
 2020 אפריל                                                                                           עבודהי יחסמחלקת 

 ו הסגול"ת"ה –הנחיות למעסיקים 

 נכבדים,וידידים לקוחות 

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

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

צים מאוד להתייעץ עם הצוות המקצועי שלנו בכל התלבטות רבות, המצריכות התמודדות ומענה משפטי. לכן אנו ממלי

 ושאלה משפטית המתעוררת. אנו ערוכים למתן מענה מהיר יעיל ומקצועי לכל שאלה ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת. 

( מיום 4עיקרי תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום נגיף הקורונה( )תיקון מס' 
2019.4.20 

עובדים בו זמנית  10ממצבת כוח האדם או עד  30%ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 

 לפי הגבוה מביניהם. -במקום העבודה 

 "תו הסגול":-עובדים לא תחול על מקומות עבודה שיעמדו בתקן ה 10או  30%-ם זאת, מגבלת הע

 .בתוספת השנייהיש למנות "ממונה קורונה" שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים  ✓

יש ליידע את העובדים לגביי הכללים המפורטים בתוספת השנייה באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום  ✓

 בודה, במקום בולט לעין. הע

 יש לשמור על כללי היגיינה במקום העבודה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים באופן תדיר.  ✓

 יש למנוע התקהלות בפינות קפה ובמטבחים. ✓

 אכילה או שתייה רק בחדר העובד ולא בחדרים משותפים. ✓

 מטרים בין עובדים. 2יש לשמור על מרחק  ✓

כניסה למקום העבודה באמצעי שאינו פולשני, לא תותר כניסת אדם עם חום על המעסיק להסדיר בדיקת חום ב ✓

 מעלות צלזיוס ומעלה.  38גוף של 

 שיבוץ בקבוצות עבודה/משמרות קבועות של אותם העובדים, ככל הניתן. ✓

זמנית מספר עובדים העולה על -בעבודה משרדית, יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו ✓

 מספר כמפורט להלן:ה

עובדים, או לחלופין, יותר עובדים בתנאי שקיימת מחיצה המונעת  2יוכלו לשהות   -מ"ר 20בחדר שגודלו עד  •

 העברת רסס מאדם לאדם. 

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Documents/work_1904.pdf
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עובדים, או לחלופין, יותר עובדים בתנאי שקיימת מחיצה  5יוכלו לשהות עד  -מ"ר  20בחדר שגודלו מעל  •

  המונעת העברת רסס מאדם לאדם.

 מ"ר.  20עובדים בחדר שגודלו עולה על  8על אף האמור לעיל, ניתן לקיים פגישה מקצועית של עד  •

 על המעסיק לאפשר ככל הניתן לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה.  ✓

 על המעסיק לנהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב של כל אלה: ✓

 מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.  •

וכן מספר  ,הגבלת הפעילות -( לתקנות שעת חירום 1א)3ס' מספר התשאולים ומדידות החום שביצע לפי  •

 האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור. 

 כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.  ✓

 ישבץ את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה קבועה. –מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה  ✓

או יותר למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום  שנים 67מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו  ✓

 העבודה. 

עד לסיום החקירה -ייסגר מקום העבודה כולו, או חלקו -ככל שעובד במקום העבודה נדבק בקורונה  ✓

 האפידמיולוגית. 

 המלצה שאנשים עם מחלות רקע המצויים באוכלוסיית הסיכון לא יגיעו למקום העבודה. ✓

הקורונה במקום העבודה לחתום על הצהרה בדבר יישום ההנחיות המפורטות  על המנהל הכללי וממונה ✓

 בהתחייבות שבתוספת השלישית לקובץ התקנות.

שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור ״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל  -עמידת העסק בכללי ה 

 .לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות

 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.

 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

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

 mfriedman@fbclawyers.com  6069656-03  מורן פרידמןעו"ד 

 hsachs@fbclawyers.com  6069656-03  עו"ד הילה זקס

 abechler@fbclawyers.com  6069656-03  עו"ד עמית בכלר

 swerner@fbclawyers.com  6069656-03             רנרעו"ד שירי ו

 כותבת עדכון זה: הדר כהן 
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