
 

 2020 מרץ                                                                            יחסי עבודה מחלקת 

 בדבר מספר העובדים וחובות המעסיק  כללים חדשים למעסיק  -  משבר הקורונה 

 דים נכבדים, לקוחות וידי

אלה, כולנו מצויים באירוע משברי ותקדימי שטרם ידענו כמותו בתחום יחסי העבודה בישראל. המציאות  בימים

מאתגרת, דינמית ומשתנה וההסדרים נקבעים ומשתנים תוך כדי תנועה. נוכח מצב דברים זה, מתעוררות סוגיות  

אוד להתייעץ עם הצוות המקצועי  לכן אנו ממליצים מ. המצריכות התמודדות ומענה משפטירבות, מורכבות וחדשות 

מתעוררת. אנו ערוכים למתן מענה מהיר יעיל ומקצועי לכל שאלה ונשמח  השלנו בכל התלבטות ושאלה משפטית 

 לעמוד לרשותכם בכל עת.  

וחובות במקום העבודה  מעסיק בדבר מספר העובדים  כללי ההתנהגות החדשים עבור ההרינו להביא לידיעתכם אודות  

 .  לשעת חירום אגב נגיף הקורונה החדש  תקנותתיקונים החדשים להמעסיק, כפי שהותקנו ב 

,  החדש(  הקורונה נגיף  התפרצות בשל  עבודה במקום העובדים מספר  הגבלת(חירום  תיקון לתקנות לשעת .1

 : "(התקנות )" 2020 - ף"התש

תיקון  אושר 3.202030. ביוםהרינו להביא לידיעתם כי , תקנותהבדבר  2020.322.לעדכון שמסרנו ביום בהמשך 

 , שעיקריו יובאו כדלקמן:"(התיקון)" תקנות ל

שאינו  מעסיק -מוחרג במפורש מהתקנות ובהתאם להוראותיהן  ועבור מעסיק שאינמספר העובדים הפחתה ב •

 .  ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבין השניים 15%עובדים או עד  10רשאי להעסיק  מוחרג מהתקנות יהיה

ממצבת העובדים, ובלבד  30%מעסיק שאינו מוחרג מהתקנות יהיה רשאי להעלות את מספר העובדים עד  •

 לשלוחהמעסיק . במקרה זה, קובע התיקון כי על שהעלאה זו חיונית לפעילות השוטפת של אותו מקום עבודה

, שתכלול  למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה בהתאם לדרך שתפורסם באתר משרד הכלכלה והתעשייה  הודעה

 רשימת שמות העובדים שנוכחותם דרושה, תפקידם והטעמים שבשלם נדרשת נוכחות העובדים. את 

בענפים   מפורט  ו תחום פעילותש  מעסיקחול, בין היתר, על ללא הקבועה תמשיך מגבלת מספר העובדים  •

 . שבתוספת הראשונה לתקנות

לא תתאפשר כניסה של עובדי מעטפת למקום העבודה, אלא אם קבע המעסיק כי עובד מעטפת נדרש לצורך   •

 הבטחת הפעילות החיונית של המעסיק. 

עובדים שאינם עוסקים בליבת פעילות המעסיק למעט עובד קובע התיקון כי אלו  -לעניין הגדרת עובדי מעטפת 

 ועובדי מיחשוב.ניקיון, אבטחה 

https://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2020/03/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%E2%80%93-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%E2%80%93-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
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, ובלבד שצמצם המעסיק את מספר  לא תתאפשר קבלת קהל, למעט אם זה דרוש לאספקת מוצר או שירות חיוני •

 העובדים העוסקים בקבלת קהל.

ץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת על המעסיק לשב -במקום עבודה בו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות  •

 עובדים יחד באותה המשמרת.  

תיקון )"  2020- (, התש"ף2הגבלת פעילות()תיקון מס'  -לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  2ס' תיקון מ .2

 : "(2מס' 

 , בין היתר, את חובות המעסיק כדלקמן: הקובע 2 מס' תיקוןאושר  , 30.3.2020 ביום

טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה   -איסוף ושמירת טופס הצהרה של כל עובד  •

מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה. העובד יגיע למקום   38על מדידת חום והיעדר תסמינים: חום גוף מעל 

 בריאות.  העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום עבודה, שנוסחו יפורסם באתר משרד ה

, כאשר במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק, כאמור,  עובד לעובדמרחק של שני מטרים בין  ה עלשמיר •

 יהיה על המעסיק לדאוג לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

הקצאת ציוד אישי קבוע, ככל הניתן, ובכלל זאת מקלדת, עכבר, טלפון קווי. ככל שיש ציוד בשימוש של יותר   •

 ד, יש לחטא את הציוד חיטוי קפדני לפני העברתו מעובד לעובד. מעובד אח

 הנחיית העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.   •

 מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים. •

  30%בשלב זה, טרם פורסם באתר משרד הכלכלה והתעשייה אופן הגשת ההודעה בדבר העלאת מספר העובדים עד  

 עובד.  ת טופס הצהרבאתר משרד הבריאות  ממצבת העובדים. בנוסף, טרם פורסם 

סחים המעודכנים  וברשומות, ואנו מצרפים את הנ 2התיקון ושל תיקון מס' צוין, שטרם פורסם הנוסח הסופי של י

  שמצויים ברשותנו.

 ליצור עמנו קשר לצורך קבלת נסחים מוצעים על מנת לעמוד בדרישות התקנות. אנו ממליצים 

 . פרשניות, אנחנו לרשותכם להבנת הוראות התקנות ויישומן ונשמח לסייע בכל הנדרש נן שאלות יש ככל ש

 בברכה, 
 פישר בכר חן וול אוריון ושות' 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

 steken@fbclawyers.com                   6069656-03עו"ד שי תקן                              

 mfriedman@fbclawyers.com                                                       עו"ד מורן פרידמן
 hsachs@fbclawyers.com                                                                עו"ד הילה זקס 

 abechler@fbclawyers.com                                                                עמית בכלר עו"ד 

 
הזכויות ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל י בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או א מידע כללהכלול באגרת מידע זו הו

 wyers.comnews@fbclaלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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