
 

 

 באוגוסט 2-6לימים  דכוןבימי קורונה: ע רגולציה

 

 2020-(, התש"ף21תיקון מס'  –הוראת שעה  –עובדים זרים )נגיף הקורונה החדש  חוק

תיקון לחוק עובדים זרים הקובע בהוראת שעה הסדר להעמדת תנאי מגורים הולמים  •

בנובמבר  5וביטוח רפואי לעובדים זרים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, עד ליום 

שלא על  ,הקורונהבתקופת בישראל ם אלה לאפשר העסקה של עובדי מטרת התיקון .2020

תוך לינה בישראל ומבלי שיחזרו לאזור הרשות  בניגוד לעת שגרה, בסיס עבודה יומית,

 הפלסטינית.

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות  •

הוראת השעה בתקופות של שלושה חודשים  ה שלשל הכנסת, רשאי להאריך בצו את תקופ

כל אחת, כל עוד עומדת בתוקף הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות 

 . 2020-מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 

בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה( )תיקון מס'  צו

 2020-(, התש"ף15

באוגוסט  13תוקפו של הצו, הקובע מגבלות על פעילות מוסדות חינוך, הוארך עד ליום  •

2020 . 

 

(, 2ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספות השנייה והשלישית לחוק( )הוראת שעה מס'  צו

2020-התש"ף

ליום  2020במאי  14יום בין  ושפקע ,בריאות ישל ביטוח םהוראת שעה המאריכה את תוקפ •

 ., בשלושה חודשים מיום הפקיעה2020באוגוסט  31

בריאות בחוק ביטוח  ל השירותים הבסיסי המובאסכלולה באות ההוראת השעה חלה על זכ •

מדובר באחד מהנושאים הבאים: טיפולי פוריות; ש, ובתנאי 1994-ממלכתי, התשנ"ד

שיקום וניידות, לרבות מכשירי שמיעה;  משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים; מכשירי

ובכלל זה בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן; מכשיר לקריאה רצופה  ,בדיקות סקר

 .של סוכר

 

  

https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/LBKpaRWg00SZcIXEnuzAbnnoLshHqGvtg/n+g2efhtA=
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_250.htm#Seif6
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/LBKpaRWg00SZcIXEnuzAbsoiD95czJY7SXwWcKyqJoM=


 

 

לתיקון  צו; גיף הקורונהמשרד ראש הממשלה בדבר עדכונים במדיניות ההתמודדות עם נ הודעת

הגבלת פעילות( )שינוי התוספת  –ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 

 2020-(, התש"ף5לחוק( )מס' 

ל שהתקבלו ע תהמלצושורת פרויקטור הקורונה הלאומי הציג , ת משרד ראש הממשלההודעעל פי 

  ובהן:, קבינט הקורונהידי 

בהמשך , ההגבלות על פתיחת עסקים בסופי שבועבצו  בוטלו 2020באוגוסט  6ביום  •

 .להמלצת פרויקטור הקורונה בנושא שאושרה על ידי קבינט הקורונה

 עתידות להתבטל.על שהות בגני שעשועים בשטח הציבורי ההגבלות  •

על פי ת, רשות מקומי צמוד מגיפה במודלהתמודדות עם הניהול התכנית ל בהקדם תאושר •

 עיר.מצב התחלואה בכל 

בהתייעצות  ,קבינט הקורונה הסמיך את שר הבריאות, שרת התחבורה, שר החוץ והמל״ל •

, 2020באוגוסט  16יום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לקדם מתווה לפתיחת השמיים ב

 .יובא בהקדם לאישור קבינט הקורונהר שא

 

 להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה ארכה

ודיעה על מתן ארכה להגשת בקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים הסים ירשות המ •

 .2020באוגוסט  7, חלף 2020באוגוסט  17ליום  בעלי שליטה )פעימה שנייה( עד

ש"ח, אלף  300היה עד  2019עצמאים שמחזור פעילותם בשנת מתייחסת גם לארכה זו  •

בעת הגשת הבקשה לפעימה יכולים להגיש בקשה לתוספת מענק )פעימה שלישית( כבר ש

 .השנייה

 

מסלול מהיר  תלהשקעות במשרד הכלכלה פרסמה תכנית סיוע לקליטת עובדים הכולל הרשות

  מותאם לתקופת הקורונה

 4.17הרשות להשקעות במשרד הכלכלה את מסלול תעסוקה פרסמה  2020באוגוסט  5ביום  •

 . לשוק העבודהתכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים  – 2020לשנת 

בתוכנית זו נוסף מסלול מהיר שמטרתו לתמרץ מעסיקים לקלוט עובדים שאינם זכאים  •

זה עובדים מהציבור הכללי לפי חוק עידוד תעסוקה שאושר בחודש יוני, ובכלל למענק 

באזורי עדיפות לאומית ובירושלים, בנוסף לעובדים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן 

 . בתעסוקה נמוך בכל הארץ

 למסלול רשאי להגיש בקשה מעסיק המתחייב לקלוט עובדים, החל מהעובד הראשון. •

נה בלבד. כמו בקשות במסלול זה יידונו תחילה בשיטת "כל הקודם זוכה", בהתחייבות לש

כן, יינתן פטור מהגשת ערבות, דמי ההגשה למסלול יהיו מופחתים, והתשלום יוענק מיד 

 .15:00בשעה  2020בספטמבר  13הגשת בקשות תתאפשר עד ליום  לאחר הדיווח.

https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_corona050820
https://rfa.justice.gov.il/SearchPredefinedApi/Documents/LBKpaRWg00SZcIXEnuzAbvDRZHSHXhbm6/Miv+7SR4I=
https://www.gov.il/he/departments/news/sa050820-1
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/additional-employees-hiring-grants-2020


 

 

₪  8906,מעלות שכרו, החל ממינימום של  30%-20%של  סךבור כל עובד יתקבל סיוע בע •

 הסיוע עבור כל עובד יינתן לתקופה של עד שנתיים.₪.  16,000ועד למקסימום של 


