
 

 

 2020אפריל  30

 ו' אייר תש"פ

 תעשייה עסקים ותיירות -11עדכוני קורונה 

 הקלות במסגרת תו תקן "התו הסגול" -הגבלות על מספר עובדים

 כלכליות השליליותוההשלכות המצד אחד  לאור התמתנות התפרצות המגיפה בישראלבעל עסק יקר, 

ה ממשלת ישראל ביישום צעדים אופרטיביים לשחרר החל מצד שני של הגבלות התנועה על המשק

 . ("אסטרטגיית היציאה"של המשק )להלן: הדרגתי 

וי פעולה התו הסגול" שמטרתו לקבוע קו" –נקבע תו תקן חדש זו  אסטרטגיית היציאהבמסגרת 

תחת צלה של עבודה כיצד לפעול לנהל שגרה עסקית מפורטים לבעלי עסקים, תעשיינים ומקומות 

 .התפשטות נגיף הקורונה

עמידה בדרישות התו הסגול מאפשר כיום לעסקים ומקומות עבודה לחזור לפעילות שגרתית בכפוף 

 לעמידתם בתנאים הנדרשים. 

 שימו לב!

"התו הסגול"  בדרישותעסק/מקום עבודה אשר לא ימלא את התנאים הקבועים 

 מסתכן בעבירה פלילית, קנסות ובסגירה מנהלית לא מוגבלת בזמן.

 

 כמה עובדים יכולים להגיע למקום העבודה?

 במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש לפי תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים

לא ישהו בו ,  o.co.il/law_html/law01/502_266.htmhttps://www.nev -קישור–2020-ף"התש

 .לפי הגבוה מבניהםממצבת העובדים,  אחוזים 30או עובדים  10 -יותר מזמנית במקום עבודה 

 

 הקלה בתנאי זה? לקבל האם ניתן

רשאים להעלות את מספר העובדים לשהייה בו  עםאשר חלה עליהם המגבלה הנ"ל  עבודה כן, מקומות

במקום בעבודה בהתבסס על גודל ומספר החדרים הקיימים במקום העבודה בהתאם לדרישות  זמנית

 התו הסגול שיפורטו בהמשך. 

התחייבות  תצהיר  co.il-rishui@k.8   להגיש לרשות המקומית לכתובת המייל המעסיק במקרה כזה על

בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום 

 .תצהיר מעסיק( -)ראה נספח א' 2020-טות נגיף הקורונה החדש(, התש"ףעבודה לשם צמצום התפש

לא ניתן לעלות את מספר העובדים בעסק טרם הגשת התצהיר הנ"ל כי שים לב, 

 לרשות המקומית.

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_266.htm
mailto:rishui@k-8.co.il
mailto:rishui@k-8.co.il


 

 

 מה התנאים הנדרשים ממני כמעסיק במסגרת דרישות "התו הסגול"

 ל ותדרוך העובדים לגבי הכללים המפורטים:מינוי גורם מתכל .1

 המפורטים להלן. ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליםבדיו המעסיק ימנה מבין עו 

  רבות באמצעות הצבת לגבי הכללים המפורטים להלן ל יידע את כל העובדיםהמעסיק

 שילוט במקום בולט לעין.

 ה יחתמו על המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבוד

 .ההצהרה בנספח של מסמך זה

 בדיקת חום ובריאות בכניסה למקום העבודה .2

  ל את הנכנסים את השאלות ישאהמעסיק או מי מטעמו,  –בטרם כניסה למקום עבודה

 האלה:

 האם אתה משתעל? .א

מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע  38האם חום גופך מעל  .ב

 האחרון?

 האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? .ג

 ט ,למע 4על כל אחת מהשאלות בסעיף  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה

 אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

 לנכנסים למקום העבודה.  המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני

 .מעלות צלזיוס ומעלה 38לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 

 בחינה ותכנון מרחב העבודה והמרחקים בין השוהים והנכסים לעסק .3

  שבו לא ; במקום עבודה מרחק של שני מטרים בין אדם לאדםעל המעסיק לוודא שמירת

 המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה. ידאגכאמור,  ניתן לשמור על מרחק

  ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד יוקצה ציוד אישי קבועלכל עובד ,

 בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

 התנהלות העובדים במקום העבודה .4

 חייבים לחבוש מסכהם במקום העבודה כלל העובדי. 

  מטר יבצע כל עובד את עבודתו בחדר  2בעבודה משרדית ובכפוף להנחיות על שמירה של

 העולה על המפורט להלן, לפי העניין: ולא ישהו באותו חדר בו זמנית מספר עובדיםקבוע 



 

 

o  ר של עובדים שני עובדים, או מספר גדול יות -מטרים רבועים  20בחדר שגודלו עד

 אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;

o  עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר  - מטרים רבועים 20בחדר שגודלו עולה על

שלעובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם 

 לאדם;

 עובדים. 8יתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד נ -ב' -על אף האמור בסעיפים א' ו 

 ע של העובד.אכילה או שתיה תתבצע, ככל הניתן בחדרו הקבו 

  על המעסיק לאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום

 .לבצעה מחוץ למקום העבודההעבודה, 

 -התנהלות מול ספקים ולקוחות .5

  של כל אלה: לנהל רישום באופן ממוחשבעל המעסיק 

o  וזמני שהייתםהלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה  מספר. 

o ומדידת חום וכן דיווח על מי שלא אושרה  4כמפורט בסעיף  דיווח על ביצוע תשאול

 כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום כאמור.

  שכל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועיםעל המעסיק לוודא. 

  -הסעות עובדים ומשמרות .6

 ישבץ ככל האפשר, העבודה,  מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום

 .קבוצת עובדים יחד באותה הסעהה את אות

 ישבץ, ככל דים במשמרות, מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עוב

 .אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרתת האפשר, א

  ,מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד למקום העבודה ושהייה של עובד במקום עבודה

, אם לא  2004 -, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"דגיל פרישת חובה שגילו מעל

)  2020במרס  22ילתה ביום כ"ו באדר התש"ף ( בתקופה שתח שהה במקום העבודה

 ואילך, כולה או חלקה.

משרד  דה התרחשה הדבקה בקורונה רשאיוהתברר כי במקום העב שימו לב, 

עד לאחר סיום ביצוע גירת מקום העבודה, כולו או חלקו, הבריאות להורות על ס

שמירה על הוראות התו הסגול יאפשרו מכאן כי . המשרדל ידי אפידמיולוגית ע חקירה

נה ך הפעילות התקיוך שמירה על בריאות העובדים והמשלמעסיק להימנע ממצב זה ת

 של העסק.



 

 

 ?ואינם נדרשים בהגשת תצהיר ל אלו מקומות עבודה אין מגבלת כוח אדםע

  ,על מנת לוודא שהציבור לא יחוש מחסור במזון, בתרופות, בשירותים פיננסים, באיסוף אשפה

 . שיכולים לחרוג מהכלל הרוחביהוגדרו גופים חיוניים באספקת אנרגיה ועוד, 

 ממצבת כוח האדם על מנת להבטיח את מתן האספקה  30%-גופים אלה יוכלו לפעול  עם יותר מ

וצמצום ככל הניתן של  הסדירה והשירותים הנדרשים, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות

 כמות ההגעה של עובדים.

  הינם:  ניתן, תוך צמצום ככל ה100%עד  –ענפים שפועלים כסדרם 

o )כל מערכת הבריאות )כולל אופטיקה , 

o )מגזר פיננסי )כולל בנקים 

o )משק האנרגיה )כולל חשמל, גז טבעי, נפט, מים , 

o ,מרכולים, הובלה, אחסנה ועוד( מפעלים וייצרנים, ענפי המזון )כולל חקלאות 

o  כל שירותי ההובלה והאחסנה 

o ב וליסנג ומוסכים.ביניהם שירותי הסעה ומוניות, השכרת רכ -תחבורה 

o ייצור, הובלה, אחסנה, אספקה, אריזה, ייבוא,  -ענפי הטואלטיקה וחומרי הניקיון

  שיווק הפצה ומכירה קמעונית וסיטונאית.

o ענפי ייצור התרופות 

o שירותי התקשורת 

o  מקום עבודה שעוסק בעבודות בינוי או תשתית 

o כללי: אבטחה, ניקיון, חישוב שכר, תחזוקה, טכנאות 

o ם תומכי מערכת הביטחוןמפעלי 

o ענפים תומכים משק 

o .מפעלים מעודפים בהתאם להוראות חוק עידוד השקעות הון 

 לפירוט מדויק יש להיכנס לאתר משרד האוצר, לחצו כאן- 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/new_action_level?chapterIndex=2  
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 הצהרת מעסיקים–' אנספח 

התחייבות בדבר יישום הכללים הנדרשים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר 
 2020-העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

 שנערכה ונחתמה __________ ביום _______ בחודש ____________ בשנת _________

 

 על ידי ________________

 

 __________ת"ז _______

 

 המכהן כמנהל כללי/ממונה על ענייני קורונה )יש להקיף(

 

 מקום העבודה( –ב___________________ )להלן 

 

אני מצהיר ומתחייב לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל הכללים  .1
מקום עבודה לשם המפורטים בתוספת השנייה לתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים ב

 הכללים(. –)להלן  2020-צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף

אני מודע לחובתי לעשות ככל האפשר כדי לקיים את הכללים ואת אכיפתם במקום העבודה  .2
 לטובת שמירה על בריאות הציבור.

 לראיה באתי על החתום:ו .3

 

 חתימה _________________


