
 

 

 

 (1דף עדכון     )                         לקוחות קבועים

 2020     אוגוסט                          

 הוראות מעודכנות  –תקנות שעת חירום 

 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת    לתוקף, נכנסו  11.8.2020ביום  

ותקנות )"תקנות הגבלת פעילות במקום עבודה"(  2020 -שעה()הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התש"ף  

  2020  –סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה()הגבלת פעילות(, התש"ף  

ליום  , בשלב זה, הוא עד  ותוקפןהחליפו את התקנות הקודמות  תקנות אלה,    )"תקנות הגבלת פעילות"(.

8.9.2020 . 

 

 . לקוחותינו עםהנימנים   מקומות עבודהעל בדגש על הוראות החלות התקנות "משולב" של להלן תקציר 

 

אנשים    30  -אנשים במבנה ו  20  -של יותר מבהתקהלות במקום העבודה   להשתתף/חל איסור לקיים .1

 . שבתקנות למגבלותבמקום פתוח אלא אם הדבר נדרש לצורכי עבודה ובהתאם 

 

 :אלה יחולו הוראות  עובדים 10 -על מעסיק אשר מעסיק יותר מ .2

אם מינה    )ללא הגבלת מספר העובדים(  הוא רשאי לאפשר שהיה של עובדים במקום העבודה  •

קורונה   ענייני  על  לממונה  היגיינה שתפקידו  על  ושמירה  החברתי  הריחוק  כללי  על  שמור 

עבודה להלן(   במקומות  לגביו  )שיפורטו  העובדים  את  שלטהם  יידע  הצבת  כן באמצעות   .

הקורונה  נדרשים   ענייני  על  והממונה  הכללי  בנוסח    לחתוםהמנהל  הצהרה  תקנות  שבעל 

 . הגבלת הפעילות במקום העבודה

 על הגיינה במקומות העבודה הינם: כללי הריחוק החברתי ושמירה  •

 של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.  ,שמירת מרחק, ככל האפשר ✓

 הקצאת ציוד אישי קבוע לעובד או חיטוי קפדני של "ציוד מועבר".  -ככל הניתן  ✓

 . ככל הניתן שיבוץ במשמרות קבועות ✓

עובד עם  כניסה של  ואין להתיר    הסדרת ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני ✓

 מעלות צלזיוס ומעלה.  38גוף של  םחו

 בנוסף, בעבודה משרדית יחולו גם כללים אלה:       

 בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.  ,במידת האפשר ,עובד ישב ✓

בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם )לא רק בין עובדים(   ✓

  אם אלא אם יש מחיצה למניעת רסס. למעט מגבלה על גובה מקסימלי של מחיצה  

ועשן אש  גילוי  או  אוטומטי  כיבוי  מערכת  גובה   -מותקנת  לענין  הוראות  אין 

לותם מוסדר בתוספת  הוראה זו אינה חלה, על מקומות עבודה שתחום פעי  המחיצה.

  . גופים מוסדייםו  תאגידים בנקאיים  כגון  הגבלת פעילות במקום העבודה  לתקנות

 אין האמור גורע מהחובה לעטות מסיכה כמוסבר להלן. –לתשומת ליבכם 

 



 

 

 אכילה ושתיה יתבצעו, ככל האפשר בחדרו הקבוע של כל עובד. ✓

עובדים אשר ✓ דעתו של המעסיק  לגבי  יכולים לבצע את עבודתם   בהתאם לשיקול 

לקבוע  ,  מהבית כאמוריש  עבודה  עבודה שתאפשר  לצרכי    מתכונת  בהתאם  והכל 

 . העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת כאמור

איש לרבות בהשתתפות של אורחים    50ניתן לאפשר קיום פגישות מקצועיות של עד   ✓

הממונה על ענייני הקורונה כי קיימים טעמים לקיום הישיבה  אם קבע המעסיק או 

בין   לפחות  מטרים  שני  של  מרחק  שיישמר  ובלבד  דיגיטליים  באמצעים  שלא 

המשתתפים, אלא אם קיימת מחיצה להעברת רסס ובתנאי נוסף שלא יוגש בישיבה  

 אוכל למשתתפים )אין האמור גורע מהחובה לעטות מסיכה(. 

שלט המבהיר כי מספר הנוסעים המותר אינו   יק לתלותעל המעסאם יש מעלית,   ✓

 עולה על מחצית המספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן. 

מסיכה • לעטות  החובה  בדבר  העובדים  את  ליידע  המעסיק  )נגיף   על  העם  בריאות  צו  לפי 

. נזכיר כי החובה  2020 –הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף 

עובדים קיימ שני  או  בחדר  אחד  עובד  של  עבודה  של  במקרה  למעט  עבודה  במקומות  ת 

בינ נשמר  אשר  חדר  באותו  במקרה  יקבועים  ולמעט  לפחות  מטרים  שני  של  מרחק  הם 

שגובהה   מחיצה  פתוח  2שקיימת  חלל  של  במקרה  או  שגובהה  מטר  ובלבד    1.20  מחיצה 

 שהאדם יושב. 

 

 אלההוראות  גם  יחולו    מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבורבנוסף, על מעסיק המפעיל   .3

מקום תחום, בין במבנה ובין בשטח פתוח, שניתן למנוע כניסה אליו,  "מקום ציבורי או עסקי" הינו )

 : וכן בית עסק(  המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לציבור, ובכלל זה מקום שהכניסה אליו בתשלום

 קודם לפתיחת המקום לציבור יש להגיש הצהרה לרשות המקומית.  •

 יש להתקין בדלפקי השירות מחיצה למניעת רסס.  •

)האמור אינו חל במוסד רפואי אליו נכנסים לשם קבלת טיפול או בית   בטרם כניסה למקום •

 עסק המצוי בקניון או בשוק(: 

יש לשאול את הנכנסים למקום )שאינם עובדים( את השאלות הבאות: האם אתה  ✓

הוא   גופך  חום  האם  ב   38משתעל;  כזה  היה  או  צלזיוס  השעות   48  -מעלות 

ורונה בשבועיים האחרונים. תשובה האחרונות; האם היית במגע קרוב עם חולה ק

 חיובית לאחת מהשאלות, תימנע כניסתו של האדם למקום. 

כניסה של אדם עם   אין להתיריש להסדיר ביצוע מדידת חום באמצעי לא פולשני.   ✓

 מעלות צלזיוס.   38חום גוף העולה על 

לט בדבר  אין להכניס לבית העסק אדם שאינו עוטה מסכה ואין ליתן לו שירות. יש לתלות ש •

קיימת מערכת כריזה, יש להודיע לפחות אחת לחצי שעה על    אםהחובה לעטות מסיכה, ו

 חובת עטיית מסכה.

באותו מקום    2יש להקפיד על שמירת מרחק של   • גרים  מטרים לפחות בין אנשים שאינם 

 לרבות בתורים ולפעול למניעת הצטופפות בבית העסק ובכניסה אליו. 

לתור עמדות לממתינים במרחק של שני מטרים ולהציב שלט   יש לסמן במקומות המיועדים •

 לענין שמירה על מרחק כאמור. 

 



 

 

יש מעלית,   • עולה על מחצית   יש לתלותאם  שלט המבהיר כי מספר הנוסעים המותר אינו 

 המספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן. 

בענין זה לרבות הקפדה   ולהנחות את העובדים במקוםעל שמירת כללי ההגיינה  יש להקפיד •

משטחים   וכיו"ב  מעלית  לחצני  מתגים,  מעקים,  דלתות,  ידיות,  כגון  משטחים  חיטוי  על 

 באים עמם במגע בתדירות גבוהה.שהשובים במקום 

 יש להציב מתקנים עם חומר חיטוי במקומות נגישים וזמינים.  •

 שלעיל. יש למנות אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות   •

כניסת אנשים למקום )למעט עובדי המקום( ובכלל זה   מנגנון לויסות  להפעיל  המעסיק  על •

באמצעות תיאום הגעה מראש כך שיתקיים אחד מאלה בהתייחס לאזור הפתוח לקהל מתוך 

 שטח המקום )לא יחול על חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיו"ב(: 

ששטח    בניגוד לאיסור ההתקהלות ובתנאי נוסףבכל עת לא ישהו במקום אנשים   ✓

 שמירה מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.  המקום מאפשר

 מטרים. 7בכל עת לא ישהו אנשים במקום ביחס של יותר מאדם אחד לכל  ✓

 יש להציב שלט לענין מספר השוהים המותר במקום.  •

 

הקורונה   .4 בנגיף  שנדבק  עובד  של  במקרה  עבודה  מקום  סגירת  לענין  הוראות  התקנות  כוללות  כן 

העבודה מ  במקום  סגירת  חלאו  או  )כולו  ציבורי  הנגיףקו קום  את  הנושא  אגם  בו  אם שהה  וכן   ( 

 אפשרות השגה על צו כאמור והחרגת סגירה במקום עבודה ציבורי.

 

 יובהר כי הפרת הוראות התקנות מהווה עבירה פלילית ועלולה לגרור חיוב בקנסות. .5

 

 

 *   *   * 

 

  .  תחליף לייעוץ משפטי פרטניהאמור מהווה סקירה תמציתית וכללית שאינה מהווה 
 

 

 בברכה, 

 
 דגן, עו"ד  –טליה יונתן          


