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חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
- הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף 

הקורונה החדש(, התש"ף-2020*
ספר החוקים 2809, ל' בסיוון התש"ף, 22.6.2020

תקנותשעתחירום)הגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיף1רקיוםתוקף
הקורונההחדש(,התש"ף-12020,בנוסחהמפורטבתוספת,יעמדובתוקפןמתחילתושל

חוקזהעדיוםט"זבאבהתש"ף) באוגוסט2020(ר

תחילתושלחוקזהבשעה00: 0ביוםא'בתמוזהתש"ף)23ביוני2020(ר2רתחילה

תוספת
)סעיף1(

בתקנותשעתחירוםאלה-1רהגדרות

"אזור"ו"ישראל"-כהגדרתםבתקנותשעתחירום)יהודהוהשומרון-שיפוטבעבירות
ועזרהמשפטית(,התשכ"ז-7  21,כפישהוארךתוקפןותוקןנוסחןבחוק,מעת

לעת;

"הוועדהלאנרגיהאטומית"-לרבותהקריהלמחקרגרעיני)קמ"ג(והמרכזלמחקר
גרעיני)ממ"ג(;

"חברהעירונית"ו"חברתבתעירונית"-כהגדרתןבסעיף21לחוקיסודותהתקציב,
התשמ"ה-85 31;

"חברהממשלתית"-חברהממשלתיתוחברתבתממשלתית,כהגדרתןבחוקהחברות
הממשלתיות,התשל"ה-75 41;

"ישראלי"-כלאחדמאלה:

אדםהרשוםבמרשםהאוכלוסין,לפיחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה- )1(
;51  5

תאגידהרשוםבישראלאותאגידשהוקםעלפידיןבישראל; )2(

"מוסדלהשכלהגבוהה"-כמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-58 1 ;

"מועצהדתית"-כמשמעותהבחוקשירותיהדתהיהודיים]נוסחמשולב[,התשל"א-
;71 71

"הממונה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןרשותמקומית-המנהלהכללישלמשרדהפנים; )2(

לענייןמועצהדתית-המנהלהכללישלהמשרדלשירותידת; )3(

לענייןתאגיד-הממונהעלהשכרבמשרדהאוצר; )4(

לענייןחברהממשלתית-מנהלרשותהחברותהממשלתיות; )5(

לענייןמוסדלהשכלהגבוהה-יושבראשהוועדהלתכנוןולתקצוב; ) (

התקבלבכנסתביוםל'בסיווןהתש"ף)22ביוני2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1325,מיוםכ"גבסיווןהתש"ף)15ביוני2020(,עמ'0 2ר

ק"תהתש"ף,עמ'820ועמ'1502ר 1

ק"תהתשכ"ז,עמ'2741;ס"חהתשכ"ח,עמ'20;התשע"ט,עמ'110ר 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'0 ר 3

ס"חהתשל"ה,עמ'132ר 4

ס"חהתשכ"ה,עמ'270ר 5

ס"חהתשי"ח,עמ'1 1ר  

ס"חהתשל"א,עמ'130ר 7
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"מעסיק"-מישמעסיקעובדים,ולענייןהאזור-מעסיקכאמורשהואממשלתישראל
אוישראלי;

"מערכתבתיהמשפט"-בתיהמשפט,בתיהדיןלעבודהוהנהלתבתיהמשפט;

בשעת־חירום, עבודה שירות בחוק כהגדרתו - קיומיים" שירותים למתן "מפעל
התשכ"ז-7  81;

"מפעלתומךביטחון"-מקוםעבודהשאינותעשייהביטחונית,המספקשירותיםאו
מוצריםהדרושיםלצורךהמשךפעילותםהתקינהשלכלאחדמאלה:

משרדהביטחון; )1(

הוועדהלאנרגיהאטומית; )2(

המטהלביטחוןלאומי; )3(

צבאההגנהלישראל; )4(

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים; )5(

שירותהביטחוןהכללי; ) (

משטרתישראל; )7(

שירותבתיהסוהר; )8(

הרשותהארציתלכבאותוהצלה; ) (

הרשותלהגנהעלעדים; )10(

"מצבתעובדים"-כלהעובדיםהמועסקיםבמקוםעבודה;

מקום כל וכן עובדים, מועסקים שבו מעסיק, בהחזקת מקום כל - עבודה" "מקום
שנעשיתבועבודהלצורכיעסקאומשלחידשלמעסיק,ואםהואבמבנה-בין

שמקוםהעבודהכאמורכוללמבנהאחדוביןשהואכוללכמהמבנים;

"עבודותבינוי"-לרבותפיתוח,בינויותחזוקהשלשטחיםציבורייםושלתשתיות
הנוגעותלמבנהאולשטחיםציבוריים;

"עבודותתשתית"-פעילותפיתוח,בינויותחזוקהשלתשתיותתחבורה,אנרגיה,
תקשורת,מיםוביוב;

"עובד"-עובדהמועסקבישראלאובאזור,לרבותשוטרוסוהר,מתנדב,חייל,מישמועסק
ומישנותןשירותבמקוםעבודהבאופןיום־יומי,והכולביןשמתקיימיםעם
המעסיקיחסיעבודהוביןשלאמתקיימים,אולםלענייןחישובמספרהעובדים

המרביהמותרלשהייהבו־זמניתלפיתקנותשעתחירוםאלה-

לאיראוכעובדרשותמקומית-ראשרשותמקומית,סגןראשרשותמקומית, )2(
רברשותמקומית,רביישוב,עובדסוציאלי,פסיכולוגחינוכי,עובדלקידוםנוער
ברשותמקומית,עובדבמערךהחינוךהמיוחד,מנהלמחלקתחינוך,ומישעיקר

עיסוקובפינויאשפהאועובדבמוקדעירונילרבותמוקדחירוםוחדרמצב;

לאיראוכעובדמועצהדתית-רבשכונה,וכןמישעיקרעיסוקובשירותי )3(
קבורה,כשרותאומקוואות;

לאיראוכעובדבנקישראל-עובדימערכתמבוקרתמיועדת,כהגדרתה )4(
בחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-2008 ,עובדיםהעוסקיםבאספקתמזומנים,

ספירתםוהנפקתם,וכןעובדיאבטחה,הסעדה,ניקיוןאומחשוב;

ס"חהתשכ"ד,עמ' 8ר 8

ס"חהתשס"ח,עמ'184ר  
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"רשותמקומית"-לרבותחברהעירונית,חברתבתעירוניתואיגודערים;

"תאגיד"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-85 1;

"תעשייהביטחונית"-כלאחדמאלה:

אלתאמערכותבע"מ; )1(

תעשיהאוויריתבע"מ; )2(

רפא"ל-מערכותלחימהמתקדמותבע"מ; )3(

התקנימצבמוצק)המ"מ(בע"מ; )4(

אלביטמערכותבע"מ; )5(

תומרחברהממשלתית; ) (

חברה־בתכהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-8  101,שלחברההמנויה )7(
המנויה לחברה חוק, באותו כהגדרתה קשורה וחברה ) ( עד )1( בפסקאות

בפסקאותהאמורות;

"תקנותהגבלתפעילות"-תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,
התש"ף-112020,כפישקויםתוקפןותוקןנוסחןבחוקר

הגבלתמספר
העובדיםבמקום

עבודה

30אחוזיםממצבת2ר בו־זמניתיותרמ־10עובדיםאו במקוםעבודהלאישהו )א(
העובדים,לפיהגבוהמביניהם)בתקנותאלה-מספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייה

בו־זמנית(ר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,מספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמנית )ב(
בגופיםהמפורטיםלהלןיהיהכמפורטלצדם,ובלבדשהגופיםצמצמו,ככלהאפשר,את

מספרהעובדיםלמספרהדרושלצורךהבטחתפעילותםהחיונית:

ממצבת אחוזים 100 - בע"מ החיים מדעי לחקר הישראלית החברה )1(
העובדים;

מפעלתומךביטחון-0 אחוזיםממצבתהעובדים; )7(

תעשייהביטחונית,ומקוםעבודההמספקשירותיםאומוצריםהדרושים )8(
לצורךהמשךפעילותםהתקינהשלהתעשיותהביטחוניותאושלהמכוןלמחקר

ביולוגיבמשרדראשהממשלה-50אחוזיםממצבתהעובדים;

חברהממשלתיתשאינהתעשייהביטחונית,אינהמפעלתומךביטחוןואינה )10(
גוףהמבצעעבודותבינויאועבודותתשתית,וכןתאגידומוסדלהשכלהגבוהה
-10עובדיםאו30אחוזיםממצבתהעובדים,לפיהגבוהמביניהם,אולםהממונה
רשאילהורותכימספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמניתבכלאחד
מהגופיםהאמוריםיעלהעל10עובדיםועל30אחוזיםממצבתהעובדים,ובלבד
ששיעורהתוספתהכוללתשלהעובדיםבכללהחברותהממשלתיותשהוראות
פסקהזוחלותעליהן,בכללהתאגידיםאובכללהמוסדותלהשכלהגבוההלא

יעלהעל15אחוזיםמכללמצבתהעובדיםבגופיםהאמורים,לפיהעניין;

רשותמקומיתומועצהדתית-10עובדיםאו30אחוזיםממצבתהעובדים, )11(
לפיהגבוהמביניהם,ואולםרשאיהממונהלהורותכימספרהעובדיםהמותר
לשהייהבו־זמניתברשותמקומיתאובמועצהדתיתיהיה45אחוזיםממצבת
העובדים,וברשותמקומיתהמונהפחותמ־10,000תושבים-0 אחוזיםממצבת

העובדיםר

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 10

ק"תהתש"ף,עמ'812ר 11
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עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,מספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמנית )ג(
בגופיםהמפורטיםלהלןיהיהכמפורטלצדם:

מקוםשעוסקיםבובעבודותבינויאובעבודותתשתית,שאינןכוללות )1(
עבודהשליותרמ־10אנשיםבמבנהסגור-100אחוזיםממצבתהעובדים;לעניין

זה,"מבנהסגור"-מבנהשהותקנובו70אחוזיםממספרהחלונותוהדלתות;

מפעליםבעליהיתרמיוחדלהעסקתעובדבמנוחההשבועיתלפיסעיף12 )2(
לחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-51 121,שניתןכדישלאלפגועפגיעהרבה
בתהליךהעבודה-מספרהעובדיםשהותרההעסקתםבהיתראו30אחוזים

ממצבתהעובדים,לפיהגבוהמביניהםר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,מספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמנית )ד(
בגופיםהמנוייםלהלןיהיהכמפורטלצדםובלבדשהגופיםצמצמו,ככלהאפשר,את

מספרהעובדיםלמספרהדרושלצורךהבטחתפעילותםהחיונית:

המוסדלביטוחלאומיכמשמעותולפיחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[, )1(
התשנ"ה-5  100-131אחוזים;

שירותהתעסוקהכמשמעותובחוקשירותהתעסוקה,התשי"ט- 5 100-141 )2(
אחוזים;

התאגידלפיקוחוטרינרישהוקםלפיפרקו'1לחוקהרופאיםהווטרינרים, )3(
התשנ"א-1  100-151אחוזים;

הרשותלשיקוםהאסירלפיחוקהרשותלשיקוםהאסיר,התשמ"ג-83 1 1 )4(
- 5אחוזים;

אגודתמגןדודאדוםבישראללפיחוקמגןדודאדום,התש"י-50 100-171 )5(
אחוזים;

תאגידהשידורהישראלילפיחוקהשידורהציבוריהישראלי,התשע"ד- ) (
100-182014אחוזים;

בנקישראללפיחוקבנקישראל,התש"ע-2010 40-1אחוזיםר )7(

מעסיקלאיאפשרכניסהשלעובדיםלמקוםהעבודהאושהייהשלעובדים )ה(
במקוםהעבודהמעללמספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמניתכאמורבתקנות

משנה)א(עד)ד(,לפיהענייןר

עובדשמעסיקוהודיעלוכיאינורשאילהגיעלמקוםהעבודהבשלהמגבלות )ז(
האמורותבתקנותמשנה)א(עד)ה(לאיגיעלמקוםהעבודהר

מעסיקיאפשרקבלתקהלבמקוםהעבודה,ובלבדשיתקייםאחדמאלה:)ז1( )1(

בכלעתלאישהובמקוםהעבודהלקוחותביחסשליותרמשני )א(
לקוחותלכלעובדשתפקידומתןשירותללקוחות;

בכלעתלאישהובמקוםהעבודהלקוחותביחסשליותרמלקוח )ב(
אחדלכל7מטריםרבועיםר

ס"חהתשי"א,עמ'204ר 12

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 13

ס"חהתשי"ט,עמ'32ר 14

ס"חהתשנ"א,עמ' 7ר 15

ס"חהתשמ"ג,עמ' 4ר 1 

ס"חהתש"י,עמ'175ר 17

ס"חהתשע"ד,עמ'778ר 18

ס"חהתש"ע,עמ'452ר 1 
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איןבהוראותפסקה)1(כדילגרועמתנאיםמקיליםיותרשנקבעובתקנות )2(
הגבלתפעילותאובצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראות
שונות()הוראתשעה(,התש"ף-202020,בנוגעלמתןשירותמסויםאולהפעלת
מקוםעבודהמסויםבידימעסיק,המאפשריםלאותומעסיקלספקאתהשירות

אולהפעילאתמקוםהעבודהאףבלאקיוםהתנאיםהאמוריםבפסקה)1(ר

כללמקוםעבודהכמהמבנים,יפעלהמעסיק,ככלהאפשר,לפריסתהעובדים )ח(
ששהייתםבמקוםהעבודהמותרתלפיתקנהזו,ביןהמבניםהשונים,באופןשיצמצם,
ככלהאפשר,אתהסיכוןלהדבקהבנגיףהקורונההחדש,ובלבדשאיןבפריסהכאמור
כדילפגועבמידההעולהעלהנדרשביכולתושלמקוםהעבודהלהבטיחאתהמשך

פעילותור

במקוםעבודהשבומועסקיםבדרךכללעובדיםבמשמרות,ישבץהמעסיק,ככל )ח1(
האפשר,אתאותהקבוצתעובדיםיחדבאותההמשמרתר

תקנותמשנה)א(עד)ט(לאיחולועלמשרדיהממשלה,וכןלאיחולועלהגופים )י(
המפורטיםלהלן,אלאאםכןהםמנוייםבתקנתמשנה)ב()1(,)7(ו–)8(ו–)11(אובתקנת

משנה)ד(:

מפעללמתןשירותיםקיומייםשאינוחברהממשלתיתאותאגיד; )1(

מקוםעבודהשעיקרתחוםפעילותומפורטבתוספתהראשונהר )2(

הקלותלמעסיק
העומדבכללים

למניעתהתפשטות
נגיףהקורונה

של2בר )ד( או )ג()2( )ב(, )א(, משנה תקנות עליו שחלות עבודה במקום מעסיק )א(
תקנה2,רשאי,עלאףהאמורבאותןתקנותמשנה,לאפשרכניסהאושהייהבו־זמנית
שלעובדיםבמקוםהעבודהמעברלמספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמנית,

בהתקייםכלאלה:

המעסיקמינהאדםשיהיהאחראיעלשמירתהכלליםהמפורטיםבתוספת )1(
השנייהאושקבעשהואעצמויהיהאחראילכך)בסעיףזה-ממונהעלענייני

קורונה(;

המפורטים הכללים לגבי העבודה במקום העובדים את יידע המעסיק )2(
בתוספתהשנייהבאמצעותהצבתשילוטלענייןזהבכלמבנהבמקוםהעבודה,

במקוםבולטלעין;

המנהלהכללישלמקוםהעבודהוהממונהעלענייניקורונהבאותומקום )3(
עבודהחתמועלהצהרהבנוסחהקבועבתוספתהשלישיתר

מעסיקשמתקייםלגביוהאמורבתקנתמשנה)א(לאיאפשרכניסהשלעובד )ב(
למקוםהעבודהאושהייהשלעובדבמקוםהעבודה,אםכניסהאושהייהשלעובד
כאמורתביאלהפרתהכלליםהמפורטיםבתוספתהשנייה;הודיעמעסיקשמתקיים
לגביוהאמורבתקנתמשנה)א(,לעובד,כיאינורשאילהגיעלמקוםהעבודהבשל

הכלליםהמפורטיםבתוספתהשנייה,לאיגיעהעובדלמקוםהעבודהר

הוראותתקנה2)ז(יחולועלמעסיקשמתקייםלגביוהאמורבתקנתמשנה)א(  )ד(
והוראותתקנה2)ח(לאיחולועלמעסיקשמתקייםלגביוהאמורבתקנתמשנה)א(ר

קבעראשהשירותאורופאמחוזיכיאחדהעובדיםשלמעסיקשחלותעליו )ה(
הוראותתקנהזונדבקבנגיףהקורונהבמקוםהעבודה,יורהעלסגירתמקוםהעבודה,
כולואוחלקו,לתקופהשתסתייםלכלהמאוחרעםסיוםהחקירההאפידמיולוגיתעל
ידימשרדהבריאותושלאתעלהעל72שעות,אולפיהוראהשלראשהשירותבמקרים
מיוחדים-על120שעות;עםסיוםהחקירהאופרקהזמןכאמורייפתחמקוםהעבודה

ק"תהתש"ף,עמ' 51ר 20
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ויחולועלהמעסיקהוראותתקנה2,אלאאםכןיעמודהמעסיקבתנאיםהקבועים
בתקנתמשנה)א(ובתנאיםנוספיםשיורהלוראשהשירותאורופאמחוזיהנדרשים
למניעתהתפשטותחוזרתשלנגיףהקורונה;לענייןזה,"ראשהשירות"ו"רופאמחוזי"-
כהגדרתםבצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראת

שעה(,התש"ף-2020ר

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ה(,מעסיקציבורישחלותעליוהוראותתקנהזויהיה )ה1(
רשאילהתירלעובדלהגיעלמקוםעבודהשנסגרלפיאותהתקנתמשנה,אםאישר
זאתהמנהל,ובלבדשאישורכאמוריינתןבשלצורךהכרחילהמשךאספקתשירות
חיוניושמספרהעובדיםשישהובמקוםהעבודהלאיעלהעלמספרהעובדיםהמרבי
המותרלשהייהבו־זמניתבאותומקוםעבודהלפיתקנה2;ניתןאישורכאמוריחולו

עלמקוםהעבודההוראותתקנה2;בתקנתמשנהזו-

"המנהל"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןרשותמקומיתלמעטחברהעירוניתוחברתבתעירונית-ראש )1(
הרשותהמקומית;

לענייןמוסדלהשכלהגבוהה-המנהלהכללישלהמוסדלהשכלה )2(
גבוהה;

לענייןמועצהדתית-יושבראשהמועצההדתית; )3(

לענייןחברהממשלתית,חברהעירוניתוחברתבתעירונית-המנהל )4(
הכללישלהחברה;

לענייןתאגיד-המנהלהכללישלהתאגיד,ואםאיןמנהלכללי )5(
כאמור-נושאהמשרההבכירהביותרבתאגיד;

לענייןבנקישראל-נגידבנקישראל; ) (

"מעסיקציבורי"-חברהעירונית,חברתבתעירונית,חברהממשלתית,תאגיד,
בנקישראל,רשותמקומית,מועצהדתיתומוסדלהשכלהגבוההר

חובתמעסיק
שהואמשרד

ממשלתילעמוד
בכלליםלמניעת

התפשטותנגיף
הקורונה

מעסיקשהואמשרדממשלתייקייםאתהוראותתקנה2ב)א()1(עד)3(ר2גר )א(

עלאףהאמורבתקנה2)י(,תקנות2)ז1(ו־2ב)ב(יחולועלמעסיקשהואמשרד )ב(
ממשלתי,בשינוייםהמחויביםר

יחידתסמךשלמשרדממשלתיחייבתבביצועהוראותתקנהזובנפרדמהמשרד )ג(
הממשלתיר

מעסיקשאיפשרכניסהשלעובדיםלמקוםהעבודהאושהייהשלעובדיםבמקום3רעונשין
העבודהמעללמספרהעובדיםהמרביהמותרלשהייהבו־זמנית,בניגודלתקנה2)ה(,

דינו-קנסכאמורבסעיף1 )א()1(לחוקהעונשין,התשל"ז-77 211ר

תקנותשעתחירוםאלהלאיחולועלהכנסת,מערכתבתיהמשפט,בתיהדין4ראי־תחולה )א(
הדתיים,משרדמבקרהמדינה,לשכתנשיאהמדינהוועדתהבחירותהמרכזיתלכנסתר

תקנותשעתחירוםאלההחלותעלמעסיקלאיחולועלהגופיםהמנוייםלהלן )ב(
אועלעובדיםהמועסקיםבמקוםעבודההמוחזקעלידם:

צבאההגנהלישראל; )1(

שירותבתיהסוהר; )2(

משטרתישראל; )3(

ס"חהתשל"ז,עמ' 22ר 21
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שירותהביטחוןהכללי; )4(

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים; )5(

הרשותהארציתלכבאותוהצלה; ) (

המטהלביטחוןלאומי; )7(

הרשותלהגנהעלעדים; )8(

המכוןלמחקרביולוגי; ) (

המרכזיםהרפואייםהממשלתייםוהמרפאותהמסונפותלהם; )10(

לשכותהבריאותהמחוזיות; )11(

תחנותההסגר;לענייןזה,"תחנתהסגר"-מקוםבנמלכהגדרתובפקודת )12(
הנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-71 221,אובנמלתעופהאובסמוךלהםשישבו
שירותהסגרכמשמעותובסעיף1לפקודתההסגר]נוסחחדש[,התשמ"א-81 231;

המעבדות,המכוניםוהמרפאותשלמשרדהבריאות; )13(

הוועדהלאנרגיהאטומית; )14(

יחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )15(

מערךהסייברהלאומי; )1 (

מוסדותחינוךהמפורטיםבסעיף2לצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש( )17(
)הגבלתפעילותמוסדותחינוך()הוראתשעה(,התש"ף-242020,שפעילותםמותרת

לפיהצוהאמור;

מסגרותהמספקותקורתגגזמניתאוממושכתאוהמספקותהגנה,הזנה, )18(
טיפולוסיוע,בעבוראנשיםחסריקורתגג,אנשיםחסריעורףמשפחתי,אנשים
המתמודדיםעםהתמכרויותאואוכלוסיותבזנות,ובלבדשהמסגרותמופעלות
בידימשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםאובידימימטעמואושהן

מופעלותבידירשותמקומיתאובידימימטעמה;

מרכזיםשיקומייםהמופעליםבידיהרשותלשיקוםהאסיראומימטעמה; )1 (

מעונותממשלתייםלאנשיםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית; )20(

מעונותממשלתייםלנכים; )21(

מעונותומעונותנעוליםכהגדרתםבחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכי )22(
טיפול(,התשל"א-71 251,שהםמעונותממשלתייםר

איןבתקנותשעתחירוםאלהכדילגרועמהוראותאלה:5רשמירתדינים

שונות( )בידודביתוהוראות החדש( )נגיףהקורונה העם הוראותצובריאות )2(
)הוראתשעה(,התש"ף-2020;

הוראותצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()הגבלתפעילותמוסדותחינוך( )3(
)הוראתשעה(,התש"ף-2020;

הוראותצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש 201()הוראותלמעסיקשלעובד )4(
בבידודבית()הוראתשעה(,התש"ף-2020 2;

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443ר 22

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'747ר 23

ק"תהתש"ף,עמ'738ר 24

ס"חהתשל"א,עמ'134ר 25

ק"תהתש"ף,עמ' 52ר 2 
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תקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-2020,כנוסחןבחוק )5(
לתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-

;272020

תקנותהגבלתפעילותר ) (

תוספת ראשונה לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת 
 מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות

נגיף הקורונה החדש(
)תקנה2)י()2((

תחום פעילותנושא

בנקאות:מגזר פיננסי

תאגידבנקאיכהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(,התשמ"א-81 281)להלן-חוק )1(
הבנקאות)רישוי((;

תאגידעזרכהגדרתובחוקהבנקאות)רישוי(; )2(

סולקכהגדרתובסעיף 3טלחוקהבנקאות)רישוי(,וחברותבתשלסולקכאמור; )3(

מערכתמבוקרתכהגדרתהבחוקמערכותתשלומים,התשס"ח-2008 2; )4(

לשכתאשראיכהגדרתהבחוקנתוניאשראי,התשע"ו- 30201; )5(

חברותלשינועמזומניםוחברותלשינועמעות; ) (

ספקשירותשלמערכתליבהבנקאית; )7(

תאגידהמפעילמכונהאוטומטיתלביצועפעולותבמטבעכהגדרתהבכלליבנק )8(
ישראל)כלליםלהפעלהסדירהשלמערכתהמטבע(,התשע"ז-312017ר

שוקההון:

גוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(,התשמ"א-81 321 )1(
)להלן-חוקהפיקוחעלהביטוח(;

מערכתסליקהפנסיוניתמרכזיתכהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים )2(
)ייעוץ,שיווקומערכתסליקהפנסיוניים(,התשס"ה-332005;

מורשהלויידס-בעלפטורלפיהוראותסעיף 8לחוקהפיקוחעלהביטוח; )3(

הפולכהגדרתובתקנותביטוחרכבמנועי)הסדרביטוחשיוריומנגנוןלקביעת )4(
התעריף(,התשס"א-342001;

מאגרהמידעהסטטיסטיומאגרהמידעלאיתורהונאותביטוחכהגדרתםבתקנות )5(
ביטוחרכבמנועי)הקמהוניהולשלמאגרימידע(,התשס"ד-352004;

ס"חהתש"ף,עמ'4 ר 27

ס"חהתשמ"א,עמ'232ר 28

ס"חהתשס"ח,עמ'184ר 2 

ס"חהתשע"ו,עמ'838ר 30

ק"תהתשע"ז,עמ'884ר 31

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 32

ס"חהתשס"ה,עמ'18 ר 33

ק"תהתשס"א,עמ'873ר 34

ק"תהתשס"ד,עמ'3 4ר 35
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בעלרישיוןלמתןאשראיכהגדרתובסעיף11אלחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים ) (
שירותים על הפיקוח חוק - )להלן התשע"ו- 201 3 מוסדרים(, פיננסיים )שירותים
פיננסייםמוסדרים(,שצברהאשראישלוכהגדרתובסעיףהאמור,עולהעל200מיליון
שקליםחדשים;לענייןזהיראוכעומדיםבתנאיםהאמוריםגםכמהבעלירישיונות
למתןאשראיהנשלטיםבידיאותואדםואשרסךצברהאשראישלהםעולהעל200

מיליוןשקליםחדשים;

בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראיכהגדרתהבסעיף25יזלחוקהפיקוח )7(
עלשירותיםפיננסייםמוסדרים,שצברהאשראישלו,כהגדרתובסעיףהאמור,עולה
) (ו–)7(,"בעלרישיוןלמתןאשראי" על200מיליוןשקליםחדשים;לענייןפסקאות
ו"בעלרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי"-לרבותמישהגישבקשהלקבלת
רישיוןלמתןאשראיאולקבלתרישיוןלהפעלתמערכתלתיווךבאשראי,וטרםקיבל
רישיוןכאמור,אךרשאילהמשיךבעיסוקובהתאםלהוראותסעיף115לחוקהפיקוחעל
שירותיםפיננסייםמוסדרים,אובהתאםלהוראותסעיף25לחוקהפיקוחעלשירותים

פיננסיים)שירותיםפיננסייםמוסדרים()תיקוןמס'4(,התשע"ז-372017,לפיהעניין;

מוקדטלפונילטובתמענהלפניותהציבורהמופנותאלרשותשוקההון,ביטוח )8(
וחיסכון;

תאגידשהואנאמןלתעודותהתחייבות,כמשמעותובפרקה'1לחוקניירותערך, ) (
התשכ"ח-8  381)להלן-חוקניירותערך(;

)חיתום(, ערך ניירות לתקנות 2 תקנה לפי החתמים במרשם הרשומה חברה )10(
התשס"ז-2007 3;

תאגידשהואמפיץכהגדרתובסעיף1לחוקניירותערך; )11(

תאגידשהוארכזהצעהכמשמעותובסעיף15ב)4א()א(לחוקניירותערך; )12(

הבורסהלניירותערךבתלאביב; )13(

תאגידשהואחברבורסהכהגדרתובסעיף1לחוקניירותערך,למעטבנקישראל; )14(

תאגידשהואמסלקהכהגדרתהבסעיף44לאלחוקניירותערך; )15(

תאגידשהואחברמסלקהכהגדרתובסעיף50אלחוקניירותערך; )1 (

חברהבעלתרישיוןזירהכמשמעותהבפרקז'3לחוקניירותערך; )17(

תאגידשהואבעלרישיוןכהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייעוץהשקעות,בשיווק )18(
השקעותובניהולתיקיהשקעות,התשנ"ה-5  401,ותאגידהעוסקבעיסוקשלבעל

רישיון,בלאצורךבקבלתרישיוןלפיהוראותהחוקהאמור;

תאגידשהואמנהלקרןונאמןכמשמעותםבסעיף4לחוקהשקעותמשותפות )1 (
בנאמנות,התשנ"ד-4  411;

חברתדירוגכהגדרתהבסעיף1לחוקלהסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי, )20(
התשע"ד-422014;

ס"חהתשע"ו,עמ'8 10ר 3 

ס"חהתשע"ז,עמ'1024ר 37

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 38

ק"תהתשס"ז,עמ'1  ר 3 

ס"חהתשנ"ה,עמ' 41ר 40

ס"חהתשנ"ד,עמ'308ר 41
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תאגידשהואעושהשוקאועושהשוקסטטוטוריכמשמעותםבפרקט'ובפרקט'1 )21(
לחלקהשלישישלתקנוןהבורסהכמשמעותובסעיף 4לחוקניירותערך;

תאגידשעוסקבמתןייעוץלגוףמוסדיכהגדרתובחוקהפיקוחעלהביטוח,בנושאי )22(
הצבעותבאסיפותשלמחזיקיםבניירותערך,ממשלתאגידי,ניהולסיכוניםוהוראות

חקיקה;

תאגידשעיקרעיסוקוהואהשקעהאותיווךעסקאותבניירותערך; )23(

נותנישירותיםבתחוםהדיווחלתאגידמדווחכהגדרתובחוקניירותערךר )24(

חשמל:אנרגיה

בעלירישיונותלפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-   431)להלן-חוקמשקהחשמל(; )1(

מיתקניייצורחשמלבטכנולוגיותקונבנציונליוקוגנרציה; )2(

מיתקניייצורחשמלבאנרגיהמתחדשת; )3(

כלמישעוסקבחלוקהכמשמעותהבהגדרה"רישיוןחלוקה"בחוקמשקהחשמל; )4(

חברהבבעלותמלאהשלבעלרישיוןשניתןלפיסעיף0 אלחוקמשקהחשמל, )5(
העוסקתביבואפחםומכירתולבעלהרישיוןהאמורר

גזטבעי:

המפעילכהגדרתובתקנותהנפט)עקרונותפעולהלחיפושינפטוהפקתובים(, )1(
התשע"ז- 44201,לגביחזקהאשרביחסאליההתקבלאישורהפעלהמאתהממונהעל

ענייניהנפט;

בעלרישיוןמכוחחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-452002)להלן-חוקמשקהגז )2(
הטבעי(;

מישעוסקבשיווקכהגדרתובחוקמשקהגזהטבעי; )3(

בעלרישיוןספקגזטבעידחוסלפיסעיף לחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט- )4(
 8 1 4)להלן-חוקהגז)בטיחותורישוי((ר

נפטגולמיומוצריו:

פריקה,טעינה,אחסון,הזרמהבצנרת,ניפוק,שיווק,ייצור,זיקוקושינועשלנפט )1(
גולמיומוצריו,ושירותתדלוקבתחנותדלק,בנמליתעופהונמליםר

גפ"מ:

בעלרישיוןספקגזלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(; )1(

בעלרישיוןלעיסוקבעבודותגזלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(,אושהואפטור )2(
מרישיוןכאמורלפיתקנה3)א(לתקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקיםבעבודות

גפ"מ(,התשס"ו- 47200ר

בעלירישיוןהפקהאורישיוןהספקהכמשמעותםבסעיף23לחוקהמים,התשי"ט-מים )1(
;481 5 

אספקהשלשירותימיםוביובר )2(

ס"חהתשנ"ו,עמ'208ר 43

ק"תהתשע"ז,עמ'142ר 44

ס"חהתשס"ב,עמ'55ר 45

ס"חהתשמ"ט,עמ'108ר 4 

ק"תהתשס"ו,עמ'753ר 47

ס"חהתשי"ט,עמ'  1ר 48
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זכויותניצולי
שואה

טיפוליםרפואייםונפשייםלניצולישואה; )1(

שירותיתיאוםטיפול,הפעלתמתנדביםלהפגתבדידות,וביקוריביתנדרשים; )2(

מוקדמרכזמידעלניצולישואה; )3(

סיעודבקהילהלרבותנותנישירותיסיעודפרטייםושירותיםהניתניםעלידי )4(
גורםשלישי;

שירותיםייחודייםלניצולישואהכוללאבזריםרפואייםולחצנימצוקה; )5(

שירותיםסוציאלייםלניצולישואהר ) (

ייצור,ייבוא,עיבוד,הובלה,אחסנה,אספקה,חלוקה,אריזה,שיווק,הפצה,ומכירהמזוןומשקאות )1(
קמעונאיתוסיטונאית,שלמזוןומשקאותר

שירותיהובלה,
אחסנהועמילות

מכס

שירותישינועמטעניםוהובלהבתחבורהיבשתית,אוויריתוימיתומסופיהמטען )1(
המשמשיםאותם;

שירותיאחסנה,לרבותבתיקירורוממגורות; )2(

סוכןמכסכהגדרתובחוקסוכניהמכס,התשכ"ה-4  1 4)להלן-חוקסוכניהמכס(; )3(

משלחבינלאומיכהגדרתובסעיף24אלחוקסוכניהמכס; )4(

מחסןרשויכהגדרתובפקודתהמכס; )5(

מערכתשחרורמכסימל"משערעולמי; ) (

עמילותמכסושילוחסחורותמקומיובינלאומיר )7(

משקיםחקלאייםבענפיהחיוהצומח,לרבותחומריריבוי;חקלאות )1(

קבלניםונותנישירותיעיבודלמשקיםחקלאיים,לרבותהדברה,האבקה,קטיף )2(
ואיסוףתוצרתחקלאית;

בתיאריזהומפעליעיבודראשונישלתוצרתחקלאית; )3(

מפעליםומרכזימזוןלבעליחיים,מכוניתערובת,לרבותייצור,שיווקומכירהשל )4(
מזוןלבעליחיים;

שירותירפואהוטרינרית; )5(

ייצורושיווקתרופותוטרינריות,תרכיביםוערכותבדיקהלשימושוטרינרי; ) (

שירותיטיפולבאירועיהתפרצותשלמחלותבעליחייםונגעיםבצמחים; )7(

שירותיפינויוכילוישלפגריבעליחיים; )8(

פינויפסולתחקלאית; ) (

שירותיביקורתלתוצרתחקלאית,לרבותשירותיהתעדהומעבדה; )10(

מחלבות; )11(

מכונימיוןלביצים; )12(

תחנותמיוןואריזהשלדגים; )13(

משחטות,בתימטבחיים,מפעליעיבודופירוקבשרודגים; )14(

אספקהותחזוקהשלציודומיכוןחקלאי; )15(

ייצורושיווקדשניםוחומריהדברהלחקלאות; )1 (

שירותיהובלהשלתוצרתחקלאיתותשומותלחקלאות; )17(

ס"חהתשכ"ה,עמ' 1ר 4 



ספרהחוקים 280,ל'בסיווןהתש"ף,2020ר ר22 11

שירותיתחזוקהוציודלמבניםחקלאיים; )18(

מיתקןלהחזקתבעליחייםר )1 (

טואלטיקה,ניקיון
ותמרוקים

ייצור,הובלה,אחסנה,אספקה,אריזה,ייבוא,שיווק,הפצהומכירהקמעונאית )1(
וסיטונאיתשלמוצריפארמה,טואלטיקה,ניקיון,תמרוקים,חיתוליםוהיגיינהאישיתר

בתינמליםוספנות ימית, תעבורה שירותי אחסנה, וטעינה, פריקה לרבות הנמלים, תפעול )1(
מלאכה,ניהולהנמליםומסופיםעורפיים,וכןסוכנויותספנות,חברותספנותוחברת

הפיתוחוהנכסיםכהגדרתהבחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-502004ר

שירותיהסעהבתחבורהציבוריתוברכבותנוסעים,למעטשירותיםמסוימיםתחבורה )1(
שיוגדרועלידיהמנהלהכללישלמשרדהתחבורהוהבטיחותבדרכיםבתיאוםעם

המנהלהכללישלמשרדהבריאות;

שירותימוניות; )2(

פעילותתעופה,לרבותתפעולשדותתעופהומנחתים; )3(

בקרהאווירית; )4(

מעבריגבוליבשתיים; )5(

עבודותניהול,תכנון,פיתוח,תחזוקהוהפעלהשלתשתיותתחבורה,ובכללזה ) (
תשתיתמסילתיתלרבותציודנייד,וכבישים,לרבותכבישיאגרה;

עבודהדחופההנדרשתלצורךמניעתחבלהאונזקלציבור; )7(

מרכזישליטה,בקרהוניהולתנועהבכבישים,באוטובוסיםובמסילות; )8(

שירותימטאורולוגיה; ) (

השכרתרכבוליסינג; )10(

מרכזישירות)מוסכים(ושירותידרך,לרבותשירותיגרירהוחילוץר )11(

המוסדלביטוח
לאומי

מערךהסיעודבקהילה,ובכללזההמטפליםהסיעודיים,לרבותמטפליםהמספקים )1(
שירותיםשלאדרךהמוסדלביטוחלאומי;

ספקישירותיםלזכאיגמלתסיעודדוגמתשירותיכביסה,מוצריספיגה,אולחצני )2(
מצוקה;

נותנישירותיםבתחוםהסיעודלרבותנותנישירותיםהמספקיםשירותיםשלא )3(
דרךהמוסדלביטוחלאומי;

יועציםומעריכיתלותלקביעתרמתהתלותבסיעוד; )4(

ספקימוקדמידעלאזרח; )5(

טיפול לצורך רפואי ייעוץ לאומי לביטוח למוסד המספקים רפואיים יועצים ) (
בתביעות;

רופאיםונותנישירותלענייןקביעתדרגתנכותר )7(

פינויאשפה;רשויותמקומיות )1(

מוקדעירוני,מוקדביטחוניוחדרמצבר )2(

שירותיבזקפנים־ארצייםנייחים,שירותיבזקבין־לאומי,שירותירדיוטלפוןניידתקשורת )1(
לרבותברשתאחרת,שירותיגישהלאינטרנט,שירותיתקשורתנתונים,שירותיתקשורת
לוויינית,שירותזימון)"ביפר"(,שירותיתמסורתבאמצעותכבלתת־ימי,שירותאיכון

ואיתורכלירכב;

ס"חהתשס"ד,עמ' 45ר 50
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שירותידוארושירותבנקהדואר; )2(

שירותישידורים,ובכללזהטלוויזיהורדיו; )3(

שידוריחדשות,אתריחדשותועיתוניםשעניינםחדשות,לרבותהדפסהוחלוקה; )4(

;)hosting(שירותיאירוחשרתים )5(

שירותימיתוגאינטרנט; ) (

איגודהאינטרנטהישראליכאמורבפרט 2בתוספתהחמישיתלחוקלהסדרת )7(
הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-8  511ר

עבודה,שירותי
רווחה,עלייה

וקליטה

מסגרותחוץ־ביתיות,לרבותמקלטיםלנשיםמוכות,ולמעטמעונותממשלתיים )1(
לאנשיםעםמוגבלותשכלית־התפתחותיתומעונותממשלתייםלנכים;

מרכזייוםטיפולייםוסיעודייםלבוגריםומזדקניםעםמוגבלות; )2(

שירותיתמיכהלאוכלוסיותעםצרכיםמיוחדיםולמשפחותבמצוקה; )3(

מועדוניותופנימיותיוםלילדיםבסיכון; )4(

מרכזייוםומועדוניםלאזרחיםותיקים; )5(

גופיםמפעיליםהמטפליםבהשמתילדיםבמשפחותאומנהובליווין; ) (

מוקדיםטלפונייםשמפעיליםמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים )7(
ושירותהתעסוקהבאמצעותמיקורחוץ;

מרכזייוםלשיקוםמונעלעבריינימין; )8(

מרכזייוםלטיפולבגבריםאלימים; ) (

מרכזיהגנהומרכזיטיפולבנפגעיתקיפהמינית; )10(

מרכזיםלטיפולולמניעהשלאלימותבמשפחה; )11(

דיורמוגןלאזרחיםותיקים; )12(

בתיאבות; )13(

גופיםהמספקיםשירותיהסעהלאוכלוסיותשזקוקותלסיוע; )14(

מרכזיהכווןתעסוקתיוהשמה; )15(

ארגוניםותאגידיםהפועליםלמעןאוכלוסיותשזקוקותלסיוע; )1 (

תאגידיאפוטרופסותוכלאדםהמבצעבעבורםאתהתפקידיםשהםמחויביםבהם )17(
מכוחמינויםלאפוטרופסים,לפיחוקהכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסות,התשכ"ב-

2  521ר

מפעליםואתריםלסילוקפסולתמכלסוג)להלן-פסולת(וטיפולבה;הגנתהסביבה )1(

מסופיםלפינויתמלחות; )2(

תחנותמעברלפסולת; )3(

מערכישינועפסולת)משאיותאורכבות(; )4(

ביוביות; )5(

אתריקומפוסט; ) (

מחסניחומריהדברה; )7(

מנחתיםלמטוסיריסוס; )8(

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 51

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ר 52
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חברותהדברה; ) (

פעולותהקשורותבאסבסט; )10(

ניטורומדידהשלזיהוםאווירושלימיםואגמיםר )11(

מוקדפניותציבורהאזרחיםהוותיקיםשלהמשרדלשוויוןחברתי;שוויוןחברתי )1(

שירותיסיועפסיכו־סוציאלילאזרחיםותיקיםולמתנדבים; )2(

יועציםלענייניאזרחיםותיקיםברשויותהמקומיות; )3(

קמפוסIL-המיזםהלאומיללמידהדיגיטלית; )4(

הפעלתמערךסטודנטיםמלגאיםלמעןאזרחיםותיקים; )5(

רכזימעורבותחברתיתברשויותהמקומיות; ) (

מוביליומנהלימיצוימשאביםברשויותהמקומיותבמגזרהערביר )7(

שירותיקבורה,טהרתנפטריםוהובלתנפטרים;דתוקבורה )1(

הפעלתמקוואותנשים; )2(

שירותיכשרותר )3(

שירותיתחזוקתמבנים,ובכללזהבטיחות,מעליות,אינסטלציה,חשמלאות,ניקיוןשונות )1(
ותברואה;

הסייבר הגנת תקשורת, טכנאות, אלה: בתחומים ומוצרים שירותים אספקת )2(
ואבטחתמידע,מחשובובפרטשירותיתמיכה,תחזוקה,אחזקתבסיסינתונים,דיגיטל

ופיתוח,והכולובלבדשלאניתןלבצעםבאמצעותגישהמרחוק;

אבטחהושמירה; )3(

מוקדישירותטלפוניים; )4(

שירותיםתומכיםבחישוב,חילולותשלוםשכר; )5(

מעבדותמאושרותלפיחוקהתקנים,התשי"ג-53 531ר ) (

שירותישליחותובלדרותרשליחותובלדרות )1(

חברותלניהולבתיגילזהבומקבצידיור;שיכון )1(

חברותלדיורציבוריכהגדרתןבחוקזכויותהדיירבדיורהציבורי,התשנ"ח-8  541, )2(
לצורךהפעלתמערךהדיורהציבורי;

חברותלניהולסיועבשכרדירהר )3(

שירותיבריאות,
אופטיקה,פארמה

בתיחולים,לרבותבתיהחוליםהפסיכיאטריים,הגריאטרייםוהשיקומיים; )1(

קופותחולים; )2(

שירותישיקוםלפיחוקשיקוםנכינפשבקהילה,התש"ס-552000; )3(

מרפאות,לרבותמרפאותלבריאותהנפש; )4(

מכונידיאליזה; )5(

מרכזיםרפואייםגריאטריים; ) (

מוסדותסיעודיים; )7(

בתימרקחת; )8(

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשכ"ו,עמ'47ר 53

ס"חהתשנ"ח,עמ'278ר 54

ס"חהתש"ס,עמ'231ר 55



ספרהחוקים 280,ל'בסיווןהתש"ף,2020ר ר22 122

מכוניאופטיקה; ) (

שירותירפואתשינייםדחופים; )10(

שירותיחירוםרפואיים-הניתניםבידיאגודתמגןדודאדוםבישראללפיחוק )11(
מגןדודאדום,התש"י-50 1 5,טרםודומיהם;

אמבולנסיםפרטיים; )12(

שירותיבריאותהציבור; )13(

יצרניםוספקיםשלציודואבזרישיקום; )14(

טיפותחלב; )15(

יחידותהתפתחותהילד; )1 (

מעבדותושירותידימות; )17(

מחקרופיתוח,ייצור,ייבוא,שיווקואספקהשלציודרפואי,ציודואבזרישיקום, )18(
תרופותומכשוררפואי;

מרכזיםלוגיסטייםומעבדות; )1 (

עוסקיםבתחוםהקנביסלשימושרפואי-חוותגידולוריבוי,מפעליייצור,בתי )20(
מסחרלמוצריקנביסושינוע;

מוקדקולהבריאות; )21(

מוקדיעזרהראשונהנפשית; )22(

ארגוניםותאגידיםהפועליםלמעןאוכלוסיותשזקוקותלסיוע; )23(

עמותותשמסייעותבבתיחוליםובמרפאות; )24(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-85 571ר )25(

תומךבינוי
ותשתיות

כרייה,חציבה,ייצורוהובלהשלמלט,חצץ,פלדה,בטון,ברזל,אלומיניוםובלוקים, )1(
ריבוד מערכותבניין,מוצרי לבנייה,מוצריבידודואיטום, ומוצריגמר חומריגמר
והובלת בבטון הנוצקים רכיבים טרומיים, אלמנטים ושינוע, הרמה ציוד )אספלט(,

החומריםהאמורים;

שירותיניהולופיקוחעלבנייה; )2(

שירותימדידהומכוניבקרהכמשמעותםלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה- )3(
5  581ר

נותנישירותים
לממשלה

נותנישירותיםלממשלהלצורךפעילותקרנותהלוואותלעסקיםקטניםובינוניים )1(
בערבותמדינה;

מערכותארגוניותלניהולנכסיומשאביהמדינהר )2(

מפעליםשהפסקת
פעילותםעלולה

לגרוםלפגיעה
רבהבכלכלה

המשפיעהעל
המשק

מפעלמועדףכהגדרתובסעיף51לחוקלעידודהשקעותהון,התשי"ט- 5 1 5ר )1(

ייצוגנישומיםמולרשותהמסיםרמיסוי )1(

ס"חהתש"י,עמ'175ר 5 

ס"חהתשמ"ה,עמ'0 ;ס"חהתשנ"ח,עמ'48ר 57

ס"חהתשכ"ה,עמ'307ר 58

ס"חהתשי"ט,עמ'234;התשע"א,עמ'5 1ר 5 
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שירותילמידהמרחוקוהוראהמקוונתהניתניםמכוחהתקשרויותשביצעומשרדחינוך )1(
החינוך,רשויותמקומיותאובעלותעלמוסדותחינוך,לרבותהתקשרויותבנושאי

תמיכהטכניתופדגוגיתהנדרשתללמידהמרחוק;

שירותיםועובדיםהנדרשיםלשםארגוןותפעולשלבחינותהבגרות; )2(

מרכזיםחינוכייםבבתיחולים; )3(

שירותיםלחינוךהמיוחדלרבותהפעלתועדותזכאותואפיון; )4(

מועדוניותלילדיםבסיכון; )5(

מרכזיחירוםלילדיםונוערבסיכון; ) (

פנימיותלתלמידיםבלאעורףמשפחתי,לרבותתלמידיםשהופנועלידימחלקות )7(
לשירותיםחברתייםברשויותהמקומיותאובצוויביתמשפט,ולתלמידיתכניתנעל"ה

)תלמידיחו"ל(;

פעילותחינוךבלתיפורמליבהפעלתמתנדביםלפיסעיף5)4(לצובריאותהעם )8(
)נגיףהקורונההחדש()הגבלתפעילותמוסדותחינוך()הוראתשעה(,התש"ף-02020 ;

פעילויותחינוךבלתיפורמלילילדיעובדיםחיונייםלפיסעיף5)1(לצובריאות ) (
העם)נגיףהקורונההחדש()הגבלתפעילותמוסדותחינוך()הוראתשעה(,התש"ף-2020;

שירותימענהחינוכירגשילניטורההתמודדותואיתורילדיםהזקוקיםלתמיכה, )10(
טיפולבמצבילחץ,משברוסיכוןלאובדנותולפוסט־טראומהומצוקותרגשיות;

היערכותחיוניתלפתיחתשנתהלימודיםהתשפ"א-פעולותהקשורותלגיוס )11(
עובדיהוראה,כוללמרכזיהערכהומבחניבקיאותלמגזרדובריערבית,מכרזיםלבחירת

מנהלימוסדותחינוך,הליכיגמישותבהעסקה;

טיפולבבעליחייםוביבוליםבמוסדותחינוךר )12(

כללי-שירותי
תמיכה

אספקתשירותיםאומוצריםהנדרשיםלצורךהמשךפעילותםהתקינהשלתחומי )1(
הפעילותהמפורטיםבתוספתזוושלבנקישראל;

בלילגרועמשארהוראותתוספתזו,אספקתהשירותיםאוהמוצריםהמפורטים )2(
להלןאשרנדרשיםלצורךהמשךפעילותםהתקינהשלהמדינהושלהגופיםהמנויים

בתקנה2)ב(ו–)ד(:

שירותיהובלתמטעניםוהיסעיםלעובדים; )א(

גוףמוכרכהגדרתובחוקשירותאזרחי,התשע"ז-12017 ,והגוףהמתפעלשל )ב(
מערךמתנדביהשירותהלאומי־אזרחי;

הדפסהר  )ג(

תוספת שנייה לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת 
 מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות

נגיף הקורונה החדש(
)תקנה2ב(

המעסיקיקייםבאותומקוםעבודהאתההוראותלענייןחובתמחזיקאומפעיל )1(
שלמקוםהפתוחלציבורבנוגעלעטייתמסכהשבצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש(

)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020ר

ק"תהתש"ף,עמ'738ר  0

ס"חהתשע"ז,עמ'32 ר  1
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המעסיקיקפידעלשמירתמרחקשל2מטריםביןהשוהיםבמקוםהעבודה;במקום )1א(
עבודהשבולאניתןלשמורעלמרחקכאמור,המעסיקידאגלאמצעיםאחריםלמניעת

הדבקהר

המעסיקאחראילכךשהעובדיםבמקוםהעבודהיקיימואתהחובהלעטותמסכה )1ב(
כאמורבסעיף3ה)א(לצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(

)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר

בטרםכניסהלמקוםעבודההמעסיקאומימטעמוישאלאתהנכנסיםאתהשאלות )1ג(
האלה,ולאיתירכניסהלמקוםלמישלאהשיבבשלילהעלכלאחתמהשאלות,למעט

אדםשהשיבשהואמשתעלבשלמצבכרוניכגוןאסתמהאואלרגיהאחרת:

האםאתהמשתעל? )א(

האםחוםגופךמעל38מעלותצלזיוסומעלהאוהאםהיהלךחוםכאמור )ב(
בשבועהאחרון?

האםהייתבמגעקרובעםחולהקורונהבשבועייםהאחרונים? )ג(

לכלעובדיוקצהציודאישיקבוע,ככלהאפשר,ובכללזהמקלדת,עכבר,טלפון )1ד(
קווי;ציודבשימוששליותרמאדםאחדיעבורחיטויקפדנילפניכלהעברהמאדם

לאדםר

לענייןעסקשבומועסקיםבדרךכללעובדיםבמשמרות-המעסיקישבץככל )1ה(
האפשראתאותהקבוצתעובדיםיחדבאותהמשמרתר

המעסיקיסדירביצועשלמדידתחוםבאמצעישאינופולשנילנכנסיםלמקום )2(
העבודה;בוצעהמדידתחוםכאמור,לאתותרכניסתאדםעםחוםגוףשל38מעלות

צלזיוסומעלהר

בעבודהמשרדיתיחולוגםהוראותאלה: )3(

עובדישב,ככלהאפשר,בעמדתעבודהקבועההכוללתציודאישיקבוע; )א(
לאניתןלספקלעובדעמדתעבודהקבועהכאמור,עמדתהעבודהוהציודהאישי

שבהיעברוחיטויקפדנילפניכלהעברהמאדםלאדם;

בכלחדריישמרמרחקשלשנימטריםלפחותביןאדםלאדםאלאאםכן )ב(
ישנהמחיצהלמניעתהעברתרססמאדםלאדם;במבנהשבוקיימתמערכתכיבוי
אוטומטי)ספרינקלרים(אומערכתגילויאשועשן,תותקןהמחיצהמכיווןהרצפה

ועדלגובהשל50ס"ממתחתלגובההתקרה,לכלהיותר;

מעסיקרשאילאפשרקיוםפגישותמקצועיותבמקוםהעבודה,בהשתתפות )ג(
שלעד50אנשים,ובלבדשיישמרמרחקשלשנימטריםלפחותביןאדםלאדםר

אכילהאושתייהתתבצע,ככלהאפשר,בחדרוהקבועשלהעובדר )4(

מעסיקיקבע,לגביעובדיםשעלפישיקולדעתויכוליםלבצעאתעבודתםשלא )5(
במקוםהעבודה,מתכונתהעסקהאשרתאפשרלעובדיםאלהלבצעאתעבודתםמחוץ
למקוםהעבודה,והכולבכפוףלצורכיהעבודהוליכולתושלהמעסיקליישםמתכונת

עבודהכאמורר

כלעובדיעבוד,ככלהאפשר,מולספקיםקבועיםר )7(

מעסיקשמפעילשירותהסעותלמקוםהעבודהוממקוםהעבודה,ישבץ,ככל )8(
האפשר,אתאותהקבוצתעובדיםיחדבאותההסעהר
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תוספת שלישית לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - הגבלת מספר 
העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש(

)תקנה2ב)א()3((

חירום שעת לתקנות השנייה בתוספת הנדרשים הכללים יישום בדבר התחייבות
)הגבלתמספרהעובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש(,

התש"ף-2020,שנערכהונחתמה__________

_______________________ ידי על בשנת_________ בחודש____________ _______ ביום
ת"ז_________________

המכהןכמנהלכללי/ממונהעלענייניקורונה)ישלהקיף(ב___________________)להלן
-מקוםהעבודה(

אנימצהירומתחייבלעשותככלהאפשרכדילהבטיחכיבמקוםהעבודהנשמרים 1ר
כלהכלליםהמפורטיםבתוספתהשנייהלתקנותשעתחירום)הגבלתמספרהעובדים
במקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש(,התש"ף-2020)להלן-

הכללים(ר

אנימודעלחובתילעשותככלהאפשרכדילקייםאתהכלליםואתאכיפתם 2ר
במקוםהעבודהלטובתשמירהעלבריאותהציבורר

ולראיהבאתיעלהחתום: 3ר

חתימה_________________

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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