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 מ ח ל י ט י ם:

יסוד: הממשלה, להתקין  -לחוק 39מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף  . 1

תקות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 

בכפוף , 2020-), התש"ף7התפשטות גיף הקורוה החדש)(תיקון מס' 

את עבודתם  4.5.2020הוראת מעבר המסדירה עד ליום  לכך שתיקבע 

 של משרדי הממשלה שטרם הספיקו לעמוד בדרישות "התו הסגול".

האמור, להיח את התקות על שולחן ועדת  39בהתאם להוראות סעיף  . 2

 החוץ והביטחון של הכסת סמוך ככל האפשר לאחר התקתן.

התקות תיכסה לתוקף עם פרסומן ברשומות. . 3

  :הכולל את התיקון האמור וסח התקות להלן

תקות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 
  2020-), התש"ף7התפשטות גיף הקורוה החדש) (תיקון מס' 

יסוד: הממשלה, מתקיה הממשלה -לחוק 39בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 תקות חירום אלה:

תיקון 

1תקה 

(הגבלת מספר העובדים במקום  בתקות שעת חירום.1
עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש), 

1התקות העיקריות), בתקה  –(להלן  2020-התש"ף
-   

תימחק; –) 1בהגדרה "הממוה", פסקה ( )1(

   -בהגדרה "עובד"  )2(

ברישה, אחרי "ואולם לעיין תקות   )א(
שעת חירום אלה" יבוא "למעט לעיין מעסיק 

 ב";2שמתקיים לגביו האמור בתקה 
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  תימחק; –) 1פסקה (  )ב(   

 אחרי ההגדרה "תעשייה ביטחוית" יבוא: )3(  

תקות שעת חירום  –"תקות הגבלת פעילות"    
הגבלת פעילות), התש"ף  –(גיף הקורוה החדש 

– 2020". 

  תיקון 

 2תקה 

   -לתקות העיקריות  2בתקה  .2

 –בתקת משה (ב)  )1(  

 ) יבוא:1במקום פסקה (  )א(   

) החברה הישראלית לחקר מדעי 1"(    
אחוזים ממצבת  100 –החיים 

 העובדים;";

 יימחקו; -) 6) עד (2פסקאות (  )ב(   

  ) יבוא:7במקום פסקה (  )ג(   

אחוזים  60 –) מפעל תומך ביטחון 7"(    
 ממצבת העובדים;";

 תימחק; -א) 7פסקה (  )ד(   

"המשרד לביטחון ),  המילים 8בפסקה (  )ה(   
הפים, משרד הארגיה, משרד החוץ" וכן 

 40 –המילים "ולשכת הפרסום הממשלתית 
  יימחקו; –אחוז ממצבת העובדים" 

  תימחק; -) 9פסקה (  )ו(   

 בטלה; –) 1תקת משה (ב )2(  

 בטלה; –תקת משה (ו)  )3(  

בתקת משה (ז) במקום "(א) עד (ו)" יבוא  )4(   
  "(א) עד (ה)";

  ) יבוא:1תקת משה (זבמקום  )5(   
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מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום  )1( )1"(ז   
העבודה רק אם לא יתן לספק את 
השירות מרחוק באמצעים חלופיים, 
לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד 
שהמעסיק יווסת את כיסת הלקוחות 
למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:

בכל עת לא ישהו במקום   )א(     
ביחס של יותר משי העבודה לקוחות 

לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן 
 שירות ללקוחות;

בכל עת לא ישהו אשים באזור   )ב(     
מתן השירות ללקוחות ביחס של יותר 

 מטרים רבועים. 15מאדם אחד לכל 

) כדי לגרוע 1אין בהוראות פסקה ( )2(    
מתאים מקלים  יותר שקבעו בתקות 
הגבלת הפעילות או בצו בריאות העם (גיף 
הקורוה החדש)(בידוד בית והוראות 

בוגע  2020-שוות)(הוראת שעה), התש"ף
למתן שירות מסוים או להפעלת מקום 
עבודה מסוים בידי מעסיק, המאפשרים 

שירות או לאותו מעסיק לספק את ה
להפעיל את מקום העבודה אף בלא קיום 

  )."; 1התאים האמורים בפסקה (

  בטלה; –תקת משה (ט)  )6(   

בתקת משה (י), אחרי "לא יחולו על" יבוא  )7(  
"משרדי הממשלה, וכן לא יחולו על" ובמקום 

)" יבוא "בתקת 9) עד (1"בתקת משה (ב)(
 )".8(-) ו7), (1משה(ב)(

  תיקון 

  ב2תקה 

   -ב לתקות העיקריות 2בתקה  .3

בכותרת השוליים אחרי "למעסיק" יבוא  )1(   
  "שאיו משרד ממשלתי";

בתקת משה (א), במקום הרישה עד המילה  )2(  
"רשאים" יבוא "מעסיק שחלות עליו תקות משה 

 , רשאי";2) או (ד) של תקה 2(א), (ב), (ג)(
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בתקת משה (ב), לפי "הודיע מעסיק" יבוא  )3(  
"מעסיק שמתקיים לגביו האמור בתקת משה (א) 
לא יאפשר כיסה של עובד למקום העבודה או שהייה 
של עובד במקום העבודה, אם כיסה או שהייה של 
עובד כאמור תביא להפרת הכללים המפורטים 

  בתוספת השייה"; 

  בטלה;   -תקת משה (ג)  )4(  

  אחרי תקת משה (ה) יבוא: )5(  

) על אף האמור בתקת משה (ה), מעסיק 1"(ה    
ציבורי יהיה רשאי להתיר לעובד להגיע למקום 
עבודה שסגר לפי אותה תקת משה, אם אישר 
זאת המהל, ובלבד שאישור כאמור ייתן בשל 
צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוי 

דה לא ושמספר העובדים שישהו במקום העבו
יעלה על מספר העובדים המרבי המותר לשהייה 

; 2זמית באותו מקום עבודה לפי תקה -בו
  -בסעיף קטן זה 

 כל אחד מאלה, לפי העיין: –"המהל"    

לעיין רשות מקומית למעט חברה  )1(    
ראש הרשות  –עירוית וחברת בת עירוית 

 המקומית;

–לעיין מוסד להשכלה גבוהה  )2(    
הכללי של המוסד להשכלה  המהל
  גבוהה;

יושב ראש  –לעיין מועצה דתית )3(    
  המועצה הדתית;

לעיין חברה ממשלתית, חברה  )4(    
המהל  –עירוית וחברה בת עירוית 

  הכללי של החברה;

המהל הכללי של  -לעיין תאגיד  )5(    
–התאגיד, ואם אין מהל כללי כאמור 

  בתאגיד;ושא המשרה הבכירה ביותר 

גיד בק  –לעיין בק ישראל  )6(     
  ישראל;
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חברה עירוית, חברת בת  -"מעסיק ציבורי"    
עירוית, חברה ממשלתית, תאגיד, בק ישראל, 
רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה 

 גבוהה."

הוספת תקה 
  ג2

  ב לתקות העיקריות יבוא:2אחרי תקה  .4

"חובת   
מעסיק שהוא 

משרד 
ממשלתי 

לעמוד 
בכללים 
למיעת 

התפשטות 
 גיף הקורוה

מעסיק  שהוא משרד   )א( ג. 2
ממשלתי יקיים את הוראות 

 ).3) עד (1ב(א)(2תקה 

ב(ב) 2) ותקה 1(ז2תקה   )ב(      
יחולו על מעסיק שהוא משרד 

 ממשלתי, בשיויים המחויבים. 

לעיין תקה זו יראו   )ג(      
יחידת סמך של משרד ממשלתי 

 פרד מהמשרד הממשלתי."כגוף 

  תיקון 

  3תקה 

לתקות העיקריות, במקום הסיפה החל  3בתקה  .5
במילים "לעיין זה, "מעסיק"" יבוא "לעיין זה, 

למעט חברה עירוית, חברת בת עירוית,  –"מעסיק" 
חברה ממשלתית, תאגיד, בק ישראל, רשות 

 מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה".

  תיקון 

4תקה 
  

(ב) לתקות העיקריות, במקום הסיפה החל 4בתקה  .6
במילים "לא יחולו על צבא הגה לישראל" יבוא "לא 

 יחולו על גופים אלה:

 צבא הגה לישראל; )1(  

  שירות בתי הסוהר; )2(  

  משטרת ישראל; )3(  

  שירות הביטחון הכללי; )4(  

  המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; )5(  
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  לכבאות ולהצלה;הרשות הארצית  )6(  

  המטה לביטחון לאומי; )7(  

  הרשות להגת עדים; )8(  

  המכון למחקר ביולוגי; )9(  

המרכזים הרפואיים הממשלתיים  ) 10(  

  והמרפאות המסופות להם;

  לשכות הבריאות המחוזיות; ) 11(  

–תחות ההסגר; לעיין זה, "תחת הסגר"  ) 12(  

מקום במל כהגדרתו בפקודת המלים [וסח חדש], 

או במל תעופה או בסמוך להם שיש  1971-התשל"א

לפקודת ההסגר  1בו שירות הסגר כמשמעותו בסעיף 

  ; 1981-(וסח חדש), התשמ"א

המעבדות, המכוים והמרפאות של משרד  ) 13(  

  הבריאות;

  הוועדה לארגיה אטומית; ) 14(  

  יחידות הסמך של משרד הביטחון; ) 15(   

  מערך הסייבר הלאומי; ) 16(   

לצו  2המפורטים בסעיף מוסדות חיוך  ) 17(   

בריאות העם (גיף הקורוה החדש)(הגבלת פעילות 

  ;2020-מוסדות חיוך)(הוראת שעה), התש"ף

מסגרות המספקות קורת גג זמית או  ) 18(   

ממושכת או המספקות הגה, הזה, טיפול וסיוע, 

עבור אשים חסרי קורת גג, אשים חסרי  עורף 

יות או משפחתי, אשים המתמודדים עם התמכרו

אוכלוסיות בזות, ובלבד שהמסגרות מופעלות בדי 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או 

בידי מי מטעמו או שהן מופעלות בידי רשות מקומית 

  או בידי מי מטעמה;

מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות  ) 19(   

  לשיקום האסיר או מי מטעמה;
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מוגבלות מעוות ממשלתיים לאשים עם  ) 20(   

  שכלית התפתחותית;

  מעוות ממשלתיים לכים; ) 21(   

מעוות ומעוות עולים כהגדרתם בחוק  ) 22(   

, 1971-הוער (שפיטה, עישה ודרכי טיפול), התשל"א

  מעוות ממשלתיים"..שהם

  תיקון 

 5תקה 

) 6לתקות העיקריות, במקום פסקה ( 5בתקה  .7
 יבוא:

 ) תקות הגבלת פעילות."6"(  

  תיקון 

 6תקה 

לתקות העיקריות, במקום "עד יום ח'  6בתקה  .8
)" יבוא "עד יום ח' 2020במאי  2באייר התש"ף (

 )".2020במאי  31בסיון התש"ף (

תיקון 
התוספת 

  השייה

   –בתוספת השייה לתקות העיקריות  .9

) 3(-) ו2)(א),(1א(3), במקום "בתקה 1בפרט ( )1(   
הגבלת  -לתקות שעת חירום (גיף הקורוה החדש 

" יבוא "בתקה 2020-פעילות), התש"ף
) לתקות הגבלת פעילות", 6(-) ו3),(2)(א),(1א(3

) לצו בריאות" יבוא 1(ג-ה(ג) ו3ובמקום "ובסעיף 
"ואת ההוראות לעיין חובת מעסיק וחובת מחזיק 

פעיל של מקום הפתוח לציבור בוגע לעטיית או מ
  מסכה שבצו בריאות";

  -) 3בפרט ( )2(  

(ב), במקום "שועדה -בפרטי משה (א) ו  )א(   
 למוע" יבוא "למיעת";

בפרט משה (ג), במקום "עובדים" יבוא   )ב(   
  "אשים";

  ) יבוא: 5במקום פרט ( )3(  
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) מעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול 5"(   
דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום 
העבודה, מתכות העסקה אשר תאפשר 
לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום 
העבודה, והכל בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו 

 של המעסיק ליישם מתכות עבודה כאמור.";

  יימחק. –) 9פרט ( )4(  

תחילתן של תקות שעת חירום אלה  ביום ט' באייר  . 10 תחילה
 יום התחילה).  –) (להלן 2020במאי  3התש"ף (

ג לתקות העיקריות, כוסחה 2על אף האמור בתקה  . 11  הוראת מעבר
בתקות שעת חירום אלה,  בתקופה שמיום התחילה 

), רשאי מעסיק 2020במאי  4עד יום י' באייר התש"ף (
לקיים את האמור  שהוא משרד ממשלתי שלא

באותה תקה וימשיכו לחול על מעסיק כאמור 
לתקות העיקריות כוסחה ערב יום  2הוראות תקה 

  התחילה.

  

  ___ ב________ התש"ף

  )2020(___ ב________ 

  בימין תיהו

  ראש הממשלה

  
    

    
החלת הוראות ה"תו הסגול" על המגזר הציבורי בתקופת משבר גיף   .5038

 הקורוה

  
  .5037הדיון בסעיף זה עשה במשולב עם הדיון בסעיף מס'   

  
  (פה אחד)  

  
מ ח ל י ט י ם, בהמשך להוראות תקות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים   

 2020-במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה החדש), התש"ף

התקות) לרבות הוראות תקות שעת חירום (הגבלת מספר  -(להלן 

העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות גיף הקורוה 

 5021 ת הממשלה מס' , ובהמשך להחלט2020-"ף), התש7מס'החדש)(תיקון 

, שהורתה למשרדי הממשלה להיערך לשיוי המדייות 26.4.2020מיום 
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ג 2שהגה עד כה, מתוך מגמה להחיל את הכללים המפורטים בתקה 

לתקות, ועל מת להחזיר בהדרגה את משרדי הממשלה והמגזר הציבורי 

ל בריאות הציבור ועובדי לעבודה סדירה, במידת האפשר, תוך שמירה ע

המגזר הציבורי, ומתן השירות לציבור בתקופת משבר גיף הקורוה, לשות 

  את המדייות שהגה עד כה כדלקמן:

להורות לכל אחד ממהלי משרדי הממשלה ויחידות הסמך (להלן יחד  .1

, את כל ההתאמות 3.5.2020המשרד), לעשות לא יאוחר מיום  –

ג לתקות (להלן 2ללים המפורטים בתקה הדרשות על מת לעמוד בכ

להוראות התקות. מהל  11ל בכפוף להוראות סעיף והתו הסגול), והכ –

המשרד ידווח לציבות שירות המדיה על עמידת המשרד בהוראות התו 

(ב) 4הסגול. סעיף זה לא יחול לעיין הגופים המפורטים בתקה 

 . 4910 ה להחלטא(ב) 7ם יחול האמור בסעיף לתקות, ובעיי

להחות את הממוה על השכר במשרד האוצר לפות לכל גוף מתוקצב  .2

חוק  -(להלן  1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21כהגדרתו בסעיף 

לחוק יסודות  32יסודות התקציב) ולכל גוף תמך כהגדרתו בסעיף 

גוף ציבורי), למעט מוסד חיוך כמשמעותו בתקה  -התקציב (להלן יחד 

) לתקות שהוא גוף ציבורי, לקוט באמצעים סבירים על מת 17(ב)(4

יערוך, ככל היתן,  להוראות התו הסגול. הגוף הציבורילפעול בהתאם 

את ההתאמות הדרשות על מת לעמוד בהוראות התו הסגול. מהל 

הגוף ידווח לממוה על עמידת הגוף בהוראות התו הסגול, ואם לא יתן 

תו הסגול באותו גוף על מידת עמידתו בהוראות. עד לעמוד בהוראות ה

 לתקות. 2לעמידת גוף בהוראות התו הסגול יחולו הוראות תקה 

לא תחול לעיין המשרדים והגופים הציבוריים  3.5.2020החל מיום  .3

 א(ג) עד (ח) להחלטה האמורה.7, למעט סעיף 4910החלטה 

 לעיין החלטה זו: .4

 20.3.2020מיום  4910 החלטת הממשלה -" 4910"החלטה   .א
, 25.3.2020מיום  4927והתיקוים להחלטה בהחלטות הממשלה 

מיום  5021-ו 19.4.2020מיום  4996, 31.3.2020מיום  4947
26.4.2020. 

  כהגדרתו בתקות; -"הממוה"   .ב

  כהגדרתו בתקות; -"עובד"   .ג

  המהל כהגדרתו בתקות. –"מהל הגוף"   .ד
  
    

    
  

  

 הישיבה עלת

  )22:30(בשעה 
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  התו הסגול הוראותתמצית  –' ב נספח

  

(ב) לתקנות. 4בריאותיים וכן גופי רווחה המפורטים בתקנה  , ובכללם גופיםהתו הסגול לא יחולו על מספר גופים הוראות

הגופים האמורים יתאימו את פעילותם, ככל שניתן, להוראות התו הסגול, על מנת לשמור על בהתאם להחלטת הממשלה, 

 בריאותם של העובדים ולמנוע הדבקה. 

בריאות העם  צו(ב) לתקנות ועליהם יחולו הוראות 4התו הסגול לא יחולו על מוסדות חינוך המפורטים בתקנה  הוראות

  .2020-חינוך)(הוראת שעה), התש"ף (נגיף הקורונה החדש)(הגבלת פעילות מוסדות

  

 : (המפורטות בתקנות) תמצית הוראות התו הסגול להלן

 עובדמטרים לפחות בין  2מרחק של  ל, תוך שמירה עקבוע בחדרבעבודה משרדית יבצע כל עובד את עבודתו  .1

 –זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין (להלן -ולא ישהו באותו חדר בו ,לעובד

 ): "העבודה במקום שהייה"הגבלת 

שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד  –מטרים רבועים  20שגודלו עד  בחדר  .א

 העברת רסס מאדם לאדם; למניעתלעובד ישנה מחיצה 

עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם  –מטרים רבועים  20דלו עולה על שגו בחדר  .ב

 העברת רסס מאדם לאדם; למניעתבין עובד לעובד ישנה מחיצה 

 בחדר עובדים 8 עד של מקצועית פגישה בחדר לקיים ניתן –ב -א ו קטנים   בסעיפיםעל אף האמור    .ג

  .רבועים מטרים 20 על עולה שגודלו

  :האלה השאלות את הנכנסים את ישאל, מטעמו מי או המעסיקכניסה למקום עבודה,  בטרם .2

  ?משתעל אתה האם  )1(

 בשבוע כאמור חום לך היה האם או ומעלה צלזיוס מעלות 38 מעל גופך חום האם  )2(

  ?האחרון

  ?האחרונים בשבועיים קורונה חולה עם קרוב במגע היית האם  )3(

 שהוא שהשיב אדם למעט, מהשאלות אחת כל על בשלילה השיב שלא למי למקום כניסה תותר ולא

  ;אחרת אלרגיה או אסתמה כגון כרוני מצב בשל משתעל

 ניתן לא שבו עבודה במקום; לאדם אדם בין מטרים שני של מרחק שמירתמעסיק במקום עבודה אחראי על  .3

 ;הדבקה למניעת אחרים לאמצעים המעסיק ידאג, כאמור מרחק על לשמור

 יותר של בשימוש ציוד; קווי טלפון, עכבר, מקלדת זה ובכלל, האפשר ככל, קבוע אישי ציוד יוקצה עובד לכל .4

  ;לאדם מאדם העברה כל לפני קפדני חיטוי יעבור, אחד מאדם

  .העובד של הקבוע בחדרו, האפשר ככל תתבצע ושתיה אכילה .5

 או חלופיים באמצעים מרחוק השירות את לספק ניתן לא אם, העבודה למקום שירות מקבליכניסת  תתאפשר .6

בו זמנית לכל עובד שתפקידו מתן  שירות מקבלידיגיטאליים, ובלבד שלא תורשה כניסה ביחס של יותר משני 

 מטרים 15 כלאדם אחד למ יותרס של ביח אנשיםללקוחות,   השירות מתן באזורעת לא ישהו  שבכל אושירות. 

 .רבועים
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 הגבלת בתקנות שנקבעו יותר מקלים מתנאיםכדי לגרוע  קהל קבלת בדבר האמורים בתנאים אין כי, מובהר .7

 2020-"ףהתש), שעה)(הוראת שונות והוראות בית)(בידוד החדש הקורונהבריאות העם (נגיף  בצו או הפעילות

 את לספקמעסיק  לאותובידי מעסיק, המאפשרים  מסויםעבודה  מקום הפעלתשירות מסוים או ל למתןבנוגע 

 . האמורים התנאים קיום בלא אף העבודה מקום את להפעיל או השירות

 של כניסה תותר ולא עבודה מקום לכל לנכנסים פולשני שאינו באמצעי חום מדידת של ביצוע יסדיר מעסיק .8

 .ומעלה צלזיוס מעלות 38 של גוף חום עם אדם

מעסיק אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה וכמפורט בצו בריאות העם  .9

 .2020 -(נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף 

והספקים השוהים במקום העבודה;  השירות מקבלי מספרהאפשר באופן ממוחשב, של  ככל, רישום ינהל מעסיק .10

 כניסתם הותרה שלא האנשים מספר וכןלמקום העבודה,  לנכנסיםהחום שביצע  ומדידותהתשאולים מספר 

  .כאמור חום מדידת או תשאול בעקבות העבודה למקום

 .קבועים ספקים מול, האפשר ככל, יעבוד עובד כל .11

 עובדים קבוצת אותה את, האפשר ככל, ישבץ, העבודה וממקום העבודה למקום הסעות שירות שמפעיל מעסיק .12

 .הסעה באותה יחד

 יחד עובדים קבוצת אותה את, האפשר ככל, ישבץ המעסיק, במשמרות עובדים מועסקים שבו עבודה במקום .13

 .משמרת באותה

 .הסגול התו הוראותלמנות ממונה על ענייני הקורונה, שיהיה אחראי על שמירת הכללים כמפורט ב המעסיקעל  .14

, העבודה במקום זה לעניין שילוט הצבת באמצעות הסגול התו הוראות לגבי העובדים את ליידע מעסיקעל  .15

 ;לעין בולט במקום

 בנוסח הצהרה על לחתום עבודה מקום באותו קורונה ענייני על והממונה העבודה מקום של הכללי המנהל על .16

 .לתקנות השלישית בתוספת הקבוע

מנהל גוף ציבורי אשר החיל עליו את התו הסגול, לא יאפשר כניסה או שהייה של עובד למקום העבודה, אם  .17

  כניסה או שהייה של עובד כאמור תביא להפרת כללי התו הסגול. 

קבע ראש השירות או רופא מחוזי כי אחד העובדים של מעסיק ציבורי שחלות עליו הוראות התו הסגול נדבק  .18

במקום העבודה, יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו. מעסיק ציבורי יהיה רשאי להתיר  בנגיף הקורונה

לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר כאמור, אם אישר זאת המנהל, כהגדרתו בתקנות, ובלבד שהאישור יינתן 

ה על מספר בשל צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוני ושמספר העובדים שישהו במקום העבודה לא יעל

  העובדים המרבי, והכל כמפורט בתקנות.

 יראו"ב), וכיו משרדים, סניפים(לשכות,  שונים עבודה מקומות מספר מחזיק אשר מעסיק ציבורי לעניין כי מובהר .19

 כל מקום עבודה בנפרד לעניין עמידה בהוראות התו הסגול לרבות הוראות הגבלת שהייה במקום העבודה. 
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