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הסר | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הנחיות למעסיקים לקראת הידוק הסגר –
הגבלת פעילות במקומות עבודה

7 בינואר, 2021

להלן הנחיות הסגר המהודק, שיהיה בתוקף החל מיום 7 בינואר 2021 בחצות ועד ליום
21 בינואר 2021 (עם אפשרות לשינוי, בהתאם למצב התחלואה).

 
לגבי התייצבות עובדים לעבודתם, נקבע כי מעסיק לא יאפשר הגעת עובד למקום
עבודה אלא אם כן מקום העבודה מפורט בתוספת השנייה לתקנות ובלבד שהעובדים

הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות (תנאים מצטברים).
 

התקנות החריגו (בגוף התקנות ובתוספת השניה) את המקומות הבאים (מדובר על
רשימה חלקית):

מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום,  .1
התשכ"ז-1967;

מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות  .2
עבודה ומנוחה - לפי מספר העובדים שהותרו בהיתר או 30 אחוזים ממצבת

העובדים, לפי הגבוה מביניהם;
מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות  .3

התקהלות במבנה סגור (בהתאם למספר העובדים המצויין בתיקון);
משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה במתכונת  .4
חירום כפי שיורה הממונה, בהיקף כוח האדם המזערי הדרוש, ובלבד שלא תפגע

אספקת שירותים חיוניים;
תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון (בהתאם למספר העובדים המצויין  .5

בתיקון);
חברה אשר מדוות בדוחות הכספיים שלה כמי שעומדת בתנאים בפסקאות (1) ו-  .6
(2) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" כהגדרתו בסעיף 51כד לחוק לעידוד

השקעות הון, התשי"ט – 1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה;
כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות הגבלת פעילות, ותקנות  .7

(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש״ף-2020;
כל מעסיק, אם כניסת העובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי  .8
הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום,
ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל ביצוע עבודה הכרחית להמשך הפעילות
התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או
ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים

אחרים לעבוד מהבית;
חברה אשר מדווחת בדוחותיה הכספיים כמפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק  .9
לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 - על מנת לוודא אם הנכם משתייכים לתחום

פעילות ספציפי זה, אנא פנו אלינו;
מגזר פיננסי – על מנת לוודא אם הנכם משתייכים לתחום פעילות ספציפי זה, אנא  .10

פנו אלינו;
אנרגיה – על מנת לוודא אם הנכם משתייכים לתחום פעילות ספציפי זה, אנא פנו  .11

אלינו;
ייצור ושיווק תרופות;  .12

אספקת שירותים או מוצרים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות  .13
המפורטים בתוספת השנייה ולהמשך פעילותו התקינה של בנק ישראל;

אספקת שירותים ומוצרים בתחומים אלה: טכנאות, תקשורת, הגנת הסייבר  .14
ואבטחת מידע, מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים,

דיגיטל ופיתוח, והכול ובלבד שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק. 

מקומות עבודה מוחרגים כאמור לעיל, אשר פותחים את המשרדים נדרשים לעמוד
בהנחיות הבאות ("הנחיות התו הסגול"):

מינוי ממונה לענייני קורונה שאחראי על כללי ריחוק חברתי, שמירה על היגיינה  .1
ושאר כללי התו הסגול המופיעים בהרחבה באתר משרד הבריאות (לכללי התו

הסגול לחץ כאן).
הצבת שלט במקום העבודה, במקום הבולט לעין, לצורך יידוע העובדים על  .2

הנחיות ריחוק חברתי ושמירה על היגיינה.
מנכ"ל החברה והממונה על עניני קורונה בעבודה נדרשים לחתום על הצהרה  .3
בדבר התחייבות ליישם את כללי  הריחוק החברתי ושמירת על היגיינה במקום

העבודה. 

האמור לעיל, מהווה תמצית חלקית בלבד. הנכם מוזמנים להתייעץ איתנו לגבי בדיקה
האם תחום הפעילות של החברה מצוי בתוספת השנייה, לגבי נוסח הצהרת המנכ"ל

והממונה לענייני קורונה ולגבי תקנות התו הסגול העדכניות.
 

פרטי קשר 

למידע נוסף אודות מחלקת דיני עבודה במשרדנו, לחץ כאן.

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין
לראות בו משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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