
 

 

 

  : אילו מקומות עבודה יישארו פתוחים? הידוק סגר

הוראת השעה מתקנת  i( נכנסה לתוקף הוראת שעה המהדקת את ההגבלות שחלו עד למועד זה,8.1.2021) אמש בחצות

תקנות תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה )להלן: " ii"(;הגבלת פעילות תקנותהגבלת פעילות )להלן: "את תקנות 

 .ותקנות נוספות שלא יסקרו במסגרת עדכון זה iii"(;עבודה

התקהלות במבנה ובשטח פתוח.  ומחמירה את הגבלתמקומות העבודה המותרים לפתיחה  הוראת השעה מצמצמת את

 . 21.1.2021תעמוד בתוקף עד ליום הוראת השעה 

 

 | הגבלת היציאה למרחב הציבורי| 

 :ובהן, הגבלת פעילות המפורטות בתקנות החרגותלמעט שורה של , אסורה היציאה למרחב הציבורי

 )למעט יציאה למקום מגורים שאינו מקום מגוריך(; מטרים 1000למרחק של עד  יציאה ממקום המגוריםמותרת  -

 על פי התקנות; תמותרשפעילותו  עבודההגעה של עובד למקום מותרת  -

 על פי התקנות; תמותרשפעילותו  מועמד לעבודה למקום עבודהאה של יצימותרת  -

 שאותו אדם צד לו, בעל מעמד בו או נדרש להשתתף בו;להליך משפטי הגעה מותרת  -

  ;ובתנאי התקנה שעות לפני מועד הטיסה 8לצורך טיסה מחוץ לישראל, עד  לשדה תעופהיציאה מותרת  -

 ;או ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו מעבר דירהיציאה לצורך  -

 ;בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים הצטיידות -

 ;רפואה משלימהאו  סוציאלי חיוניאו טיפול רפואי,  רותים חיונייםשיקבלת  -

  .אנשים במבנה 5-ו אנשים בשטח פתוח 10-צומצמה ל מגבלת ההתקהלות

 . שלא נתייחס אליהם במסגרת עדכון זה( דוגמת חתונה, ברית או לוויהלמעט חריגים )

 

 | ומצבת העובדים המותרת בם המותרים לפעילות| מקומות עבודה 

 :החרגותשורה של , למעט יסגרומקומות העבודה במגזר הפרטי כלל 

 ;כאןשתחומי פעילותם מפורטים מקומות עבודה לשם אספקת המוצר או השירות ב עובדים הכרחיים -

]ובהם: מזון ומשקאות; טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים; שליחות ובלדרות; בריאות, אופטיקה, פארמה; תומך בינוי 

חשוב; ותשתיות; פיננסי; אנרגיה; מים; נמלים וספנות; תחבורה; הובלה, אחסנה ועמילות מכס; תקשורת; סייבר; מ

 תחזוקת מבנים; מעבדות; מוקדי שירות טלפוניים; שיכון; מיסוי; חקלאות; עבודה, הגנת הסביבה ותחומים נוספים[.

 

]לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל  בעבודות בינויבמקומות עבודה שעוסקים  מהעובדים 100% -

]פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה,  בעבודות תשתית[ או לאלהתשתיות הנוגעות 

 ממספר החלונות והדלתות[.  70%]מבנה שהותקנו בו  שאינן כוללות התקהלות במבנה סגורתקשורת מים וביוב[, 

 

 | 03| סגר 
 הידוק הסגר

https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2021/01/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf


 ]אלתא; תעשיה אווירית; רפא"ל; המ"מ; אלביט מערכות; תומר חברה ממשלתית; תעשיה ביטחוניתמעובדי  60% -

מקום עבודה המספק שירותים או מוצרים הדרושים ]ומפעל תומך ביטחון חברה בת או חברה קשורה לחברות הנ"ל[ 

הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון ; ויחידות הסמך שלו לצורך המשך פעילותם התקינה של משרד הביטחון

 [. רשות כבאות והצלה ורשות להגנת עדים ב"ס;ש לאומי; צה"ל; מוסד; שב"כ; משטרה;

 

 ;כאן, כהגדרתם למתן שירותים קיומייםמפעלים  -

 

 היתר מיוחד להעסקת עובדים]הגבוה ביניהם[ במפעלים בעלי  מהעובדים 30%מספר העובדים הקבוע בהיתר או  -

 בשעות המנוחה;

 

 .כולל העובדים אנשים 10-הורשו להגיע אליהם יוגבלו לת שפתיחתם הותרה ועובדיהם במקומו פגישות מקצועיות -

 

" מפעל טכנולוגי מועדףתחזוקה ותפעול מערכות בחברה שהיא "כמפורט עובדים במקומות העבודה השהייתם של  -

 לפי החוק לעידוד השקעות הון; 

 

 ;עובדים במקצועות העיתונאות התקשורת -

 

 : למקומות עבודה לשםמותרת הגעת עובדים  -

על מקום  שמירה; שמירה על שלמות מקום העבודהאו תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות, לשם  תחזוקת המקום

, ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח; לקיחת ציוד; תשלומי שכר; ביצוע משלוחיםהעבודה; ביצוע 

של מקום  הכרחית לשם הפעילות התפקודית; כל עובד שהגעתו קיום היכולת של עובדים לעבוד מהביתלרבות 

 העבודה.

 

 .כאןבהתקיים תנאי התו הסגול המפורטים  תתאפשרלעיל שהייתם של עובדים אלה במקומות העבודה 

 

 

 |ציבוריים מקומות בתי עסק ו| 

 שוק קמעונאי או יריד; תרבות; מסחר; מקומות בילויובכלל זה:  הפתוחים לציבורבתי עסק ומקומות הפעלתם של  אסורה

)ובהם בתי אוכל, בריכות שחייה, מכוני כושר  ופנאי)לרבות בית מלון, אכסניה, פנסיון או יחידת אירוח(;  תיירות; ודוכן בהם

 וסטודיו(. 

 : ובהם ,המפורטים בתקנותמותרת הפעלתם של בתי עסק ומקומות הפתוחים לציבור  כחריג לכלל

, לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות כאןקבלת קהל במקומות עבודה המפורטים  -

 חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק באופן מקוון או טלפוני;

מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה )למעט מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת,  -

 בשוק או יריד(;

, מכשירי חשמל חיוניים לבית; מוצרים הדרושים בלבד, או יחד עם המוצרים המפורטים מעלהחנות המציעה למכירה,  -

 לתיקונים חיוניים ולתחזוקת מערכות תשתית של הבית, ומוצרי תקשורת ומחשבים;

 ת שירות משלוחים. המשלוח יונח מחוץ לפתח בית המגורים ובסמוך לו.מותרת הפעל -

 אסורה הפעלת בית אוכל בדרך של מכירה לצריכה מחוץ לבית האוכל ובכלל זה איסוף עצמי.  -

 מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים; -

 מקום למתן טיפול רפואה משלימה; -

 . כאןכחריג לכלל, מפורט אופן הפעלת מקומות הפתוחים לציבור שהותרה פתיחתם 

https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2021/01/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2021/01/%D7%AA%D7%95-%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C-1.pdf
https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2021/01/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf
https://www.gornitzky.com/wp-content/uploads/2021/01/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-1.pdf


 

  |בתי מלון, אכסניות ויחידות אירוח  |

בין  חלופת מגורים המשמשים לאורחיהם)בית מלון, פנסיון, אכסניה, או יחידת אירוח( הפעלת מתקני אירוח  הותרה

שלא, הכל בהתחשב בתפקידם או בעיסוקם או במטרת  לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, בין שהם תושבי הארץ ובין

 . ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי, שהייתם

אסורה הפעלת שירותים או מתקנים משותפים: בריכת שחייה, חדר אוכל )למעט באמצעות משלוחים(, במתקנים אלה 

טופלים ובני משפחותיהם, בסמוך למוסד רפואי וכן עוד הותרה הפעלת מתקני אירוח המיועדים לשימוש של ממכון כושר.  

 מתקני אירוח המשמשים כמקום לבידוד מטעם המדינה.

  

במשרדנו קיים צוות ייעודי למעקב אחר העדכונים והפרסומים השוטפים, והוא ערוך ומוכן לייעץ בכל השאלות המתעוררות 

נטי. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל התלבטות בהקשרים אלה לרבות ליווי בהגשת בקשות מתאימות לרגולטור הרלב

 או שאלה.

 

 

 

 

 

 

i 2021-תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הידוק הגבלות(, התשפ"א . 
ii 2020-תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, התש"ף . 
iii 2020-תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעת( )הגבלת פעילות במקומות עבודה(, התש"ף.  
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בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי 

 הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

 שני וייס, עו"ד

shaniw@gornitzky.com 

 ליבנה, עו"ד-שגית אוחנה
sagito@gornitzky.com 

 מתמחה ליאור אטיה,
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