
 
 2021 ינואר                                                                         יחסי עבודה מחלקת 

 "  לישי"הגל הש  -משבר הקורונה  

 שעת חירום נוכח משבר הקורונה מתכונת עבודה להיערכות המשק למעבר ל

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

. נוכח מצב  תדירות בישראל. המציאות מאתגרת, דינמית ומשתנה וההסדרים נקבעים ומשתנים  

מורכבות וחדשות המצריכות התמודדות ומענה משפטי ולכן  רבות, דברים זה, מתעוררות סוגיות 

להתייעץ   ממליצים  המקצועי  אנו  הצוות  משפטית    במחלקה עם  ושאלה  התלבטות  בכל 

שאלה ונשמח לעמוד לרשותכם    על כל יעיל ומקצועי    , מהיר   מענה שמתעוררת. אנו ערוכים למתן  

 בכל עת.  

טלפוני  ,אושר 7.1.2021ביום   משאל  ל   ,במסגרת  נגיף  תיקון  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  תקנות 

   , אשר"(תקנותהתיקון ל)"    2020-ףפעילות במקומות עבודה( התש"  ת )הוראת שעה( )הגבל  הקורונה החדש

   .21.1.2021 נכון לשלב זה, יעמוד בתוקף עד ליום

ל שלהלן  -בכם   ילתשומת  ו  המעו"דכן  הבנתנו  למיטב  על  הינו  לאישור  נסמך  הממשלה  מזכיר  מכתב 

אנו מפרסמים    -. יחד עם זאת, לאור דחיפות הזמנים של חברי הממשלה לתיקון התקנותי נמשאל טלפו

 נעדכן אתכם.  - הסופי של התקנות   ןכבר עתה וככל שיהיו שינויים בנוסח את המעו"דכןלכם 

 פעילות במקומות עבודה.  הגבלות על מטילות   בשעה חצות, 8.1.2021, שתחולתן מיום התקנות

 :התקנותלהלן נעמוד על עיקרי 

יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה, אלא אם מתקיימים החריגים הקבועים  ככלל, מעסיק לא   ✓

 .    בתקנות

 : הינם, בין היתרשהיית עובדים  בהתאם לתקנות, מקומות העבודה בהם תתאפשר  ✓

תיקון ליקוי הנדרשים או לשם    תחזוקת המקוםכל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם   ❖

שמירה על המקום, ביצוע משלוחים,   ,בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה

כל עובד אחד שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום או    תשלומי שכר

, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות העבודה

 ; , לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהביתחיוני אצל לקוח
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וכאשר ההיתר ניתן על מנת   ל היתר להעסקת עובדים במנוחה השבועיתמקום עבודה בע ❖

העבודה בתהליך  לפגוע  שקבוע    30%  -  שלא  העובדים  ממספר  או  העובדים  ממצבת 

 בהיתר, הגבוה מביניהם; 

- מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז ❖

1967 . 

מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית שאינן כוללות התקהלות   ❖

 במבנה סגור;  

, 1959-שי"טתן, הכד לחוק לעידוד השקעות הו51בסעיף  תו  מפעל טכנולוגי מועדף, כהגדר ❖

 ;לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה

בילדים ממשפחה גרעינית הגעה של עובד לשמירה או טיפול בילדם בביתם או לטיפול   ❖

 אחת בביתו. 

מקומות עבודה נוספים בהם תתאפשר שהיית עובדים במקום העבודה הינם מקומות הנמנים על   ✓

המפורטת בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם    הענפים החיונייםרשימת  

 .  2020-התש"ףנגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות במקום עבודה(, 

אשר   עובדים  לגבי  רק  מקרה,  בכל  הינה,  החיוניים  העבודה  במקומות  הותרה  אשר  העבודה 

 .  הכרחיים לצורך אספקת המוצר או השירות אותו מספק מקום העבודה

 :  החיונייםבין יתר הענפים  

 ; המגזר הפיננסי ❖

 ;משק האנרגיה, החשמל והמים ❖

 ; , הנמלים והספנותהתחבורה הציבורית ❖

 ; שירותי תקשורת ❖

 ;ענף המזון והמשקאות ❖

 ; שירותי הובלה, אחסנה ועמילות מכס; שירותי שליחות ובלדרות ❖

 ;ענף החקלאות ובעלי החיים ❖

 ;טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים; שירותי בריאות, אופטיקה ופארמה ❖

שיוויון   ❖ וכן  וקליטה  עלייה  רווחה,  שירותי  מקומיות,  רשויות  לאומי,  לביטוח  המוסד 
 ; חברתי

 ; שירותי דת וקבורה ❖

 ; הגנת הסביבה ❖
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תקשורת,  ❖ כדוגמת  חיוניים  בתחומים  שירותים  אספקת  וכן  מבנים  תחזוקת  שירותי 
 ; תיקון מעליות וכיוצ"ב

 ; שירותים בתחום תמיכה בבינוי ובתשתיות ❖

ייצוג לקוחות בפני בית משפט או מוסדות אחרים, הכנה לייצוג כאמור, עורך דין לצורך   ❖
 או מתן שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי טכנולוגי חלופי; 

אזורית  ❖ בחירות  לוועדת  או  לכנסת  המרכזית  הבחירות  לוועדת  לסיוע  שנדרש  עובד 
העשים לכנסת  הבחירות  לקיום  בפעולותיהן  על   לכנסת,  שאחראי  מי  לרבות  וארבע, 

 מקום שתוצב בו קלפי. 

 כל מקום עבודה נדרש להמשיך ולהקפיד על הנחיות "התו הסגול".  ✓

 

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

 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

 

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

 mmfriedman@fbclawyers.co             6069656-03עו"ד מורן פרידמן                             

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

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

                                                     sbarak@fbclawyers.com                    6069656-03                             עו"ד שי ברק 
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