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  החמרת הגבלות בתוקף -סגר לא מלאה )עבודה, קורוה( :0/273חוזר משרד 
  

למשך שבועיים  25.9.20למרות הצהרות הממשלה על כך שבכוותה להטיל סגר מלא החל מיום 
להטיל סגר מלא אלא להחמיר את ההגבלות בצורה  לאימים, החליטה הממשלה, בסופו של דבר 

(מועד העלול להשתות כמובן מעת לעת על ידי  10.10.20ועד ליום  25.9.20משמעותית החל מיום 
  הממשלה).

  
 האם חלה על מעסיק חובה לשלם שכר לעובדיובוגע לשאלה  24.9.20האמור בחוזר מיום  -ויודגש

כפי שקבע בסופו של דבר על ידי  ,חל במקרה של סגר חלקי בלבד לאבמקרה של סגר מלא 
באמצעות תיקון התקות "תקות סמכויות מיוחדות  25.9.20ביום הממשלה ועוגן בהתאמה 

 2020 -תש"ף, במקומות עבודה) תהגבלת פעילו( להתמודדות עם גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)
הוראת (מיוחדות להתמודדות עם גיף הקורוה החדש  סמכויותתקות תיקון הו ")התקות"-(להלן
תקות הגבלת "-(להלן 2020-, תש"ף)הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות( )שעה

  .")במרחב הציבורי השהייה

כל במידע כללי ויש להתייעץ יעוץ פרטי מדגישים כי האמור בחוזר איו בגדר חוות דעת אלא או 
  מקרה לגופו.

  

  :להלן תמצית ההוראות החדשות
  

 מקום העבודה מופיע ברשימה שלהלן אם אלא עובד למקום העבודה של מעסיק לא יאפשר הגעה .1
הלן לברשימה ש השיעור הקבוע ובלבד שמספר העובדים שיוכלו להגיע למקום העבודה יהיה עד

 :להלן 2התאים המפורטים בסעיף  כלויתמלאו 
  
מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת השיה לתקות, ובלבד שהעובדים הכרחיים   .א

יה, מצורף בתחתית (ליק לתקות ובכלל זה לתוספת הש לשם אספקת המוצר או השירות
 .החוזר)

 .1967 -חירום, התשכ"ז -מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת   .ב

לחוק שעות עבודה  12מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המוחה לפי סעיף   .ג
בהתאם למספר העובדים  -, שיתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה1951 -ומוחה, התשי"א

 ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבייהם. 30%שהותר בהיתר או 

מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות ביוי או בעבודות תשתית, שאין כוללות התקהלות   .ד
 ת העובדים.ממצב 100% -ממספר החלוות והדלתות) 70%במבה סגור (מבה שהותקו בו 

משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעילותם אים   .ה
במתכוות חירום כפי שיורה הממוה, ובלבד שלא תפגע אספקת  -מפורטים בתוספת השיה

 שירותים חיויים.

 . 60% -תעשיה ביטחוית ומפעל תומך בטחון  .ו
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פעל טכולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות להגדרה של "מ 2-ו 1חברה שעומדת בתאים   .ז
 , לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.1959 -הון, התשי"ט

כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם   .ח
(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חיוך),  גיף הקורוה החדש (הוראת שעה)

  , כגון:הגבלת השהייה במרחב הציבוריותקות  2020 –התש"ף 
  

עובדים במקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה, חות  .1
שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגייה, מכבסה, מקום למכירת מוצרי תקשורת או 
 מחשבים, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, למעט דוכים בשוק קמעואי

 או ביריד.

מלוות, צימרים ובתי הארחה המשמשים חלופה למגורים לטוח ארוך או קצר ובלבד  .2
חדר אוכל, בריכת שחיה, מכון כושר וכו',  -שלא יפעלו מתקים משותפים, כגון

 ובהתאם לקבוע בתקות.

מיתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדיה ומיתקן אירוח המיועד לשימוש  .3
  י משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי.של מטופלים וב

של ספורטאי תחרותי בילאומי, כהגדרתו בתקות,  המשמש לאימון ספורטמקום  .4
כמקום המשמש בעבור  משרד התרבות והספורט המהל הכללי שלשאושר על ידי 

  .אימון של ספורטאי בילאומי בלבד

לילדי עובדים מוסדות חיוך ורווחה שפעילותם אושרה במפורש, כגון מסגרות  .5
 חיויים, בהתאם ובכפוף לתאים שקבעו.

קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות שלא יתן לספקו בדרך אחרת  .6
או לצורך מתן שירות חיוי לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוי, 

ציבור או ובלבד שמהל השירות הציבורי ישתכע כי אי מתן השירות עלול לפגוע ב
 במשק.

קבלת קהל במקומות עבודה שפורטו בתוספת השייה לתקות לשם מתן שירות  .7
חיוי שלא יתן לקבלו מרחוק או לאדם שלא יכול לקבל את השירות מרחוק באופן 

 מקוון או טלפוי.

הדרשים , אם כיסת עובד דרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי, כל מעסיק   .ט
, ביצוע משלוחים, שמירה על המקום, שמירה על שלמות מקום העבודהבדחיפות לשם 

תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום 
וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות , העבודה

  .לעבוד מהבית לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים, חיוי אצל לקוח
  
 

לעיל  1התאים לפיהם רשאי מעסיק לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה כאמור בסעיף  .2
  הם:

 
  מילוי אחר כל ההוראות שלהלן:  .א

 
i.  י מטרים לפחות בין אדם לאדם, זולת אם מדובר בעבודהשמירת מרחק של ש

משרדית וישה מחיצה למיעת העברת רסס מאדם לאדם ובמבה שבו קיימת 
מחיצה מכיוון  -מערכת כיבוי אוטומטי (ספריקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן

 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר. 50הרצפה עד לגובה של 

ii.  י העברת ציוד מעובדי לפהקצאת ציוד אישי לכל עובד, ככל האפשר או חיטוי קפד
 לעובד.
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iii. את אותה קבוצת ישבץ המעסיק ככל האפשר  -מקום עבודה בו מועסקים במשמרות
 עובדים יחד באותה משמרת.

iv.  סים למקוםכי לעובדים הו פולשהסדרת ביצוע של מדידת חום באמצעי שאי
 מעלות צלזיוס ומעלה. 38לא תותר הכסת עובדים עם חום גוף של  -העבודה

v. ם  10 -פגישות מקצועיות יהיו בהשתתפות של לא יותר משים ובכלל זה מי שאיא
 יק.עובדיו של המעס

vi. .אכילה ושתיה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד 

vii.  מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא
ממקום העבודה מתכות עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום 

דה העבודה, והכל בכפוף לצרכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכות עבו
 כאמור.

viii.  יסה למעלית ובו יצייןאם מצויה מעלית במקום העבודה יתלה המעסיק שלט בכ
את מספר הוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המירבי המותר לפי 

 הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הוסעים הם אשים הגרים באותו מקום.

ix. ית של כללי היגייחה את עובדיו על שמירה קפדה ובכלל זה שטיפת ידיים מעסיק י
 ויציב עמדות גישות לחיטוי ידיים.

x.  מעסיק יידע את העובדים במקום העבודה בדבר החובה לעטות מסיכה, באמצעות
תליית שלטים במקומות בולטים לעין, ישמור על כך שהשוהים במקום עבודה יעטו 

 מסיכה ושלא תותר כיסה למי שאיו עוטה מסיכה.

xi. יעת מחיצות למותן שירות למקבל שירות.התק ת העברת רסס בין 

xii. .יעת הצטופפות ככל האפשר ועבודה ב"קפסולות" כל האפשרמ  
 

המעסיק מיה ממוה על עייי קורוה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המויים   .ב
  בסעיף א' לעיל.

 

המעסיק יידע את העובדים במקום העבודה על הכללים המפורטים לעיל באמצעות   .ג
  ט במקום בולט לעין.הצבת של

 

המהל הכללי של מקום העבודה והממוה על עייי קורוה חתמו על הצהרה בוסח   .ד
  הקבוע בתוספת הראשוה.

 

  להלן ליקים לתקות ולתקות הגבלת השהייה במרחב הציבורי:
  

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_363.htm 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_334.htm  
 
  

   שהוא.אלא מידע כללי שאיו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג  איו בגדר חוות דעת משפטית*האמור בחוזר 

  

  מאת עו"ד אוסת קולודי חיים, מהלת תחום דיי העבודה ושותפה במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא.


