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הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות 
נוספות )הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה 

))Novel Coronavirus 2019-nCov(
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותי2 לפי סעיף 
11)8( לחוק נתתי היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות 

)להלן - ההיתר(, כלהלן:

)א( בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה,    1
הנוספות  השעות  שמכסת  ובלבד  נוספות,  שעות  כולל 

בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות 

)ב( אורך יום עבודה לפי הוראות סעיפים 2, 4 או 5 לחוק,   
כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבודה, ואולם 
ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות 
לא יותר מ–8 פעמים בחודש ובכפוף לכך שתינתן הפסקה 
של 1/4 שעה לפחות בין השעות ה–12 ל–14 ביום עבודה 
לעובד  שקיימת  להפסקה  מזכות  לגרוע  בלי  וזאת  כאמור, 

לפי כל דין ובכפוף לאמור בסעיף קטן )א(;

ו–2   1 סעיפים  יחולו  לא  זה,  היתר  של  תוקפו  בתקופת    2
להיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות3;  

העסקת העובדים לפי היתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים    3 
הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים 
בעבודה  העובדים  של  בטיחותם  העבודה,  במקום 
החדש  הקורונה  נגיף  התפרצות  עקב  וזאת  ובצורכיהם 

 ;)Novel Coronavirus 2019-nCov(

)א( היתר זה לא יחול על מעסיק בענף התחבורה הציבורית    4
ההובלה4,  בענף  ההרחבה  צו  עליו  שחל  מעסיק  על  וכן 
הבנייה,  בענף  הרחבה  וצו  ההיסעים5,  בענף  ההרחבה  צו 

התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים6;

)ב( מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק    
עובדים בהתאם לתנאי היתר זה, ובלבד שהתקיים בו אחד 

מאלה: 

זה   היתר  תנאי  לפי  עובדים  להעסיק  החל  שבו  )1( ביום 
20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, 
לא  וכאשר  במעסיק  תלויות  שאינן  בנסיבות  וזאת 
של  קיימים  עובדים  ידי  על  העבודה  את  לבצע  ניתן 
נוספות  שעות  לבצע  בלי  זהה,  בתפוקה  המעסיק 
מצבת   - עובדיו"  "מצבת  זה,  לעניין  זה;  היתר  לפי 
המעסיק  ידי  על  שדווחה  כפי  הממוצעת  העובדים 
למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 

לחודש אוגוסט 2020;

או  במשמרות  עובדים  העבודה  במקום  )2( מועסקים 
לפחות   20% העבודה  ממקום  ונעדרו  בקפסולות 

בנסיבות  הקפסולה  או  המשמרת  באותה  מעובדיו 
העבודה  את  לבצע  ניתן  ולא  במעסיק  תלויות  שאינן 
או  משמרת  אותה  עובדי  ידי  על  אלא  זהה,  בתפוקה 

קפסולה;

היתר זה יעמוד בתוקפו מיום פרסומו עד יום י"ג בחשוון    5
התשפ"א )31 באוקטובר 2020( 

ט"ז בתשרי התשפ"א )4 באוקטובר 2020(
)חמ 3-4281(                             איציק שמולי

       שר העבודה הרווחה
    והשירותים החברתיים

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הל/במ/110, 
הפרסומים 4393, התשנ"ו, עמ' 2388, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הראל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע במבשרת ציון, ששטחה 17,916 מ"ר, המזוהה   
 ;403 מגרש   ,44 חלקה   ;402 מגרש   ,43 חלקה   ,30449 כגוש 
חלקה 45, מגרש 404; חלקה 46, מגרש 405; חלקה 48, מגרש 
409; חלקה 49, מגרש 410; חלקה 50, מגרש 411; חלקה 51, 
 ;415 מגרש   ,53 חלקה   ;414 מגרש   ,52 חלקה   ;412 מגרש 
חלקה 54, מגרש 416; חלקה 58, מגרש 604; חלקה 59, מגרש 

605; חלקה 60, מגרש 606; חלקה 62, מגרש 608 

ה' בתשרי התשפ"א )23 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(                                     דניאלה פוסק

ממלאת מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה הראל  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

 
ס"ח התשי"א, עמ' 204; התשע"ד, עמ' 600   1

י"פ התשס"ג, עמ' 208; התשע"ז, עמ' 1312   2

י"פ התשע"ח, עמ' 6284   3

י"פ התשע"ח, עמ' 8255   4

י"פ התשע"ח, עמ' 8930   5

י"פ התשע"ו, עמ' 730; התשע"ח, עמ' 8681   6
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