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תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 
התפשטות נגיף הקורונה החדש( )תיקון מס' 4(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק–יסוד: הממשלה1, מתקינה הממשלה תקנות חירום 
אלה:

בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות   .1
נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-22020 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1 -

יבוא  מקומית"  ברשות  נוער  לקידום  "עובד  אחרי   ,)2( בפסקה  "עובד"  בהגדרה   )1(
"עובד במערך החינוך המיוחד";

ההגדרה "עובד מעטפת" - תימחק.  )2(

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )א(, במקום "15 אחוזים" יבוא "30 אחוזים" והסיפה החל במילים   )1(

"על אף האמור" - תימחק;

בתקנת משנה )ב(, אחרי פסקה )7( יבוא:  )2(

משרד החינוך - 57 אחוזים ממצבת העובדים;"; ")7א( 

בתקנת משנה )ג()2(, במקום "15 אחוזים" יבוא "30 אחוזים" והסיפה החל במילים   )3(
"על אף האמור" - תימחק; 

בתקנת משנה )ו(, אחרי "בתקנת משנה )ב(" יבוא "למעט מפעל תומך ביטחון";  )4(

תקנת משנה )ו1( - בטלה;  )5(

בתקנת משנה )ז(, במקום "בתקנות משנה )א( עד )ו1(" יבוא "בתקנות משנה )א( עד   )6(
)ו("; 

במילים  החל  והסיפה  "הראשונה"  יבוא  "בתוספת"  אחרי  )י()2(,  משנה  בתקנת   )7(
"ובלבד שצמצם" - תימחק;

תקנת משנה )יא( - בטלה.  )8(

תקנה 2א לתקנות העיקריות - בטלה.  .3
לפני תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:  .4

"הקלות למעסיק 
העומד בכללים 

למניעת התפשטות 
נגיף הקורונה

של  )ג()2(  או  )א(  משנה  תקנות  עליו  שחלות  מעסיק  )א(  2ב. 
תקנה 2 וכן מעסיק שהוא מפעל תומך ביטחון שחלה עליו 
האמור  אף  על  רשאים,   ,2 תקנה  של  )ב()7(  משנה  תקנת 
באותן תקנות משנה, לאפשר שהייה בו–זמנית של עובדים 
המותר  המרבי  העובדים  למספר  מעבר  העבודה  במקום 

לשהייה בו–זמנית, בהתקיים כל אלה:

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

ביטול תקנה 2א

הוספת תקנה 2ב

1 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ק"ת התש"ף, עמ' 820. 
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המעסיק מינה ממונה שיהיה אחראי על שמירת   )1(
 - זה  )בסעיף  השנייה  בתוספת  המפורטים  הכללים 

ממונה על ענייני קורונה(;

הכללים  לגבי  עובדיו  את  יידע  המעסיק   )2(
המפורטים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט 

לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין;

המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על   )3(
ענייני קורונה באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה 

בנוסח הקבוע בתוספת השלישית.

משנה  בתקנת  האמור  לגביו  שמתקיים  מעסיק  הודיע  )ב( 
בשל  העבודה  למקום  להגיע  רשאי  אינו  כי  לעובדו,  )א(, 
העובד  יגיע  לא  השנייה,  בתוספת  המפורטים  הכללים 

למקום העבודה.

לגביו  שמתקיים  מעסיק  2)ז1(,  תקנה  הוראות  אף  על  )ג( 
לקוחות  כניסת  לאפשר  רשאי  )א(,  משנה  בתקנת  האמור 
מרחוק  השירות  את  לספק  ניתן  לא  אם  העבודה,  למקום 
באמצעים חלופיים, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים, 
העבודה  למקום  לקוחות  של  כניסה  תורשה  שלא  ובלבד 
ביחס של יותר משני לקוחות בו–זמנית לכל עובד שתפקידו 

מתן שירות ללקוחות.

שמתקיים  מעסיק  על  יחולו  לא  2)ח(  תקנה  הוראות  )ד( 
לגביו האמור בתקנת משנה )א(.

קבע ראש השירות או רופא מחוזי כי אחד העובדים  )ה( 
בנגיף  נדבק  זו  תקנה  הוראות  עליו  שחלות  מעסיק  של 
הקורונה במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה, 
כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום 
החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות; עם סיום 
החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק 
בתנאים  המעסיק  יעמוד  כן  אם  אלא  2)א(,  תקנה  הוראות 
לו  שיורה  נוספים  ובתנאים  )א(  משנה  בתקנת  הקבועים 
"ראש  זה,  לעניין  יורה;  אם  מחוזי,  רופא  או  השירות  ראש 
העם  בריאות  בצו  כהגדרתם   - מחוזי"  ו"רופא  השירות" 
)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 

שעה(, התש"ף-32020."

5. בתקנה 5 לתקנות העיקריות בסופה יבוא:
")6( תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות(, התש"ף-42020."

 )2020 באפריל   19( התש"ף  בניסן  כ"ה  יום  "עד  במקום  העיקריות,  לתקנות   6 בתקנה   .6
בשעה 06:00" יבוא "עד יום ו' באייר התש"ף )30 באפריל 2020(". 

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 6

3  ק"ת  התש"ף, עמ' 516.

4  ק"ת התש"ף, עמ' 812. 
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בתוספת לתקנות העיקריות, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה", ואחריה יבוא:  .7

"תוספת שנייה
)תקנה 2ב(

לתקנות  ו–)3(   )2( 3א)1()א(,  בתקנה  האמור  את  עבודה  מקום  באותו  מקיים  המעסיק   )1(
3ה)ג(  ובסעיף  התש"ף-2020,  פעילות(,  הגבלת   - החדש  הקורונה  )נגיף  חירום  שעת 
ו–)ג1( לצו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 

שעה(, התש"ף-2020.

למקום  לנכנסים  פולשני  שאינו  באמצעי  חום  מדידת  של  ביצוע  הסדיר  המעסיק   )2(
העבודה; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות 

צלזיוס ומעלה.

בעבודה משרדית ובכפוף למגבלות האמורות בפרט )1( לתוספת זו, יבצע כל עובד את   )3(
עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו–זמנית מספר עובדים העולה על המספר 

כמפורט להלן, לפי העניין:

בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים - שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים  )א( 
אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;

בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים - עד חמישה עובדים או מספר גדול  )ב( 
יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס 

מאדם לאדם;

על אף האמור בפרטי משנה )א( ו–)ב( - ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של  )ג( 
עד 8 עובדים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים.

אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.  )4(

המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום   )5(
העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.

מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:  )6(

מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה; )א( 

מספר התשאולים שביצע לפי תקנה 3א)1( לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה  )ב( 
 )2( פרט  לפי  שביצע  החום  ומדידות  התש"ף-2020,  פעילות(,  הגבלת   - החדש 
לתוספת זו, וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות 

תשאול או מדידת חום כאמור.

כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.  )7(

מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפשר,   )8(
את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה. 

מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 67 שנים או יותר למקום העבודה ושהייה   )9(
של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה 
שמיום כ"ו באדר התש"ף )22 במרס 2020( עד יום כ"ד בניסן התש"ף )18 באפריל 2020(, 

כולה או חלקה.

 

תיקון התוספת 
והוספת תוספת 
שנייה ותוספת 

שלישית
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תוספת שלישית
)תקנה 2ב)א()3((

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת 
מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020

שנערכה ונחתמה ............................... ביום ................... בחודש ................ בשנת ........................

על ידי ................................

ת"ז .......................................

המכהן כמנהל כללי/ממונה על ענייני קורונה )יש להקיף(

ב .................................... )להלן - מקום העבודה(

אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל   .1
הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום 

עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020 )להלן - הכללים(.

אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום   .2
העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

ולראיה באתי על החתום:   .3

חתימה ............................................

כ"ה בניסן התש"ף )19 באפריל 2020(
)חמ 3-5993(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  
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