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?היום
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מיום  היתר כללי להעסקה חריגה בשעות נוספות •

16.1.2022

נגיף  )לסיוע כלכלי התכניתבחוק 7' תיקון מס•

-2020-ף"תש, (הוראת שעה( )הקורונה החדש

1.2.2022מיום 

(  החדשהקורונה נגיף )צו התוכנית לסיוע כלכלי •
מיום  –2022-ב"התשפ, (3' מס()הוראת שעה)

10.2.2022

(  נגיף הקורונה החדש)צו התוכנית לסיוע כלכלי •
מיום  –2022-ב"התשפ, (4' מס()הוראת שעה)

13.3.2022
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הודעה על מתן היתר  
כללי להעסקת עובדים  

בשעות נוספות  
–הוראת שעה )

התמודדות עם נגיף  
 Novel)הקורונה 

(Coronavirus 2019-nCov 
לפי חוק שעות עבודה  

1951-א"התשי, ומנוחה

3
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בשל גל התחלואה החמישי של נגיף הקורונה בישראל 

חל גידול נרחב  , "האומיקרון"באמצעות התפשטות ווריאנט 

בהיקף התחלואה במדינה ובכמות האנשים שנדרשו לבידוד או  

.  לביצוע בדיקות קורונה

הותקנה הוראת שעה מיוחדת למתן 16.1.2022בשל כך ביום 

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בהיקף העולה על 

על מנת לאפשר למשק הישראלי , ההיתר הכללי הקיים

. להתמודד עם השינויים כתוצאה מההתפרצות הזו

הוראה השעה חלה מיום כילבלשיםחשוב

.14/02/2022והסתיימה ביום 16/01/2022
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שעות בשבוע כולל שעות 67-אורך שבוע עבודה יוארך עד ל1.

בתנאי שמכסת השעות  , (שעות58במקום )נוספות 

.שעות נוספות90הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 

?מה זה אומר בפועל
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שעות כולל שעות נוספות 14-יום העבודה יוארך לאורך 2.

, וזאת עד שמונה פעמים בחודש, (שעות12במקום )

ובתנאי שתינתן הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות 

בנוסף להפסקות הקיימות לפי , ביום עבודה14-וה12-ה

.הדין

?מה זה אומר בפועל
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?ההיתר חל מיעל
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ובלבד שביום בו  , עובדים20-ממעסיק שמעסיק למעלה . 1

אחד מהתנאיםהחליט המעסיק להחיל את ההיתר התקיים 

:  הבאים

,  ממקום העבודההעובדים נעדרו ממצבת 20%לפחות ( א)

בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ושלא ניתן לבצע את העבודה על  

ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה בלי לבצע שעות  

;  היתר זהלפי נוספות מורחבות 
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?ההיתר חל על מי 
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העובדים במקום העבודה עובדים במשמרות ונעדרו מהעבודה  ( ב)

בנסיבות , לפחות מהעובדים באותה המשמרת20%-למעלה מ

שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את אותה עבודה בתפוקה 

.אלא על ידי עובדי אותה משמרת, זהה
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:המעסיקים בענפים הבאיםעל חל לאההיתר . 2

בענף התחבורה הציבורית מעסיק •

ההובלהשחל עליו צו ההרחבה בענף מעסיק •

ההיסעים מעסיק שחל עליו צו ההרחבה בענף •

,  התשתיות, שחל עליו צו ההרחבה בענף הבניהמעסיק •

.עבודות ציבוריות ושיפוצים, ה"צמ

?חללאההיתר על מי 
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בחוק  7' תיקון מס
לסיוע  התכנית

נגיף  )כלכלי 
(  הקורונה החדש

,  (הוראת שעה)
-2020-ף"תש

1.2.2022מיום 
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נגיף )נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי 19.11.2020ביום 

-א"התשפ, (3' תיקון מס()הוראת שעה()הקורונה החדש

לחוק הסדר המעניק לעובד  1'במסגרתו עוגן בפרק ו, 2020

שלא בשל כך  )אשר נעדר מעבודתו עקב שהייתו בבידוד 

,תשלום דמי בידוד, (שהוא או ילדו חולים בקורונה

בשיעור דומה לשיעור של דמי המחלה שלהם זכאי העובד

,או לפי הסדר מיטיב,1976-ו"התשל, לפי חוק דמי מחלה

(. למשל מכוח הסכם קיבוצי)ככל שחל עליו הסדר כזה 

כי המעסיק יקבל מהמוסד  ,3' נקבע במסגרת תיקון מסעוד

מדמי הבידוד ששילם  75%או 50%שיפוי בעד , לביטוח לאומי

. כתלות בגודלו של העסק, לעובדיו

31.3.2021התיקון האמור נקבע כהוראת שעה עד ליום 
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תיקונים  שכלל כמה 6תוקן החוק בתיקון 5.8.2021ביום 

הוספת זכאות: ובעיקרם, לחוק1'לפרק ו

היותו מחוסן אועקב )לדמי בידוד להורה הפטור מבידוד 

וההורה נדרש להיעדר, אשר ילדו שוהה בבידוד, (מחלים

;(הורה מלווה)מעבודתו כדי להשגיח על ילדו 

75%־שיעור הזכאות לדמי בידוד ל התיקון קבע הפחתת 

זאת מכיוון  , לעובד שאינו מחוסן או מחליםמשווי יום מחלה 

התחסן היה יכול למנוע את הבידוד ואת העלויותשעובד שלא 

,לו היה מתחסן, השליליות הנובעות משהייתו בבידוד

אך בחר שלא לעשות זאת ולכן אין מקום לכך שמלוא

;  העלות בשל היעדרותו תוטל על המעסיק והמדינה
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13

משווי %100)לדמי בידוד מלאים התיקון השאיר את הזכאות 

שלא היה ביכולתם למנוע את הבידוד  לגבי עובדים ( מחלהיום 

;כאמור

התקופה שבמהלכה-וכן הארכת תקופת הוראת השעה 

עד-עומד בתוקף 3' ההסדר שנקבע במסגרת תיקון מס

31.10.2021.

הוארכה תקופת הוראת השעה בצו של שר יותר מאוחר

עד יום , ועדת העבודה והרווחה של הכנסתבאישור , האוצר

.28.2.2022נוספת עד ופעם 31.12.2021
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?במה עוסק התיקון
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מנגנון תשלום דמי בידוד לעצמאי שנעדר מעבודתו עקב  1.

(.  שלא בשל היותם חולים)שהותו או שהות ילדו בבידוד 

שעניינם תשלום  , לחוק1'תיקון הוראות שונות בפרק ו2.

לצורך התאמתו לשינויים  , דמי בידוד לעובדים שכירים

.  שחלו מאז שנחקק

כך  , לחוק1'שינוי בהוראות התחולה והתוקף של פרק ו3.

באישור ועדת העבודה  , ששר האוצר יוכל לקבוע בצו

תקופות נוספות שתינתן לגביהן , והרווחה של הכנסת

אף אם הן מתחילות לאחר  , זכאות לדמי בידוד

.שהסתיימה תקופת הוראת השעה
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(  1)החלפת פסקה -" עובד בבידוד מזכה"שינוי בהגדרת 

:בנוסח הבאהיתה( 1)פסקה התיקון לפני 

ימים  30הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו " 
מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה או שקיבל שתי מנות חיסון ובמועד 

תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון  
ובלבד שהמציא למעסיקו אישור על קבלת מנת חיסון אחת או שתי מנות  , השנייה

"; לפי העניין, חיסון

?ההבדלים בין התיקוניםמהם



TREY
research

16

( 4)עד ( 1)שבפסקאות אחד מהתנאים שמתקיים בו , עובד השוהה בבידוד

:(5)שמתקיימים בו התנאים שבפסקה עובד או

:הוא המציא למעסיקו אישור המעיד כי מתקיים לגביו אחד מאלה( 1)

ימים מהמועד  30הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו ( א)

;שבו קיבל את מנת החיסון האמורה

הוא קיבל שתי מנות חיסון ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים מהמועד  ( ב)

;שבו קיבל את מנת החיסון השנייה

הוא קיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מחוסן תקפה כמשמעותה בצו  ( ג)

;אך טרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבלת תעודה כאמור, בידוד בית

"עובד בבידוד מזכה"
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והוא חייב בבידוד לפי צו , מחלים והמציא למעסיקו אישור על כךהוא ( 2)

;בידוד בית

,  בהתאם להוראות המנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם, קבערופא ( 3)

כי מתקיים , המתפרסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, 1940

:והוא המציא למעסיקו אישור על כך מאת הרופא, אחד מאלה

;לגביו מניעה רפואית להתחסןיש ( א)

;לגבי הציבור שהוא נמנה עימו, המלצה של משרד הבריאות להתחסןאין ( ב)

;קטיןהוא ( 4)

"עובד בבידוד מזכה"
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,  שוהה בבידוד לפי צו בידוד בית עם ילדו שחלה עליו חובת בידודהוא ( 5)

:ומתקיימים לגביו כל אלה

;אינו חוזר או חולהילדו ( א)

נעדר מעבודתו משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת הבידוד של ילדו או משום שהוא  הוא ( ב)

;עובד השוהה בבידוד

;מסר דיווח לגבי הבידוד שלו ושל ילדו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח כאמורהוא ( ג)

ולפיה אין לילד הורה אחר שבימי , מסר הצהרה למעסיקו לפי הטופס שבתוספת הראשונההוא ( ד)

:היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה

;האחר הוא עובד בבידוד מזכה לפי פסקה זוההורה ( 1)

;האחר הוא עובד שהוא הורה מלווהההורה ( 2)

;וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד, האחר הוא עצמאיההורה ( 3)

"עובד בבידוד מזכה"
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ב לעניין היעדרות לסירוגין  26לסעיף ( 2א)ק"סהוספת 
.  מהעבודה של שני הורים בעקבות בידוד של ילדם

הורים שהאחד 2הורים שכירים ל 2מטרת התיקון היא להשוות את התנאים בין 
.  שכיר והשני עצמאי

שבו אחד ההורים הוא עובד תא משפחתי גם לגבי מתקיים ( 1א)ק"בסהרציונל 
השכיר בתא  לא יופחת יום תשלום אחד מהעובד נקבע כי , שכיר והשני עצמאי

דמי בידוד בעבור כל  משולמים לעצמאי וזאת מכיוון שממילא לא , משפחתי כאמור
הימים  המופחת לשני ההורים יהיה זהה למספר מספר הימים וכך , ימי היעדרותו

.  בעבור הורה אחדשמופחת 
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.ב26לסעיף ( 2א)ק"ס
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לסירוגין עם עצמאי שהוא , שנעדר מעבודתו, לעניין עובד שהוא הורה מלווה"
לא יופחת , במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יט26הורה מלווה כהגדרתו בסעיף 

ובלבד , (א)התשלום בעד יום העבודה המלא של העובד כאמור בסעיף קטן 
שבהצהרה שמסר העובד למעסיקו לפי פרק זה הוא הודיע על כך שההורה שהוא 

, עצמאי חדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל חובת הבידוד שחלה על ילדם
וצירף אליה את ההצהרה שהגיש ההורה שהוא עצמאי למוסד לפי התוספת 

."השנייה
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תקופת הוראת  "שינוי הגדרות –יז 26תיקון סעיף 
"תקופת הזכאות"ב " השעה

:מאלהאחת–"הזכאותתקופת"

בפברואר28)ב"התשפ'אבאדרז"כיוםעדהתחילהשמיוםבתקופה(1)
2022);

,בצו,האוצרשרשקבע,היותרלכלחודשיםשישהשלתקופה(2)
תוםלאחרשתחילתה,הכנסתשלוהרווחההעבודהועדתבאישור

הוראותלפיתקופהאותההוארכהואם,(1)בפסקההאמורההתקופה
.כאמורההארכהתקופתתוםלאחר–(ג)קטןסעיף

.2022-ב"תשפ(4'מס)צוב31.5.2022יוםעדהוארכההתקופה*

?מהם ההבדלים בין התיקונים



TREY
research

22

.–יז 26לסעיף ( ב)ק"סהוספת 

בתקופתשחלהבידודתקופתבשלזהפרקלפיבידודלדמיזכאיעובד(1)
רקמלווההורהשהואעובדלענייןיחולו(2א)ב26סעיףהוראות,ואולם;הזכאות

;(א)כח26בסעיףכאמורהזכאותבתקופתגםשחלהבידודתקופתלעניין

שבהםהזכאותבתקופתהימיםבעדזהפרקלפיבידודלדמיזכאיעובד(2)
החלהמעבודתוכאמורנעדרשבשלההבידודתקופתאםאף,מעבודתונעדר
.הזכאותתקופתלפני

רשאי,הכנסתשלוהבריאותהרווחה,העבודהועדתבאישור,האוצרשר(ג)
"הזכאותתקופת"להגדרה(1)בפסקההאמורההתקופהאתבצולהאריך

.אחתכלחודשיםשישהעליעלושלאנוספותבתקופות(א)קטןשבסעיף

?מהם ההבדלים בין התיקונים
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.–יז 26לסעיף ( ג)ק"סהוספת 

רשאי,הכנסתשלוהבריאותהרווחה,העבודהועדתבאישור,האוצרשר(ג)
"הזכאותתקופת"להגדרה(1)בפסקההאמורההתקופהאתבצולהאריך

.אחתכלחודשיםשישהעליעלושלאנוספותבתקופות(א)קטןשבסעיף

?מהם ההבדלים בין התיקונים
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יח  26בסעיף"שעההוראת"הוספת 

,חלקהאוכולה,שחלהבידודבתקופתעובדעליחולוזהפרקהוראות(א).יח26
:אלהבשינויים,השעההוראתבתקופת

–ב26בסעיף(1)
עד"תשלוםלמעט,הבידוד"במיליםהחלהקטעבמקום,ברישה,(א)קטןבסעיף(א)

;("בידודדמי–זהבפרק)הבידוד"יקראו"לוהמגיע"המילים

;ייקראולא–(ב)–(2א),(1א)קטניםסעיפים(ב)

העבודהמיוםהחל"יבוא"הבידודבשלמעבודתונעדרשבהם"אחרי,(1()ג)קטןבסעיף(ג)
;"כאמורהעובדנעדרשבוהשני

עבודהימישני"יקראו"אחדמלאעבודהיום"במקום,(1()א)ט26בסעיף(2)
."בעדם"יקראו"בעדו"ובמקום"מלאים

?מהם ההבדלים בין התיקונים
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מהמעסיקלקבלזכאייהיההשעההוראתפיעל,בידודלדמיהזכאיעובד1.

לרבות,הבידודבתקופתמעבודתונעדרשבההתקופהכלעבורבידודדמי

.לבידודהראשוןהיוםעבורמלאתשלום

יח26בסעיף " הוראת השעה"משמעות 
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הצבוריםהמחלהימימיתרתלהפחיתהמעסיקעל,הבידודתקופתעבור2.

החלמעבודתוהעובדנעדרשבהםהעבודהימימספראת,העובדלזכות

אםגם,מחלהימי3עדיופחתוהיותרלכלכאשר,השניהעבודהמיום

.יותרארוכההייתההבידודתקופת

תקופתאותהבמהלךמעבודתםלסירוגיןנעדרו"מלוויםהורים"שבובמקרה

לימייחסיבאופןלזכותםהצבוריםהמחלהימייופחתו,ילדםשלבידוד

.מחלהימי3עדיופחתויחדלשניהםכאשר,מהםאחדכלשלההיעדרות

יח26בסעיף " הוראת השעה"משמעות 
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כדמילעובדמעסיקששילםהעלותבגיןהלאומימהביטוחהשיפויסכום3.

שבעדכך,עודכן,השעההוראתבתקופתשחלהבידודתקופתעבורבידוד

,(100%)מלאהחזריקבלהמעסיקהבידודבתקופתמלאיםעבודהימישני

יוםבעדמלאלתשלוםזכאותהמקנה,בחוקהרגילההסדרבמקום,זאת

.בלבדאחד

למעסיק75%עליעמודההחזר,ואילךהבידודלתקופתהשלישיהיוםבעד

,העלותמסך50%שלהחזראו,עובדים20עדהעסיק1.8.2020שביום

.עובדים20מעלהעסיקמועדשבאותולמעסיק

יח26בסעיף " הוראת השעה"משמעות 
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שתקפההשעההוראתואת,28/02/2022ליוםעדתקףבידודדמיהסדר

.נוספיםבשבועייםלהאריךכוונהיש,לעילכנזכרקצובהלתקופה

יח26בסעיף " הוראת השעה"משמעות 
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נגיף )צו התוכנית לסיוע כלכלי 
הוראת  ( )הקורונה החדש

2022-ב"התשפ, (3' מס()שעה
10.2.2022מיום –
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תקופת הוראת השעה לפי סעיפים  1.

לחוק  (1()ב)כט26ו־( 1()ב)יח26

.14.2.2022תוארך עד יום 

1.2.2022תחילתו של צו זה ביום 2.
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נגיף )צו התוכנית לסיוע כלכלי 
הוראת  ( )הקורונה החדש

2022-ב"התשפ, (4' מס()שעה
13.3.2022מיום –
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תקופת הזכאות האמורה בפסקה  1.

"  תקופת הזכאות"להגדרה ( 1)

(  א)כח26ובסעיף ( א)יז26שבסעיף 

.31.5.2022תוארך עד יום 

1.3.2022תחילתו של צו זה ביום 1.
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!על ההקשבהתודה
Righty.ioמייסדת ,ד"הילה אהרוני עו

050-2999229what’s app

Support@righty.io

www.righty.io
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19.10.2021יום עיון 

mailto:Support@righty.io

