה שעוסקים בהם
בעבודות ביוי או תשתית שאין כוללות התקהלות במבה סגור ,מפעלים בעלי היתר להעסקת
עובדים בשעות וספות לפי סעיף  12לחוק שעות עבודה ומוחה ,התשי"א ,1951 -גופים
ממשלתיים שוים וכן מפעלים תומכים בטחון ,מקומות עבודה המספקים שירותים או מוצרים
הדרושים לצורך המשך פעילותם התקיה של התעשיות הבטחויות ,חברות ממשלתיות,
תאגידים להשכלה גבוהה ,רשויות מקומיות ומועצות דתיות ,המוסד לביטוח לאומי ,שירות
התעסוקה ,התאגיד לפיקוח וטרירי.
בוסף ,ההגבלה לעיין מספר העובדים המפורטת לעיל איה חלה ,בין היתר ,על הגופים
המפורטים להלן ,אלא אם הם אחד מהגופים המויים בתקה )2ב( ) (1עד ) (9ו (11)-או בתקה
משה ד' לתקות )אשר חלקם מפורטים לעיל ,כגופים אשר לגביהם יש הוראות מיוחדות( והם:


מפעלים למתן שירותים קיומיים שאים חברה ממשלתית או תאגיד כהגדרתו בחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה.1985 -

 מקומות עבודה שתחום פעילותם כלל בתוספת לתקות ,ובלבד שאותם מפעלים
צמצמו את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיוית.
בין המפעלים המויים בתוספת כלולים תאגידים וגופים שוים במגזר הפיסי ,בשוק ההון,
בתחום הארגיה ,גופים ותאגידים העוסקים בהספקה ו/או אספקה ו/או הפקה של מים וביוב,
גופים המטפלים בזכויות של יצולי שואה ,גופים ותאגידים בתחום המזון ,שירותי שיוע
מטעים והובלה ,אחסה ועמילות מכס ,מפעלים ,גופים ,עסקים ומשקים שוים בעף
החקלאות ,מפעלים ,עסקים ,תאגידים שוים בעף הטואלטיקה ,קיון ותמרוקים ,מלים
וספות ,תחבורה ,המוסד לביטוח לאומי ,תקשורת ,שירותי פיוי אשפה ,מוקד עירוי ,מוקד
בטחוי וחדר מצב ברשויות המקומיות ,שירותי תקשרות ,שירותי רווחה ,עליה וקליטה ,הגת
הסביבה ,דת וקבורה ועוד.
איסור הפעלת מקומות ועסקים שוים
על פי תקות שעת חירום )גיף הקורוה החדש -הגבלת פעילות( ,התש"ף ) 2020-להלן"-תקות
בוגע להגבלת פעילות"( אסור לפתוח במהלך התקופה שמיום  21.3.2020ולמשך שבעה ימים
את המקומות והעסקים שלהלן:
 .1קיון ,למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל ,בית מרקחת ,או חות שעיקר
עיסוקה מכירת מוצרי היגייה המצויים בקיון.
 .2דיסקוטק ,בר ,פאב ,אולם אירועים ,מכון כושר ,בריכת שחיה ,פארק מים ,גן חיות ,ספארי,
פית חי ,בית מרחץ ,בית קולוע ,תיאטרון ,ספרייה ,מוזיאון ומוסד תרבות אחר ,פארק
שעשועים ,לוה פארק ,עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם ,מקום לעריכת מופעים וירידים,
כלי שיט ציבורי ,רכבל ,שמורות טבע ,גן לאומי ,אתר מורשת ,מקום שיש בו אטרקציות
תירותיות.
 .3שוק קמעואי הפתוח לציבור הרחב וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון,
ולמעט שוק סיטואי.
לעיין הפעלת בתי אוכל ,מקומות למכירת מזון ,בתי מרקחת וחות שעיקר עיסוקה מכירת
מוצרי היגייה קבעו הוראות ספציפיות כיצד הן יוהלו.
הגבלות לעיין סיעה ברכב פרטי
בהתאם לתקות להגבלת פעילות ,בסיעה ברכב פרטי יהיו עד  2וסעים באותו הרכב ,למעט
אשים הגרים באותו מקום .כאשר הגבלה זו איה חלה על סיעות עבודה של מועסק במקום
עבודה חיוי למקום העבודה וחזרה ממו ולא תחול כאשר יש צורך חיוי בסיעה של מעל 2
וסעים באותו הרכב.

2

החיות משרד החקלאות לזמן וירוס הקורה:
משרד החקלאות פרסם החיות חדשות לעיין היערכות החקלאים במהלך התפשטות גיף
הקורוה ,במסגרת ההחיות מתייחס משרד החקלאות ,בין היתר ,להעסקת עובדים זרים
ועובדים משטחי הרשות הפלסטיית בחקלאות ,הפעלה של מתדבים ,אופן הטיפול בבעלי
חקלאים וסידור העבודה במשק החקלאי.
להלן ליק להחיות של משרד החקלאות .ההחיות מצורפות לחוזר המשרד ששלח וכן יועלו
באתר המשרד:
https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/default.aspx

מאת עו"ד אוסת קולודי חיים ,מהלת תחום דיי העבודה ושותפה במשרד עוה"ד חגי
שבתאי ,שפירא.
החוזר איו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאיו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
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