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תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת
שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון) ,התשפ"א2020-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  8 ,4ו– 23לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף ,12020-מתקינה הממשלה תקנות אלה:
תיקון תקנה 10

.1

תיקון תקנה 14

.2
.3

בתקנה  10לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש
(הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) ,התש"ף( 22020-להלן  -התקנות
העיקריות) -
( )1בפסקה ( ,)1במקום " ")1(3יבוא "(3ב)(;")1
( )2בפסקה ( ,)2במקום " ")2(3יבוא "(3ב)(;")2
( )3בפסקה ( ,)3במקום " ")3(3יבוא "(3ב)(;")3
( )4בסופה יבוא:
"( )4מעסיק שאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים
במקום העבודה בניגוד לתקנה  ,3דינו  -קנס כאמור בסעיף (61א)( )1לחוק
העונשין ,התשל"ז".31977-

תיקון התוספת
הראשונה
תיקון התוספת
השנייה

.4

בתקנה  14לתקנות העיקריות ,במקום " ")3(3יבוא "(3ב)(.")3
בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות ,מתחת לכותרת "תוספת ראשונה" ,במקום
" ")3(3יבוא "(3ב)(.")3
בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -
( )1בתחום הפעילות שלצד הנושא "מגזר פיננסי" -
(א) תחת הכותרת "בנקאות" ,אחרי פרט ( )8יבוא:
"( )9בנק ישראל;";
(ב) תחת הכותרת "שוק ההון" -
( )1בפרט ( ,)7בסופו יבוא "וכן כל נותן שירות פיננסי אחר לפי חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו,42016-
לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי
לפי תקנה  3לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה) ,התשע"ט;"52018-
( )2אחרי פרט ( )24יבוא:
"( )25קרנית  -קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים;
( )26רשות ניירות ערך;".
( )2בתחום הפעילות שלצד הנושא "מים" -
(א) בפרט ( ,)2בסופו יבוא "לרבות עבודות ניהול ,תכנון ,פיתוח ותחזוקה של
בעל הרישיון או קבלן מטעמו";

1
2
3
4
5

ס"ח התש"ף ,עמ'  266ועמ' .378
ק"ת התש"ף ,עמ'  1950ועמ' .2802
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשע"ו ,עמ' .1098
ק"ת התשע"ט ,עמ' .314
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(ב) אחרי פרט ( )2יבוא:
"( )3רשויות ניקוז;".
( )3בתחום הפעילות שלצד הנושא "מזון ומשקאות" -
(א) בפרט ( ,)1בסופו יבוא "לרבות בתי אוכל";
(ב) אחרי פרט ( )1יבוא:
"( )2תחנות הסגר ,לעניין זה" ,תחנת הסגר"  -מקום בנמל כהגדרתו
בפקודת הנמלים [נוסח חדש] ,התשל"א ,61971-או בנמל תעופה או בסמוך
להם שיש בו שירות הסגר כמשמעותו בסעיף  1לפקודת ההסגר [נוסח
חדש] ,התשמ"א;71981-
( )3פיקוח וטרינרי על מזון ,על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים;".
( )4בתחום הפעילות שלצד הנושא "חקלאות" ,אחרי פרט ( )20יבוא:
"( )21דיג;".
( )5בתחום הפעילות שלצד הנושא "המוסד לביטוח לאומי" ,בתחילתו יבוא "המוסד
לביטוח לאומי ,לרבות כל אלה;":
( )6בתחום הפעילות שלצד הנושא "רשויות מקומיות" ,אחרי פרט ( )2יבוא:
"( )3פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות
(מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) ,התשע"א ,82011-לרבות הפעלת
מתנדבים;
( )4פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות
המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) ,התשס"א ,92001-ובכלל זה פעילות במרכז
השכלה לנוער נושר ובסיכון;
( )5פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק ,לרבות באמצעות מבני מוסדות
ומיתקני רשויות מקומיות;
( )6שירותי רווחה;
( )7ועדות תכנון ובנייה לרבות רישוי ופיקוח בנייה;".
( )7בתחום הפעילות שלצד הנושא "עבודה ,שירותי רווחה ,עלייה וקליטה" -
(א) בפרט ( ,)1המילים "למעט מעונות ממשלתיים למוגבלים שכליים
התפתחותית ומעונות ממשלתיים לנכים"  -יימחקו;
(ב)

בפרט ( ,)3בסופו יבוא "ושירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון";

(ג) בפרט
;"102016
6
7
8
9
10

(,)6

בסופו

יבוא

"לפי

חוק

אומנה

לילדים,

התשע"ו-

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ' .443
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .747
ס"ח התשע"א ,עמ' .799
ס"ח התשס"א ,בעמ' .203
ס"ח התשע"ו ,עמ' .586
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(ד) בפרט ( ,)7בתחילתו יבוא "שירות התעסוקה לרבות" ובמקום "באמצעות
מיקור חוץ" יבוא "או מי מטעמם";
(ה) בפרט ( ,)8בסופו יבוא "והרשות לשיקום האסיר ,לפי חוק הרשות לשיקום
האסיר התשמ"ג;"111983-
(ו)

אחרי פרט ( )18יבוא:
"( )19מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה,
הזנה ,טיפול וסיוע לאנשים חסרי קורת גג ,אנשים חסרי עורף משפחתי,
אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות;
( )20מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי
מטעמה;
( )21מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון
והניתוק;
( )22מעונות יום שיקומיים;
( )23מעונות יום רב–תכליתיים;
( )24מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו־
סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח
משולב] ,12על ידי משרד הביטחון ,בפיקוחו של המשרד ,מטעמו או במימונו;
( )25מרכזי קשר הורים  -ילדים;".

( )8בתחום הפעילות שלצד הנושא "דת וקבורה" ,אחרי פרט ( )3יבוא:
"( )4מכירה ,אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי;".
( )9בתחום הפעילות שלצד הנושא "שונות" ,אחרי פרט ( )6יבוא:
"( )7פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח;131998-
( )8מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית;".
( )10בתחום הפעילות שלצד הנושא "שירותי בריאות ,אופטיקה ,פארמה" ,אחרי פרט ()26
יבוא:
"( )27משל"ט ,חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות ,או לטיפול
בקורונה ,לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה;
( )28נותני שירות למשרד הבריאות;".
( )11בתחום הפעילות שלצד הנושא "מיסוי" ,אחרי פרט ( )1יבוא:
"( )2מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות
פיזית".
__________
11
12
13

ס"ח התשמ"ג ,עמ' .49
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
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בתקופה שמיום ז' בתשרי התשפ"א ( 25בספטמבר  )2020בשעה  14.00עד יום כ"ב הוראת שעה

בתשרי התשפ"א ( 10באוקטובר  ,)2020יראו כאילו בתקנות העיקריות -
( )1בתקנה - 1
(א) בהגדרה "הממונה" ,בסופה נאמר:
"( )4לעניין מוסד להשכלה גבוהה  -יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב
ויושב ראש המועצה להשכלה גבוהה;";
(ב) ההגדרה "מעסיק"  -תימחק ,ואחריה נאמר:
""מפעל תומך ביטחון"  -מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית ,המספק
שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של
כל אחד מאלה:

(ג)

()1

משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

()2

הוועדה לאנרגיה אטומית;

()3

המטה לביטחון לאומי;

()4

צבא הגנה לישראל;

()5

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

()6

שירות הביטחון הכללי;

()7

משטרת ישראל;

()8

שירות בתי הסוהר;

()9

הרשות הארצית לכבאות ולהצלה;

()10

הרשות להגנת עדים;";

אחרי ההגדרה "משרד ממשלתי" ,נאמר:
""עבודות בינוי"  -לרבות פיתוח ,בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל
תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים;
"עבודות תשתית"  -פעילות פיתוח ,תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה,
אנרגיה ,תקשורת ,מים וביוב;";

(ד) אחרי ההגדרה "צו בידוד בית" נאמר:
""רשות מקומית"  -לרבות חברה עירונית וועדה מרחבית לתכנון ובנייה;";;
(ה) אחרי ההגדרה "תאגיד" נאמר:
""תעשייה ביטחונית"  -כל אחד מאלה:
()1

אלתא מערכות בע"מ;

()2

תעשייה אווירית בע"מ;

()3

רפא"ל  -מערכות לחימה מתקדמות בע"מ;

()4

התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ;

()5

אלביט מערכות בע"מ;

()6

תומר חברה ממשלתית;
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חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,141968-של
()7
חברה המנויה בפסקאות ( )1עד ( )6וחברה קשורה כהגדרתה באותו
חוק לחברה המנויה בפסקאות האמורות;";
( )2במקום תקנה  3נאמר:
"שהיית עובדים .3
במקום עבודה

(א) מעסיק לא יאפשר הגעה של עובד למקום עבודה ,אלא
אם כן מתקיים אחד מאלה ,לפי השיעור הקבוע לצדו ,אם
קבוע ,ובהתקיים התנאים שקבועים בתקנת משנה (ב):
( )1מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת
השנייה ,ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת
המוצר או השירות;
( )2מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק
שירות עבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז;151967-
( )3מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות
המנוחה לפי סעיף  12לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א ,161951-שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך
העבודה  -מספר העובדים שהותרו בהיתר ,או 30
אחוזים ממצבת העובדים ,לפי הגבוה מביניהם;
( )4מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או
בעבודות תשתית ,שאינן כוללות התקהלות במבנה
סגור  100 -אחוזים ממצבת העובדים; לעניין זה,
"מבנה סגור"  -מבנה שהותקנו בו  70אחוזים ממספר
החלונות והדלתות;
( )5משרד ממשלתי ,רשות מקומית ,מועצה דתית,
מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם
מפורטים בתוספת השנייה  -במתכונת חירום כפי
שיורה הממונה ,ובלבד שלא תיפגע אספקת שירותים
חיוניים;
( )6תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון 60 -
אחוזים;
( )7חברה שעומדת בתנאים  1ו– 2להגדרה "מפעל
טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון,
התשי"ט ,171959-לשם תחזוקה ותפעול של מערכות
החברה;

__________
14
15
16
17

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .86
ס"ח התשי"א ,עמ' .204
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .165
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( )8כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו
לפיתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונההחדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה
במרחב הציבורי והגבלת פעילות) ,התש"ף,182020-
ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף
הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של
מוסדות המקיימים פעילות חינוך) ,התש״ף;192020-
( )9כל מעסיק ,אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת
המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות
לשם שמירה על שלמות מקום העבודה ,שמירה על
המקום ,ביצוע משלוחים ,תשלומי שכר או כל עובד
אחר שהגעתו 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.
(ב) מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובדים במקום
העבודה כאמור בתקנת משנה (א) ,בהתקיים כל אלה:
( )1המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה שיהיה
אחראי על שמירת הכללים המנויים בתקנות  4ו–;5
( )2המעסיק יידע את העובדים במקום לגבי הכללים
שבתקנות  4ו– 5באמצעות הצבת שלט לעניין זה
במקום העבודה ,במקום בולט לעין;
( )3המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה
על ענייני קורונה חתמו על הצהרה בנוסח הקבוע
בתוספת הראשונה".
ז' בתשרי התשפ"א ( 25בספטמבר )2020
(חמ )3-6100

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

__________
18
19

ק"ת התש"ף ,עמ' .1938
ק"ת התש"ף ,עמ' .2748
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