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עדכון בדבר הודעה משותפת של ההסתדרות ושל נשיאות המגזר העסקי בעניין התחסנות עובדות 

 נגד נגיף הקורונהועובדים 

.  י העבודה בישראל בתקופה מאתגרת שטרם ידענו כמותה בתחום יחס מצויים    אנו אלה,    בימים

דינמית   מאתגרת,  ומשתנים  ו המציאות  נקבעים  המדינה    לאחרונה, .  תדירות ההסדרים  החלה 

חיסונים ב  נגיף נרחב    מבצע  התפשטות  את  לבלום  כך,    . הקורונה   במטרה  נתקלים  בתוך  אנו 

 . כלפי עובדים המסרבים להתחסן האפשריות    ההתנהלות   כי דר בשאלות רבות ממעסיקים לגבי  

התחסנות    23.2.2021ביום   בעניין  מטעמן  משותפת  הודעה  העסקי  המגזר  ונשיאות  ההסתדרות  פרסמו 

 ל או הבאים במגע עם אוכלוסיות בסיכון.  העובדות ועובדים מקבלי ק 

ההסתדרות והנשיאות קראו לכל העובדות והעובדים להתחסן מפני נגיף הקורונה במטרה שכל העובדים  

 העבודה יהיו מחוסנים מפני הנגיף.   במקומות  

לעובדים שאינם מחוסנים   וההסתדרות  הנשיאות  כך, התייחסו  עבודה  בתוך  המקבלים קהל  במקומות 

וכן   קבוע  מחוסנים  לבאופן  שאינם  עבודה  עובדים  אוכלוסיות  במקומות  עם  קבוע  באופן  במגע  הבאים 

 בסיכון.  

 : המלצותיהן של ההסתדרות והנשיאות הינן כדלקמן

מידי   - מעודכנת  שלילית  קורונה  בדיקת  ככל שמדובר    72הצגת  יותר,  גבוהה  בתכיפות  או  שעות 

 דה בהם סכנת ההדבקה גבוהה יותר. במקומות עבו

למקום  לא  אם   - העובד  את  להעביר  והנשיאות:  ההסתדרות  ממליצות  בדיקה,  הצגת  תתאפשר 

שאינו מחוסן  ומלקוחות כדוגמת עבודה מהבית או לנייד את העובד    המחוסנים  מרוחק מעובדים

   אחרים ולקוחות.  מחוסנים לתפקיד אחר אותו ניתן לבצע במקום מרוחק מעובדים 

הינו   לעיל  המפורט  לבכם,  תוקף    המלצותלתשומת  אלו  להמלצות  ואין  הנשיאות  ושל  ההסתדרות  של 

אשר   במשק  הגדולים  המעסיקים  וארגון  העובדים  ארגון  של  בהמלצות  מדובר  זאת,  עם  יחד  מחייב. 

על ידי המחוקק וכן בפרשנותה על ידי בתי    להמלצותיהם יכול ויהיה משקל בכל הנוגע להסדרת הסוגיה

 הדין לעבודה.  

.  בעניין  בכל התלבטות ושאלה משפטית שמתעוררת במחלקה אנו ממליצים להתייעץ עם הצוות המקצועי 

 שאלה ונשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.   על כליעיל ומקצועי   ,אנו ערוכים למתן מענה מהיר
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 למידע נוסף ניתן לפנות אל: 

 

   steken@fbclawyers.com "ד שי תקן                                                             עו 

 mmfriedman@fbclawyers.co             עו"ד מורן פרידמן                            

 hsachs@fbclawyers.com                                עו"ד הילה זקס                      

 abechler@fbclawyers.comעו"ד עמית בכלר                                                 

             sbarak@fbclawyers.com                                                 עו"ד שי ברק 
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