
  עוקץ/ טסטמי 
  

  2020באפריל  30ביום  בדיני עבודה מפגש עיון מקוון
  

  מניעת הדבקה בנגיף הקורונה במקומות העבודהלפרטי אחריות מעסיק 

  הערות  פירוט  מהות  הסדר  אסמכתא  'מס

  תקנות שעת חירום   )1(
  נגיף הקורונה החדש(
  , )הגבלת פעילות -

  בתוקף ( 2020-ף"תש
  ]1[) 2020במאי  3עד 

  
  ]אחריות אזרחית[
  ]אחריות מנהלית[
  ]אחריות פלילית[

  
חלות ) 9(- )1(חובות 

  !המעסיקים כלל  על 

תקנה 
  )1.(א3

  העדר  תשאול
  תסמיני קורונה

  ]2[ :חובת התשאול פירוט
  ?האם אתה משתעל) 1(
ומעלה או  °38האם חום גופך ) 2(

האם היה לך חום כאמור בשבוע 
  ?האחרון

האם היית במגע קרוב עם ) 3(
בשבועיים חולה קורונה 

  ?האחרונים

חלות ביחס  )3(-)1(חובות 
למקום  נכנסלכל מי ש

 אינוגם אם (העבודה 
  )!עובד
שהשיב כי הוא אדם  :חריג

משתעל בשל מצב כרוני או 
הנכנס למוסד רפואי אדם 

  לקבלת טיפול רפואי
  מדידת חום גוף  )2(

  )°38עד (
חובת מדידת חום גוף באמצעי 

ואיסור הכנסת שאינו פולשני 
  !ומעלה °38אדם עם חום גוף של 

חובה להקפיד כי מבצע 
מסיכה הבדיקה יעטה 

  ]3[! כירורגית
  שמירת מרחק  )2.(א3  )3(

  )מטר 2(מזערי 
מטרים  2שמירת מרחק של 
  לפחות בין אדם לאדם 

במקום עבודה שבו לא 
ניתן לשמור על מרחק 

ידאג המעסיק , כאמור
אמצעים אחרים למניעת ל

  הדבקה
  ציוד הקצאת   )3.(א3  )4(

  אישי קבוע
לכל עובד יוקצה ציוד אישי 

: ובכלל זה(ככל האפשר , קבוע
  )עכבר וטלפון קווי, מקלדת

ציוד בשימוש של יותר 
חיטוי מאדם אחד יעבור 

לפני כל העברה  קפדני
  !מאדם לאדם

מתן הנחיה לעובדים על שמירה   כללי היגיינה  )4.(א3  )5(
ובכלל (קפדנית של כללי היגיינה 

  )שטיפת ידיים: זה

רצוי לעגן הנחיות אלה 
במסמך ארגוני עליו 

המגיע יוחתם כל עובד 
שימוש   )5.(א3  )6(  ! למקומות העבודה

  במעלית
מתן הנחיה לעובדים כי בעת 

, שימוש במעלית במקום העבודה
לא יהיו במעלית יותר משני 

  נוסעים 
עבודת   )6.(א3  )7(

  משמרות
ת א, ככל האפשר, המעסיק ישבץ

אותה קבוצת עובדים יחד באותה 
  משמרת

מניעת הדבקה הקפדה על   הסעה לעובדים  )א.(ב3  )8(
  ]4[בשירות הסעה לעובדים 

  תפילות במקום  .ב2  )9(
  העבודה

בשטח פתוח בלבד בהשתתפות 
אנשים ובשמירת  19של עד 

מטרים לפחות בין  2מרחק של 
  אדם לאדם

  )א2)(ב(5  )10(
  )א1)(א(

ת הצהרה לרשו
  המקומית

- חובת הגשת הצהרה חתומה על
החנות בנוסח /ידי בעל העסק

  ! תוספת השנייההקבוע ב

 חלות על )16(-)10(חובות 
 ןשאינ( חנויותה מרבית

  !)בקניונים ותפועל
חנויות המאוזכרות  :חריג

בתי : כגון) (2)(ב(5בתקנה 
; אופטיקה; מרקחת

; מכירת מוצרי היגיינה
בתי אוכל ומעבדות 

צרי תקשורת או לתיקון מו
  )מחשבים

  

  ממונה על   )2()א(  )11(
  ענייני קורונה 

חובת מינוי ממונה על ענייני 
שיהיה  מבין עובדי העסק קורונה

  ) 16(- )12(אחראי על מילוי חובות 
חיטוי   )3()א(  )12(

  משטחים
חובת הקפדה על חיטוי משטחים 

  באופן תדירהמחיצה /פנימיים
חובת התקנת מחיצה בדלפק   ההתקנת מחיצ  )4()א(  )13(

העסק למניעת העברת רסס בין 
  המוכר ללקוח

  סימון מרחקים  )6()א(  )14(
  

חובת סימון מקומות לעמידה 
כל כן בבאזור הקופות הרושמות ו

  אזור שיש בו תור
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  הערות  פירוט  מהות  הסדר  אסמכתא  'מס

חובת הצבת שילוט בולט לעין   הצבת שילוט  )א5)(א(    )15(
  !'מ 2שמירה על מרחק של לעניין 

חלות ) 16(- )10(חובות 
 חנויותהמרבית  עלכאמור 

  !)שאינן פועלות בקניונים(
  

  מניעת צפיפות  )6)(א(  )16(
  והצבת שילוט

  מתאים

בכל עת לא ישהו בחנות לקוחות 
לקוחות לכל  2ביחס העולה על 

 4או (קופה רושמת פעילה 
לקוחות לכל קופה רושמת פעילה 

  ר"מ 100- לה מאם החנות גדו
תקנות שעת חירום   )17(

  הגבלת מספר (
  העובדים במקום 

  עבודה לשם צמצום 
  התפשטות נגיף
  , )הקורונה החדש

בתוקף ( 2020-ף"תש
  )2020באפריל  30עד 

]5[  
  ]אחריות אזרחית[
  ]!אחריות פלילית[

  
  ) 19(- )17(חובות 

  חלות על כלל 
  !המעסיקים

  )א(2
  )ה(2

  הגבלת מספר 
  יעובדים מרב

  :הכלל
-במקום עבודה לא ישהו בו

עובדים או  10-זמנית יותר מ
לפי , ממצבת העובדים 30%

  ! הגבוה מביניהם

  ]6[ :חריגים מרכזיים
מפעל למתן שירותים ) 1(

   ]7[; קיומיים
מקום עבודה שתחום ) 2(

תוספת פעילותו מפורט ב
   הראשונה

מעסיק העומד בכל ) 3(
 "התו הסגול"דרישות 

  )!   )32(-)12(חובות : קרי(
  איסור קבלת   )1ז(2  )18(

  קהל
  :הכלל

איסור קבלת קהל במקום 
  !העבודה

  :חריג
קבלת הקהל דרושה לצורך 

שירות חיוני /אספקת מוצר
, ובלבד שהמעסיק צמצם

את מספר , ככל האפשר
  . עובדי קבלת הקהל

פריסת עובדים   )ח(2  )19(
  בין מבני מקום

  העבודה

ר כאשר מקום העבודה כולל מספ
ככל , המעסיק יפעל, מבנים

לפריסת העובדים בין , האפשר
לצמצום מרבי , המבנים השונים

של הסיכון להדבקה בנגיף 
  ]8[הקורונה החדש 

  :חריג
ובלבד שפריסה כאמור 
אינה פוגעת ביכולתו של 
מקום העבודה להבטיח 
את המשך פעילותו במידה 

  העולה על הנדרש 
עבודת   )1ח(2  )7(

  משמרות
    !לעיל) 7(טין לפריט זהה לחלו

  ממונה על  )1)(א.(ב2  )20(
  ענייני קורונה

חובת מינוי ממונה על ענייני 
קורונה מבין עובדי העסק שיהיה 

  )31(- )21(אחראי על מילוי חובות 

  "!התו הסגול"חובות 

  הצבת שילוט  )2)(א.(ב2  )21(
  

חובת הצבת שילוט במקום בולט 
לעין על מנת ליידע אותם בנוגע 

  התוספת השנייהת כללי לתשע
  -הצהרה פנים  )3)(א.(ב2  )22(

  ארגונית
ל והממונה על "חתימת המנכ

ענייני קורונה על הצהרה בנוסח 
  תוספת השלישיתהקבוע ב

  כניסת לקוחות  )ג.(ב2  )23(
  

איסור כניסת לקוחות למקום 
העבודה ביחס של יותר משני 

זמנית לכל עובד - לקוחות בו
לקוחות שתפקידו מתן שירות ל

ובלבד שלא ניתן לספק את (
השירות מרחוק באמצעי חלופי 

  ))דיגיטלי: לרבות(
  סגירת מקום   )ה.(ב2  )24(

  העבודה עקב
  מחלת עובד

קבע רופא מחוזי כי אחד 
העובדים נדבק בנגיף הקורונה 

יורה על סגירת , במקום העודה
עד , כולו או חלקו, מקום העבודה

לסיום החקירה האפידמיולוגית 
ידי משרד הבריאות לכל -על

  .המאוחר
  תשאול העדר   )1(2' תוס  )1(

  תסמיני קורונה
  !לעיל) 1(זהה לחלוטין לפריט 

  שמירת מרחק  )1(2' תוס  )3(
  ) 'מ 2(מזערי 

  !לעיל) 3(זהה לחלוטין לפריט 
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  הערות  פירוט  מהות  הסדר  אסמכתא  'מס

  הקצאת ציוד   )1(2' תוס    )4(
  אישי קבוע

  "!התו הסגול"חובות   !לעיל) 4(ן לפריט זהה לחלוטי
  )המשך(

  מדידת חום גוף  )2(2' תוס  )2(
  )°38עד (

  !לעיל) 2(זהה לחלוטין לפריט 

  )3(2' תוס  )25(
  

  שהייה מרבית
  בחדר אחד

עבודה משרדית תבוצע בחדר 
- קבוע ולא ישהו באותו חדר בו

 5או מעל (עובדים  2זמנית מעל 
 20-עובדים אם החדר גדול מ

  ]9[) ר"מ
  )4(2' תוס  )26(

  
  שתייה/אכילה

  בחדר העובד 
ככל , אכילה או שתייה תתבצע

  בחדרו הקבוע של העובד, האפשר
  )5(2' תוס  )27(

  
, ככל הניתן, המעסיק יאפשר  העסקה מרחוק

לעובדים אשר יכולים לבצע את 
, עבודתם שלא במקום העבודה

  ]10[! לבצעה מרחוק
  )6(2' תוס  )28(

  
  ניהול רישום

  
עדיף (חובת ניהול רישום 

בנוגע למספר הלקוחות ) ממוחשב
והספקים השוהים במקום 
העבודה וכן בנוגע למספר 

  התשאולים ומדידות החום 
  )7(2' תוס  )29(

  
  מול עבודה 
  ספקים

מול , ככל האפשר, כל עובד יעבוד
  ספקים קבועים

  )8(2' תוס  )30(
  

  הסדר הסעות
  עובדים

מעסיק שמפעיל שירות הסעות 
את אותה , ככל האפשר, ישבץ

  קבוצת עובדים באותה הסעה
  )9(2' תוס  )31(

  
איסור העסקת 

  67עובד מעל 
 67איסור כניסת עובד מעל גיל 

, כן אלא אם(למקום העבודה 
  )18.4ועד  22.3הועסק מיום 

נגיף (צו בריאות העם   )3(
  ) הקורונה החדש

  בידוד בית והוראות (
  הוראת) (שונות
   2020-ף"תש) שעה

  ביוני  2בתוקף עד (
2020 (]11[    

  
  ]אחריות אזרחית[

  
  

  ) 36(- )32(חובות 
  חלות על כלל 

  מלבד ( המעסיקים
  המוגבל   32לפריט 

  )!לבתי אוכל בלבד

  )3)(ג.(א3
  

    !לעיל) 3(זהה לחלוטין לפריט   שמירת מרחק

 בית אוכלבמקום עבודה שהוא   בית אוכל  )4)(ג(  )32(
המעסיק יקפיד שלא ישהו 

  אנשים בכל עת 5במקום מעל 
  תפילות במקום  )12)(ג(  )9(

  העבודה
  !לעיל) 9(זהה לחלוטין לפריט 

י מעסיק במקום עבודה אחרא  חבישת מסכה  )ג.(ה3  )33(
לכך שהעובדים במקום העבודה 

  !יקיימו את החובה לחבוש מסכה

  :פטורים מחבישת מסכה
אדם השוהה במקום ) א(

סגור או מופרד בלא אדם 
  ]21[)) 3)(ב.(ה3(נוסף 

שני עובדים העובדים ) ב(
בקביעות בחד אחד במקום 
עבודה ובלבד שיישמר 

 2ביניהם מרחק של 
  )) 5)(ב.(ה3(מטרים לפחות 

  איסור כניסה  )1)(1ג(.ה3  )34(
  ללא מסכה

איסור הכנסת אדם שאינו חובש 
 6מלבד קטין מתחת לגיל (מסכה 

  )או אדם בעל מוגבלות

חלות על ) 63(-)34(חובות 
 מקום העבודה אםמעסיק 

  !פתוח לציבור
) 35(-)34(הפרת חובות 

חשיפת המעסיק ל םתגרו
 אחריות מנהלית ופליליתל
מכוח תקנות שעת חירום (
ו בריאות העם אכיפת צ(
) נגיף הקורונה החדש(
בידוד בית והוראות (

, ))הוראת שעה) (שונות
  2020-ף"תש

  מתן שירות -אי  )2)(1ג(
  ללא מסכה

איסור מתן שירות לאדם שאינו 
  סכהחובש מ

חובת תליית מודעות במקומות   הצבת שילוט  )3)(1ג(  )35(
) בכניסה: לרבות(בולטים לעין 

בדבר חובת חבישת מסכה 
  במקום

אם במקום העבודה קיימת   הודעות בכריזה  )4)(1ג(  )36(
כריזה תינתן הודעה בתדירות של 
אחת לחצי שעה לפחות על חובת 

  חבישת המסכה
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  :ביאורים
  
ידי מעסיק -מי שמועסק עלו, סוהר, שוטר, חייל, מתנדב, לרבות עצמאי" - )1תקנה ( "עובד"הגדרת   ]1[

   ".אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו בין, ומי שנותן שירות למעסיק
  

  ."מי שמעסיק עובדים" - )1תקנה ( "מעסיק"הגדרת 
  

כל מקום נעשית , ידי מעסיק-חצרים שבהם מועסקים עובדים על" -  )1תקנה ( "מקום עבודה"הגדרת 
במרחב  בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות

  ." הציבורי
  
יכולה לשמש תחליף ) באמצעות יישומון בטלפון הנייד: לרבות( הצהרת בריאות יומיתנראה כי מסירת   ]2[

  .לחובת התשאול כאמור
 תקופת בידודחובת מעסיק למנוע כניסה למקום עבודה של עובד הנמצא ברצוי לאזכר את , בנוסף

הוראת ) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית)(2019נגיף הקורונה החדש (לצו בריאות העם  2סעיף (
    2020-ף"תש, )שעה

  
  .2020במרץ  25מיום  הנחיית משרד הבריאותפי -על  ]3[

  
  .2020במרץ  32מיום  הנחיית משרד הבריאותפי -על  ]4[

  
, לרבות שוטר וסוהר, עובד המועסק בגבולות מדינת ישראל או באזור" - )1תקנה ( "עובד"הגדרת   ]5[

בין שמתקיימים עם המעסיק , ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק מדי יום, מי שמועסק, חייל, תנדבמ
  "...יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים

  
מעסיק כאמור שהוא ממשלת  -ולעניין האזור , מי שמעסיק עובדים" - )1תקנה ( "מעסיק"הגדרת 

  ".ישראל או ישראלי
  

  ".כל העובדים המועסקים במקום עבודה" -  )1תקנה ( "מצבת עובדים"הגדרת 
  

וכן כל מקום , שבו מועסקים עובדיו, מקום המוחזק בידי מעסיק" - )1תקנה ( "מקום עבודה"הגדרת 
והכול בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין , שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד

  ".שהוא כולל כמה מבנים
  
   .)מפעל תומך ביטחון ועבודות בינוי: כגון( ם חריגים נוספיםימייק  ]6[

  
, חירום-כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת" - )1תקנה ( "מפעל למתן שירותים קיומיים"הגדרת   ]7[

  ".2020-ף"התש, )שירות עבודה בשעת חירום(כנסחו בתקנות שעת חירום , 1967-ז"התשכ
  
  ."התו הסגול"ת חובה זו לא תחול על מעסיק המיישם את מכלול דרישו  ]8[

  
מספר העובדים היכולים לשהות בחדר אחד יהיה גדול יותר אם מותקנת ביניהם מחיצה , יחד עם זאת  ]9[

 8ר בהשתתפות עד "מ 20ניתן לקיים פגישה מקצועית בחדר שגודלו מעל , בנוסף; למניעת העברת רסס
  עובדים

  
  "הסדרים לעבודה מרחוק"מסמך שכותרתו  2020באפריל  6משרד העבודה פרסם ביום   ]10[

  
בין אם , מעסיקבחצריו של מי שמועסק ומי שנותן שירות , לרבות מתנדב" - )1תקנה ( "עובד"הגדרת   ]11[

  ".מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו
  
בחלק , בחדר במבנה, במבנה, אדם השוהה בכלי רכב" -  "אדם השוהה במקום סגור או מופרד"הגדרת   ]21[

הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים ממבנה 
אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין , או בתא עבודה בחלל פתוח, הנמצאים באותו מבנה

    ."אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות
  
) בתי אבותספרות ו, קוסמטיקה; בתי אוכל: כגון( ה מיוחדיםמקומות עבודהנחיות נוספות לתפעול   ]כללי[

  !  אתר משרד הבריאותוכן בהנחיות המפורסמות ב) הגבלת פעילות(תקנות שעת חירום ניתן למצוא ב
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