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היום נכנסו לתוקף תקנות חדשות  -תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש –
הגבלת פעילות (תיקון) השת"ף –  - 2020שתוקפן למשך  7ימים .
להלן עיקרן ,לצד רענון תקנות קודמות:
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התקנות אינן משנות את המצב הקיים לגבי מקומות עבודה שמותר
להפעילם ,או לגבי מצבת העובדים.
התקנות מטילות על המעסיק חובה להציב בכניסה למקום העבודה עמדה
למדידת חום ,באמצעי לא פולשני ,על מנת למדוד את חומו של כל אדם
שנכנס לקום העבודה .לא תותר כניסה של אדם שיש לו חום גוף של מעל 38
מעלות.
אין הוראה גורפת על סגירה של מקומות עבודה.
ישנם מעסיקים שחל עליהם איסור גורף מלקיים פעילות כלשהי (מלונות,
אולמות ארועים ,חדרי כושר ,מסעדות ועוד).
יש להמשיך להקפיד על ההגבלות הקיימות ,לפיהן ,במקום עבודה לא ישהו
בו זמנית יותר מ 10-אנשים או יותר מ 30%-ממצבת העובדים ,הגבוה
מבניהם (לפי מיקום גאוגרפי בו זמנית).
לגבי מעסיק הנמנה על המגזר הציבורי או על ענף הבינוי והתשתיות– ישנן
הנחיות ספציפיות לפי המשרד הרלבנטי.
לגבי מעסיק המספק שירותים קיומיים/מפעל מועדף בהתאם לרשימת
הענפים שצורפה לתוספת לתקנות שעת חרום (הגבלת מספר העובדים
במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) אשר פורסמו ב
 – 22.3.20ניתן להעסיק עובדים ללא מגבלה ספציפית ,אולם נדרשים לצמצם
את כח האדם עד כמה שניתן לצורך הבטחת הפעילות החיונית.
בכל מקרה על המעסיק להקפיד על כללי שמירת מרחק של  2מ' לפחות בין
אדם לאדם והעדר התקהלות.
העובדים במגזר הפרטי המגיעים לעבודה אינם נדרשים להחזיק אישור
מעבר בכתב כלשהו מאת המעסיק .באם הינכם מעוניינים להנפיק אישור
כזה לעובדיכם ,מומלץ לכלול באישור – שם המעסיק ,ח.פ/ח.צ ,מען מקום
העבודה ,שם העובד +ת.ז ,.שעות העבודה ומקום ביצוען.
חובות אלו חלות על המעסיק גם לגבי עובדים המוצבים מחוץ למקום
העבודה ,כגון חצרי לקוח.
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 .11בנוסף ,תחבורה ציבורית תצומצם באופן משמעותי ונסיעה ברכב פרטי (או
במונית) מותרת רק לשני אנשים יחד במקביל (נהג ונוסע נוסף עם חלונות
פתוחים).
 .12מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים (שאושרו ככאלה לפי חוק
שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז )1967-רשאי להעמיד לרשות עובדיו
שירותי הסעה (בהתאם להנחיות משרד הבריאות להסעות של עובדים
חיוניים מיום  - 24.3.2020שורה אחת ריקה מהנהג ,אסורה ישיבת  2נוסעים
בצמידות ,לאחר כל נסיעה שטיפת ידיים בסבון ומים באחריות הנוסע ,בתום
הנסיעה אוורור הרכב ,ניקוי המשטחים שבמגע).

אנו נמשיך לעקוב ונעדכן.
בברכת בריאות מלאה לכולם.
בכבוד רב ,

עינת כרמי-ברק,עו"ד 
יעקב סלומון,
ליפשיץ ושות'

