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    חלחל  א�א�  בי�בי�  ,,קיבוציי�קיבוציי�  הסכמי�הסכמי�  פיפי" " עלעל  עובדי�עובדי�

""..לאולאו  א�א�  ובי�ובי�  זהזה  חוקחוק  העובדי�העובדי�  עלעל
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  ))דד((  מעמד כופהמעמד כופה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    בשלבשל  היעדרותהיעדרות((  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  33  סעי'סעי'��

))ילדילד  מחלתמחלת

    בשלבשל  היעדרותהיעדרות((  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  44  סעי'סעי'��

))הורההורה  מחלתמחלת

    בשלבשל  היעדרותהיעדרות((  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  44  סעי'סעי'��

))זוגזוג  ב�ב�  מחלתמחלת

    מכוחמכוח  עובדעובד  שלשל  זכותוזכותו  עלעל  להוסי'להוסי'  באבא  זהזה  חוקחוק""

""..ממנהממנה  לגרועלגרוע  ולאולא  הסכ�הסכ�  אואו  די�די�
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  ))הה((  מעמד כופהמעמד כופה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    עבודהעבודה  חוזהחוזה  אואו  קיבוציקיבוצי  הסכ�הסכ�  במסגרתבמסגרת  הא�הא�3)3)

    החוקיהחוקי  ההסדרההסדר  עלעל  להתנותלהתנות  נית�נית�  אישיאישי

    ??מחלהמחלה  בתקופתבתקופת  פיטורי�פיטורי�  האוסרהאוסר

    פיטורי�פיטורי�("("  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  ))גג((..אא44  סעי'סעי'��

")")מחלהמחלה  לדמילדמי  הזכאותהזכאות  בתקופתבתקופת

  שעניי�שעניי�  עובדעובד  לרבותלרבות  ""  ''עובדעובד''  זהזה  בסעי'בסעי'""

    פיפי""עלעל  לגביולגביו  מוסדרמוסדר  מחלהמחלה  לתקופתלתקופת  תשלו�תשלו�

    ""..קיבוציקיבוצי  הסכ�הסכ�
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  ))וו((  הגדרת מחלההגדרת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    תאונתתאונת""  לבי�לבי�  ""מחלהמחלה""  בי�בי�  ההבדלההבדל  מהומהו4)4)

    ??""עבודהעבודה

")")הגדרותהגדרות("("  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  11  סעי'סעי'��

    שלשל  הקבועהקבוע  אואו  הזמניהזמני  כושרוכושרו  איאי  ""  ''מחלהמחלה''""

  ממצאי�ממצאי�  פיפי" " עלעל  ,,הנובעהנובע  ,,עבודתועבודתו  לבצעלבצע  העובדהעובד

    ""לקוילקוי  בריאותבריאות  ממצבממצב  ,,רפואיי�רפואיי�

קוסמטיקוסמטי  ניתוחניתוח::לבחינהלבחינה  דוגמאדוגמא��
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  ))זז((  הגדרת מחלההגדרת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
")")הגדרותהגדרות("("  הלאומיהלאומי  הביטוחהביטוח  לחוקלחוק  7979  סעי'סעי'��

    כדיכדי  תו%תו%  שאירעהשאירעה  תאונהתאונה  " "   ''עבודהעבודה  תאונתתאונת''""

    ,,מטעמומטעמו  אואו  מעבידומעבידו  אצלאצל  עבודתועבודתו  ועקבועקב  עבודתועבודתו

    ידוידו  במשלחבמשלח  עיסוקועיסוקו  כדיכדי  תו%תו%  ""  עצמאיעצמאי  ובעובדובעובד

""..ידוידו  במשלחבמשלח  עיסוקועיסוקו  ועקבועקב

")")הגדרותהגדרות("("  הלאומיהלאומי  הביטוחהביטוח  לחוקלחוק  150150  סעי'סעי'��

    חיצוניחיצוני  גור�גור�  שבושבו  פתאומיפתאומי  אירועאירוע  " "   ''תאונהתאונה''""

    לאובד�לאובד�  ממנהממנה  וכתוצאהוכתוצאה  פיסיתפיסית  לחבלהלחבלה  מביאמביא

""..התפקודהתפקוד  כושרכושר

1414

  ))חח((  הגדרת מחלההגדרת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    ג�ג�  בהכרחבהכרח  כוללכולל  מקי'מקי'  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  הא�הא�5)5)

    ??תאונותתאונות//מחלותמחלות  מפנימפני  אישיתאישית  הגנההגנה

    לפנסיהלפנסיה  ))משולבמשולב  נוסחנוסח((  הרחבההרחבה  לצולצו  22  סעי'סעי'��

")")הגדרותהגדרות("("  חובהחובה

    קצבתקצבת  ++  זקנהזקנה  קצבתקצבת  ==  מקי'מקי'  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח

נכותנכות  קצבתקצבת  ++  שארי�שארי�

    פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעי'סעי'  תחולתתחולת  תיתכ�תיתכ�  הא�הא�6)6)

    ??עע""אכאכ//נכותנכות  מפנימפני  הגנההגנה  ללאללא  פיטורי�פיטורי�

1515

""כלכליי�כלכליי�סיכוני חיי� סיכוני חיי� ""

מפרנסמפרנס  פטירתפטירת1)1)

))פרישהפרישה  גילגיל  לאחרלאחר((  ימי�ימי�  אריכותאריכות2)2)

    גילגיל  לפנילפני((  עבודהעבודה  כושרכושר  אובד�אובד�3)3)

))פרישהפרישה

))פרישהפרישה  גילגיל  לפנילפני((  אבטלהאבטלה4)4)
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    ))טט((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    ששולמוששולמו  מחלהמחלה  דמידמי  להחזרלהחזר  זכאיזכאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�7)7)

    שולמושולמו  עבורהעבורה  מחלהמחלה  תקופתתקופת  בגי�בגי�  ידוידו  עלעל

    אואו  לאומילאומי  לביטוחלביטוח  מהמוסדמהמוסד  פגיעהפגיעה  דמידמי  לעובדלעובד

    מצבמצב  ייתכ�ייתכ�  הא�הא�  ??פנסיוניפנסיוני  עבודהעבודה  כושרכושר  אובד�אובד�

    תקופתתקופת  בגי�בגי�  שכרשכר  תחליפיתחליפי  לכפללכפל  זכאיזכאי  עובדעובד  בובו

??אחתאחת  היעדרותהיעדרות

    אתאת  למצותלמצות  עובדעובד  עלעל  לכפותלכפות  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�8)8)

    עבודהעבודה  כושרכושר  לאובד�לאובד�  אואו  פגיעהפגיעה  לדמילדמי  זכותוזכותו

??מחלהמחלה  דמידמי  לתשלו�לתשלו�  מוקד�מוקד�  כתנאיכתנאי  פנסיוניפנסיוני

1818

    ))יי((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    דיני�דיני�  תחולתתחולת("("  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  1111  סעי'סעי'��

")")אחרי�אחרי�

  בעדבעד  חיקוקחיקוק  כלכל  פיפי" " עלעל  לתשלו�לתשלו�  הזכאיהזכאי  עובדעובד""

    ,,בריאותבריאות  מטעמימטעמי  לעבודהלעבודה  כושרכושר""איאי  תקופתתקופת

    22גג  פרקפרק  לפילפי  גמלהגמלה  ,,נכותנכות  בעדבעד  תשלו�תשלו�  למעטלמעט

    מכוחמכוח  פיצויי�פיצויי�  אואו  הלאומיהלאומי  הביטוחהביטוח  לחוקלחוק

    מחלהמחלה  לדמילדמי  זכאיזכאי  יהיהיהיה  לאלא  ,,הנזיקי�הנזיקי�  פקודתפקודת

    הואהוא  שבעדהשבעדה  התקופההתקופה  לגבילגבי  זהזה  חוקחוק  פיפי" " עלעל

""......כאמורכאמור  לתשלו�לתשלו�  זכאיזכאי
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1919

    ))יאיא((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    חוזהחוזה  במסגרתבמסגרת  כדי�כדי�  לכלוללכלול  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�9)9)

    לעילותלעילות  הנוגעהנוגע  בכלבכל  תחלו'תחלו'  הסדרהסדר  אישיאישי  עבודהעבודה

    חוקחוק  פיפי""עלעל  לעובדלעובד  הקיימותהקיימות  נזיקיותנזיקיות  תביעהתביעה

??תאונהתאונה//מחלהמחלה  עקבעקב

    הזכאותהזכאות  חריגיחריגי  מסכתמסכת  אתאת  להרחיבלהרחיב  נית�נית�  הא�הא�10)10)

    1111  בסעי'בסעי'  הקבועי�הקבועי�((  החוקיי�החוקיי�  מחלהמחלה  לדמילדמי

    לעובדלעובד  בה�בה�  למקרי�למקרי�  ג�ג�  ))מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק

??תאונהתאונה//מחלהמחלה  מפנימפני  ביטוחיביטוחי  כיסויכיסוי

2020

""משולש השכרמשולש השכר""
חוזה אישי/הודעה לעובד

חות נוכחות"דותלושי שכר

התאמה מלאה

2121

    ))יביב((  ערכת קליטהערכת קליטה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
  בכתבבכתב  לעובדלעובד  להודיעלהודיע  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  הא�הא�11)11)

  בערכתבערכת  ::קריקרי((  לעבודהלעבודה  קליטתוקליטתו  בעתבעת

    ??מחלהמחלה  בדיניבדיני  זכויותיוזכויותיו  מכלולמכלול  עלעל  ))הקליטההקליטה

))עבודהעבודה  תנאיתנאי((  לעובדלעובד  הודעההודעה  לחוקלחוק  ))אא((22  סעי'סעי'��

    בהודעהבהודעה  העובדהעובד  שלשל  העבודההעבודה  תנאיתנאי  פירוטפירוט""

::אלהאלה  בענייני�בענייני�  יהיהיהיה

......

    לעובדלעובד  המשתלמי�המשתלמי�  התשלומי�התשלומי�  כלכל  ס%ס%  ))55((

""......השכרהשכר  תשלו�תשלו�  ומועדיומועדי  עבודהעבודה  כשכרכשכר
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2222

    ))יגיג((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    מחמתמחמת  לעבודהלעבודה  מועמדמועמד  לקבלתלקבלת  סירובסירוב  הא�הא�12)12)

??הפליההפליהלל  להיחשבלהיחשב  עלולעלול  רפואיותרפואיות  מגבלותמגבלות

בעבודהבעבודה  ההזדמנויותההזדמנויות  שוויו�שוויו�  לחוקלחוק  22  סעי'סעי'��

  דורשידורשי  בי�בי�  אואו  עובדיועובדיו  בי�בי�  מעבידמעביד  יפלהיפלה  לאלא  ))אא"("(

    ,,המיניתהמינית  נטיית�נטיית�  ,,מינ�מינ�  מחמתמחמת  עבודהעבודה

    ,,פוריותפוריות  טיפוליטיפולי  ,,הריו�הריו�  ,,האישיהאישי  מעמד�מעמד�

    ,,הורי�הורי�  היות�היות�  ,,גופיתגופית""חו�חו�  הפריההפריה  טיפוליטיפולי

    ,,מוצא�מוצא�  אר�אר�  ,,לאומיות�לאומיות�  דת�דת�  ,,גזע�גזע�  ,,גיל�גיל�

      ......במילואי�במילואי�  שירות�שירות�  אואו  מפלגת�מפלגת�  ,,השקפת�השקפת�

2323

  ))ידיד((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    רואי�רואי�  ))11אא((" " וו  ))אא((  קטני�קטני�  סעיפי�סעיפי�  לעניי�לעניי�  ))בב((

..העניי�העניי�  ממי�ממי�  שלאשלא  תנאי�תנאי�  קביעתקביעת  ג�ג�  כהפליהכהפליה

  כאשרכאשר  זהזה  סעי'סעי'  לפילפי  הפליההפליה  רואי�רואי�  אי�אי�))גג((

    שלשל  ממהות�ממהות�  אואו  מאופיי�מאופיי�  מתחייבתמתחייבת  היאהיא

    ""..המשרההמשרה  אואו  התפקידהתפקיד

    בעבודהבעבודה  ההזדמנויותההזדמנויות  שוויו�שוויו�  לחוקלחוק  ..אא22  סעי'סעי'��

")")בובו  והשימושוהשימוש  צבאיצבאי  פרופילפרופיל  דרישתדרישת  איסוראיסור("("

2424

  ))טוטו((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
  ע�ע�  לאנשי�לאנשי�  זכויותזכויות  שוויו�שוויו�  לחוקלחוק  88  סעי'סעי'��

    ")")בתעסוקהבתעסוקה  הפליההפליה  איסוראיסור("("  מוגבלותמוגבלות

  דורשידורשי  בי�בי�  אואו  עובדיועובדיו  בי�בי�  מעבידמעביד  יפלהיפלה  לאלא  ))אא"("(

    שה�שה�  ובלבדובלבד  ,,מוגבלות�מוגבלות�  מחמתמחמת  ,,עבודהעבודה

......הנדוני�הנדוני�  למשרהלמשרה  אואו  לתפקידלתפקיד  כשירי�כשירי�

    ג�ג�  כהפליהכהפליה  רואי�רואי�  ,,))אא((  קט�קט�  סעי'סעי'  לעניי�לעניי�  ))בב((

..העניי�העניי�  ממי�ממי�  שלאשלא  תנאי�תנאי�  קביעתקביעת

    פעולהפעולה  ,,זהזה  סעי'סעי'  לפילפי  כהפליהכהפליה  רואי�רואי�  אי�אי�  ))גג((

    מהדרישותמהדרישות    המתחייבתהמתחייבת  ,,מפעולהמפעולה  הימנעותהימנעות  אואו

""..המשרההמשרה  שלשל  אואו  התפקידהתפקיד  שלשל  המהותיותהמהותיות
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2525

  ))טזטז((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
  ע�ע�  לאנשי�לאנשי�  זכויותזכויות  שוויו�שוויו�  לחוקלחוק  99  סעי'סעי'��

    ")")מוגבלותמוגבלות  ע�ע�  לאנשי�לאנשי�  הול�הול�  ייצוגייצוג((  מוגבלותמוגבלות

    ביטויביטוי  אי�אי�  עובדיועובדיו  בקרבבקרב  כיכי  מעבידמעביד  ראהראה  ))אא"("(

    אנשי�אנשי�  שלשל  לייצוג�לייצוג�  ,,העניי�העניי�  בנסיבותבנסיבות  ,,הול�הול�

    ,,ההול�ההול�  הייצוגהייצוג  לקידו�לקידו�  יפעליפעל  ,,מוגבלותמוגבלות  ע�ע�

......התאמותהתאמות  ביצועביצוע  לרבותלרבות

    ""  זהזה  בסעי'בסעי'))הה((

    2525" " ממ  יותריותר  המעסיקהמעסיק  מעבידמעביד  " "   ''מעבידמעביד''

""..עובדי�עובדי�

2626

    ))יזיז((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

  ע�ע�  לאנשי�לאנשי�  זכויותזכויות  שוויו�שוויו�  לחוקלחוק  11  סעי'סעי'��

")")הגדרותהגדרות("("  מוגבלותמוגבלות

" "   זהזה  בחוקבחוק""

    ,,פיסיתפיסית  לקותלקות  ע�ע�  אד�אד�  " "   ''מוגבלותמוגבלות  ע�ע�  אד�אד�''

    קבועהקבועה  ,,קוגניטיביתקוגניטיבית  לרבותלרבות  שכליתשכלית  אואו  נפשיתנפשית

    באופ�באופ�  תפקידותפקידו  מוגבלמוגבל  בשלהבשלה  אשראשר  ,,זמניתזמנית  אואו

    החיי�החיי�  מתחומימתחומי  יותריותר  אואו  אחדאחד  בתחו�בתחו�  מהותימהותי

""..העיקריי�העיקריי�

2727

  ))יחיח((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    בשינויי�בשינויי�  ,,יחולויחולו  זהזה  סעי'סעי'  הוראותהוראות  ))דד((��

    ע�ע�  אד�אד�  בעברבעבר  שהיהשהיה  מימי  עלעל  ג�ג�  ,,המחויבי�המחויבי�

    מוגבלותמוגבלות  ע�ע�  לאד�לאד�  שנחשבשנחשב  מימי  עלעל  ,,מוגבלותמוגבלות

    מוגבלותמוגבלות  ע�ע�  אד�אד�  שלשל  משפחתומשפחתו  בניבני  ועלועל

""..בובו  המטפלי�המטפלי�

......" "   זהזה  סעי'סעי'  לעניי�לעניי�  ))הה((

    התאמותהתאמות  ביצועביצוע""איאי  לרבותלרבות  " "   ''הפליההפליה''

  אד�אד�  שלשל  המיוחדי�המיוחדי�  צרכיוצרכיו  מחמתמחמת  הנדרשותהנדרשות

    ""..העסקתוהעסקתו  אתאת  יאפשרויאפשרו  אשראשר  מוגבלותמוגבלות  ע�ע�
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2828

  ))יטיט((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    הפליההפליה  מניעתמניעת("("  גנטיגנטי  מידעמידע  לחוקלחוק  2929  סעי'סעי'��

    ")")בתעסוקהבתעסוקה

    ממועמדממועמד  אואו  מעובדמעובד  ידרושידרוש  לאלא  מעבידמעביד  ))אא"("(

..גנטיתגנטית  בדיקהבדיקה  לעבורלעבור  אואו  גנטיגנטי  מידעמידע......לעבודהלעבודה

    לעבורלעבור  אואו  גנטיגנטי  מידעמידע  מעובדמעובד  מעבידמעביד  דרשדרש  ))בב((

    סירובוסירובו  מחמתמחמת  בעובדבעובד  יפגעיפגע  לאלא......גנטיתגנטית  בדיקהבדיקה

    גנטיתגנטית  בדיקהבדיקה  לערו%לערו%  אואו  גנטיגנטי  מידעמידע  למסורלמסור

  תנאיתנאי  ,,בעבודהבעבודה  קידו�קידו�  ,,לעבודהלעבודה  קבלהקבלה  לעניי�לעניי�

""..פיטורי�פיטורי�  אואו  עבודהעבודה

2929

  ))ככ((  הלי% השמההלי% השמה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

  אואו  גנטיגנטי  במידעבמידע  שימוששימוש  מעבידמעביד  יעשהיעשה  לאלא  ))גג"("(

    לרבותלרבות  עובדעובד  שלשל  גנטיתגנטית  בדיקהבדיקה  שלשל  בתוצאהבתוצאה

  תנאיתנאי  ,,בעבודהבעבודה  קידו�קידו�  ,,לעבודהלעבודה  קבלהקבלה  לעניי�לעניי�

..פיטורי�פיטורי�  אואו  עבודהעבודה

    העובדהעובד  שלשל  בריאותובריאותו  עלעל  שמירהשמירה  לש�לש�  ))11((  ))דד((

  שבה�שבה�  עבודהעבודה  מקומותמקומות  לקבועלקבוע......השרהשר  רשאירשאי

    בדיקהבדיקה  נחוצהנחוצה  מסוימי�מסוימי�  עבודהעבודה  סוגיסוגי  לצור%לצור%

""......גנטיתגנטית

3030

    ))כאכא((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    מצבומצבו  אתאת  לבדוקלבדוק  חייבחייב//זכאיזכאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�13)13)

??לעבודהלעבודה  מועמדמועמד  שלשל  הרפואיהרפואי

    19531953" " גג""תשיתשי  ,,הנוערהנוער  עבודתעבודת  לחוקלחוק  1111  סעי'סעי'��

    עבודותעבודות  ,,אסורותאסורות  עבודותעבודות((  נשי�נשי�  עבודתעבודת  תקנותתקנות��

20012001""אא""תשסתשס  ,,))מסוכנותמסוכנות  ועבודותועבודות  מוגבלותמוגבלות

    בקרינהבקרינה  עבודותעבודות((  נשי�נשי�  עבודתעבודת  תקנותתקנות��

19791979" " טט""תשלתשל  ,,))מייננתמייננת

19911991" " אא""תשנתשנ  ,,זרי�זרי�  עובדי�עובדי�  לחוקלחוק  ..בב11  סעי'סעי'��
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3131

    ))כבכב((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    לעבודהלעבודה  ממועמדממועמד  לדרושלדרוש  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�14)14)

??רפואיתרפואית  סודיותסודיות  עלעל  ויתורויתור

    למעסיקלמעסיק  לדווחלדווח  מחויבמחויב  לעבודהלעבודה  מועמדמועמד  הא�הא�15)15)

??הרפואיהרפואי  מצבומצבו  עלעל

    עלעל  לדווחלדווח  מחויבתמחויבת  לעבודהלעבודה  מועמדתמועמדת  הא�הא�16)16)

    לעבודהלעבודה  תת//מועמדמועמד  הא�הא�  ??למעסיקלמעסיק  הריונההריונה

    הפריההפריה  אואו  פוריותפוריות  טיפוליטיפולי  עלעל  לדווחלדווח  מחויבי�מחויבי�

    ??גופיתגופית""חו�חו�

3232

    ))כגכג((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    רפואיותרפואיות  בדיקותבדיקות  בעריכתבעריכת  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  הא�הא�17)17)

??לעובדיולעובדיו  תקופתיותתקופתיות

    החמרההחמרה  עלעל  למעסיקולמעסיקו  לדווחלדווח  מחויבמחויב  עובדעובד  הא�הא�18)18)

??הרפואיהרפואי  במצבובמצבו

    המש%המש%  להתנותלהתנות  חייבחייב//רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�19)19)

    רופארופא  שלשל  אישוראישור  בהצגתבהצגת  עובדעובד  העסקתהעסקת

??לעבודהלעבודה  כשירותוכשירותו  בדברבדבר  תעסוקתיתעסוקתי

    עובדיועובדיו  אתאת  לחייבלחייב  למשללמשל  יכוליכול  מעבידמעביד  הא�הא�20)20)

??חור'חור'  שפעתשפעת  מפנימפני  חיסו�חיסו�  לקבללקבל

3333

    ))כדכד((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    עובדעובד  שלשל  ממושכותממושכות//תכופותתכופות  היעדרויותהיעדרויות  הא�הא�21)21)

    עילתעילת  לגבשלגבש  יכולותיכולות  מחלהמחלה  תקופותתקופות  עקבעקב

??למעסיקלמעסיק  הולמתהולמת  פיטורי�פיטורי�

  הבריאותיהבריאותי  במצבבמצב  משמעותיתמשמעותית  התרופפותהתרופפות  הא�הא�22)22)

??פיטוריופיטוריו  אתאת  להצדיקלהצדיק  יכולהיכולה  העובדהעובד  שלשל

    שלשל  ממושכותממושכות//תכופותתכופות  היעדרויותהיעדרויות  הא�הא�23)23)

    היתרהיתר  קבלתקבלת  להכשירלהכשיר  בכוח�בכוח�  בהיריו�בהיריו�  עובדתעובדת

    נשי�נשי�  עבודתעבודת  עלעל  מהממונהמהממונה((  לפיטוריהלפיטוריה  מנהלימנהלי

??))הכלכלההכלכלה  במשרדבמשרד
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3434

    ))כהכה((  זכות ניהוליתזכות ניהולית  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    לקוילקוי  בריאותבריאות  מצבמצב  עקבעקב  עובדעובד  התפטרותהתפטרות  הא�הא�24)24)

    בפיצוייבפיצויי  מזכהמזכה  ))משפחתומשפחתו  ב�ב�  שלשל  אואו  שלושלו((

??פיטורי�פיטורי�

    המתפטרהמתפטר  העובדהעובד  ,,אלהאלה  בנסיבותבנסיבות  ג�ג�  הא�הא�25)25)

    אואו  בזמ�בזמ�((  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  במת�במת�  מחויבמחויב

??))בכס'בכס'

    היעדרותהיעדרות  עלעל  למעסיקלמעסיק  לדווחלדווח  מחויבמחויב  עובדעובד  הא�הא�26)26)

    לשובולשובו  הצפויהצפוי  המועדהמועד  עלעל  וכ�וכ�  מחלהמחלה  מפאתמפאת

??לעבודהלעבודה

3535

  ))כוכו((  חובת דיווחחובת דיווח  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    לתשלו�לתשלו�  נהלי�נהלי�((  מחלהמחלה  דמידמי  לתקנותלתקנות  11  תקנהתקנה��

    ))מחלהמחלה  דמידמי

    ימסורימסור  מחלהמחלה  עקבעקב  מעבודתומעבודתו  הנעדרהנעדר  עובדעובד""

    ימי�ימי�  שלושהשלושה  תו%תו%  כ%כ%  עלעל  הודעההודעה  למעבידלמעביד

    התקופההתקופה  ועלועל  להעדרולהעדרו  הראשו�הראשו�  מהיו�מהיו�

    ;;לעבודהלעבודה  מסוגלמסוגל  יהיהיהיה  לאלא  שבהשבה  המשוערתהמשוערת

    ,,מטעמומטעמו  אואו  העובדהעובד  ידיידי""עלעל  תימסרתימסר  ההודעהההודעה

    אתאת  העובדהעובד  לידיעתלידיעת  הביאהביא  שהמעבידשהמעביד  ובלבדובלבד

""..זוזו  תקנהתקנה  הוראתהוראת  לקיו�לקיו�  חובתוחובתו

3636

  ))כזכז((  חות נוכחותחות נוכחות""דודו  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    מרש�מרש�((  כדי�כדי�  עבודהעבודה  שעותשעות  פנקספנקסבב  הא�הא�27)27)

??מחלהמחלה  תקופותתקופות  לתעדלתעד  חייבחייב  מעסיקמעסיק  ))נוכחותנוכחות

    ,,ומנוחהומנוחה  עבודהעבודה  שעותשעות  לתקנותלתקנות  55  תקנהתקנה��

19551955" " וו""תשטתשט

    מאמ�מאמ�  כוללכולל((  בלבדבלבד  עבודהעבודה  שעותשעות  פירוטפירוט  חובתחובת

    תקופותתקופות  לפירוטלפירוט  דרישהדרישה  כלכל  ללאללא))מיוחדמיוחד

    במסגרתבמסגרת  ))נוספי�נוספי�  היעדרותהיעדרות  אירועיאירועי  אואו((  מחלהמחלה

    !!הנוכחותהנוכחות  חותחות""דודו
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3737

  ))כחכח((  תלושי שכרתלושי שכר  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    המוטלתהמוטלת  החוקיתהחוקית  הפירוטהפירוט  חובתחובת  היק'היק'  מהומהו28)28)

    הנוגעהנוגע  בכלבכל  השכרהשכר  תלושיתלושי  במסגרתבמסגרת  מעסיקמעסיק  עלעל

??המחלההמחלה  דינידיני  לנתונילנתוני

19581958""חח""תשיתשי  ,,השכרהשכר  הגנתהגנת  לחוקלחוק  תוספתתוספת��

    התשלו�התשלו�  בתקופתבתקופת  שנוצלושנוצלו  המחלההמחלה  ימיימי  מספרמספר��

    ))))66((44  סעי'סעי'((  הצבורההצבורה  המחלההמחלה  תקופתתקופת  ויתרתויתרת

    דמידמי  לרבותלרבות  הרגילהרגיל  לשכרלשכר  מעברמעבר  תשלומי�תשלומי���

    ))))33((55  סעי'סעי'((  מחלהמחלה

3838

  ))כטכט((  תלושי שכרתלושי שכר  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    הכרחהכרח  ))חודשיחודשי((  במשכורתבמשכורת  עובדעובד  לגבילגבי  הא�הא�29)29)

    מהשכרמהשכר  במובח�במובח�  מחלהמחלה  דמידמי  תשלו�תשלו�  לציי�לציי�

    השכרהשכר  בפירוטבפירוט  שדישדי  אואו  הרגילהרגיל  החודשיהחודשי

??שנוצלושנוצלו  המחלההמחלה  ימיימי  וזקיפתוזקיפת  החודשיהחודשי

  דמידמי))חודשיחודשי((  במשכורתבמשכורת  עובדעובד  לגבילגבי  מדועמדוע30)30)

    יירשמויירשמו  ראשוני�ראשוני�  ימי�ימי�  שלושהשלושה  בגי�בגי�  המחלההמחלה

??))שכרשכר  הפחתתהפחתת  ::קריקרי((  במינוסבמינוס

    המנהליהמנהלי  במישורבמישור  מעסיקמעסיק  שלשל  החשיפההחשיפה  מהימהי31)31)

??המחלההמחלה  דינידיני  בגי�בגי�  ))כספיי�כספיי�  עיצומי�עיצומי�((

3939

  ))לל((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
??כדי�כדי�  ""מחלהמחלה  תעודתתעודת""  מהימהי32)32)

    נהלי�נהלי�((  מחלהמחלה  דמידמי  לתקנותלתקנות  ))אא((22  תקנהתקנה��

19761976""וו""תשלתשל  ,,))מחלהמחלה  דמידמי  לתשלו�לתשלו�

  בעדבעד  מחלהמחלה  דמידמי  לקבלתלקבלת  למעבידלמעביד  הפונההפונה  עובדעובד""

    מחלהמחלה  תעודתתעודת  ימציאימציא  ,,מחלהמחלה  עקבעקב  העדרוהעדרו  ימיימי

  מצויני�מצויני�  שבהשבה  ,,בידובידו  חתומהחתומה  רופארופא  מאתמאת

::כדלקמ�כדלקמ�  הפרטי�הפרטי�

;;זהותוזהותו  ומספרומספר  החולההחולה  ש�ש�  ))11((

;;המחלההמחלה  אבחו�אבחו�  ))22((
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4040

  ))לאלא((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    מסוגלמסוגל  העובדהעובד  היההיה  לאלא  שבהשבה  התקופההתקופה  ))33((

    מסוגלמסוגל  אינואינו  עדיי�עדיי�  וא�וא�  ;;מחלהמחלה  עקבעקב  לעבודהלעבודה

    לאלא  שבהשבה  המשוערתהמשוערת  התקופההתקופה  ,,לעבודהלעבודה  לחזורלחזור

;;לעבודהלעבודה  מסוגלמסוגל  יהיהיהיה

;;ומענוומענו  הרופאהרופא  ש�ש�  ))44((

    ""..התעודההתעודה  הוצאתהוצאת  תארי%תארי%  ))55((

    המחלההמחלה  בתעודתבתעודת  המחלההמחלה  אבחו�אבחו�  ציו�ציו�  הא�הא�33)33)

??העובדהעובד  בפרטיותבפרטיות  פגיעהפגיעה  מהווהמהווה  אינואינו

4141

  ))לבלב((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
" " עלעל  להיבדקלהיבדק  עובדעובד  לחייבלחייב  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�34)34)

    להתנותלהתנות  יכוליכול  מעסיקמעסיק  הא�הא�  ??מטעמומטעמו  רופארופא  ידיידי

      ??מטעמומטעמו  רופארופא  בבדיקתבבדיקת  מחלהמחלה  דמידמי  תשלו�תשלו�

    לתשלו�לתשלו�  נהלי�נהלי�((  מחלהמחלה  דמידמי  לתקנותלתקנות  22  תקנהתקנה��

19761976""וו""תשלתשל  ,,))מחלהמחלה  דמידמי

    תעודתתעודת  ימציאימציא  חולי�חולי�  בקופתבקופת  החברהחבר  עובדעובד))בב"("(

    המאושרתהמאושרת  אואו  חולי�חולי�""קופתקופת  מאתמאת  מחלהמחלה

  כאמורכאמור  הפרטי�הפרטי�  מצויני�מצויני�  שבהשבה  ,,מטעמהמטעמה

..))אא((  משנהמשנה  בתקנתבתקנת

4242

    ))לגלג((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    שלשל  תוכ�תוכ�  לגבילגבי  המעבידהמעביד  אצלאצל  ספקספק  התעוררהתעורר  ))גג((

    משנהמשנה  תקנתתקנת  לפילפי  ניתנהניתנה  שלאשלא  מחלהמחלה  תעודתתעודת

    לבדיקהלבדיקה  העובדהעובד  אתאת  להעמידלהעמיד  רשאירשאי  הואהוא  ,,))בב((

  המעבידהמעביד  להזמנתלהזמנת  להיענותלהיענות  העובדהעובד  ועלועל  רפואיתרפואית

      ""..ולהיבדקולהיבדק

    תעודתתעודת  הצגתהצגת""לאילאי  האפשריותהאפשריות  ההשלכותההשלכות  מה�מה�35)35)

??מאוחרתמאוחרת  מסירהמסירה  ??העובדהעובד  ידיידי" " עלעל  כדי�כדי�  מחלהמחלה

    במישורבמישור  המקובלהמקובל  ""הצהרההצהרה  ימיימי""  הסדרהסדר  מהומהו36)36)

    ??))הציבוריהציבורי  במגזרבמגזר  ובמיוחדובמיוחד((  הקיבוציהקיבוצי
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4343

  ))לדלד((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    הניתנתהניתנת((  רטרואקטיביתרטרואקטיבית  מחלהמחלה  תעודתתעודת  הא�הא�37)37)

??תוק'תוק'  וברתוברת  קבילהקבילה  ))בדיעבדבדיעבד

    תקופתתקופת  במהל%במהל%  עובדעובד  להעסיקלהעסיק  נית�נית�  הא�הא�38)38)

    לעבודהלעבודה  לשובלשוב  מקדי�מקדי�  כשעובדכשעובד  בעיקרבעיקר((  מחלהמחלה

??))בתוק'בתוק'  עדיי�עדיי�  המחלההמחלה  כשתעודתכשתעודת

    במהל%במהל%  הנופלתהנופלת  מחלהמחלה  תקופתתקופת  השלכותהשלכות  מה�מה�39)39)

??שנתיתשנתית  חופשהחופשה

    במהל%במהל%  שנתיתשנתית  חופשהחופשה  לזקו'לזקו'  נית�נית�  הא�הא�40)40)

??מחלהמחלה  תקופתתקופת

4444

  ))להלה((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    חלופיתחלופית  עבודהעבודה  לבצעלבצע  עובדעובד  לחייבלחייב  נית�נית�  הא�הא�41)41)

    ??מחלהמחלה  תקופתתקופת  במהל%במהל%

מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  33  סעי'סעי'��

  רפואיי�רפואיי�  ממצאי�ממצאי�  פיפי""עלעל  רופארופא  קבעקבע  ))אא"("(

    ,,מסוגלמסוגל  העובדהעובד  אי�אי�  רפואיותרפואיות  מגבלותמגבלות  שמחמתשמחמת

    אואו  פלוניפלוני  מסוגמסוג  עבודהעבודה  לבצעלבצע  ,,מסוי�מסוי�  זמ�זמ�  בפרבפר

  אינואינו  העובדהעובד  מכ%מכ%  וכתוצאהוכתוצאה  ,,מסוימי�מסוימי�  בתנאי�בתנאי�

    ,,חלקיחלקי  באופ�באופ�  אלאאלא  עבודתועבודתו  לבצעלבצע  מסוגלמסוגל

,,אחרתאחרת    מתאימהמתאימה    עבודהעבודה    לולו      הציעהציע    והמעבידוהמעביד

4545

  ))לולו((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    שכרושכרו  א%א%  ,,מחלהמחלה  לדמילדמי  זכאיזכאי  העובדהעובד  יהיהיהיה  לאלא

    שהיהשהיה  מהשכרמהשכר  יפחתיפחת  לאלא  לולו  שהוצעהשהוצעה  בעבודהבעבודה

......הקודמתהקודמת  בעבודתובעבודתו  המשי%המשי%  אילואילו  מקבלמקבל

    כאמורכאמור  מתאימהמתאימה  עבודהעבודה  המעבידהמעביד  הציעהציע  לאלא))בב((

  לסכו�לסכו�  זכאיזכאי  העובדהעובד  יהיהיהיה  ,,))אא((  קט�קט�  בסעי'בסעי'

    הוראותהוראות  אילולאאילולא  לולו  מגיעי�מגיעי�  שהיושהיו  המחלההמחלה  דמידמי

..זהזה  סעי'סעי'

  " "   ''מתאימהמתאימה  עבודהעבודה''  ,,זהזה  סעי'סעי'  לעניי�לעניי�))גג((

        הרפואיותהרפואיות  המגבלותהמגבלות  לגביהלגביה  חלותחלות  שלאשלא  עבודהעבודה
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4646

    ))לזלז((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    העבודההעבודה  מסוגמסוג  והיאוהיא))אא((  קט�קט�  בסעי'בסעי'  כאמורכאמור

    השני�השני�  שלוששלוש  תו%תו%  העובדהעובד  עבדעבד  שבהשבה  העיקריתהעיקרית

    עבודהעבודה  שהיאשהיא  אואו  למחלתולמחלתו  בתכו'בתכו'  שקדמושקדמו

    ,,המקצועיתהמקצועית  הכשרתוהכשרתו  אתאת  התואמתהתואמת  אחרתאחרת

..הגופניהגופני  וכושרווכושרו  השכלתוהשכלתו  רמתרמת

    התייעצותהתייעצות  טעונהטעונה  מתאימהמתאימה  עבודהעבודה  הצעתהצעת))דד((

    ועדועד  באי�באי�  ;;העבודההעבודה  במקו�במקו�  העובדי�העובדי�  ועדועד  ע�ע�

))בב((  קט�קט�  סעי'סעי'  הוראותהוראות  יחולויחולו  " "   כאמורכאמור  עובדי�עובדי�

    ""..מתאימהמתאימה  עבודהעבודה  המעבידהמעביד  הציעהציע  לאלא  כאילוכאילו

4747

  ))לחלח((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    הלי%הלי%  לקיי�לקיי�  נית�נית�  מחלהמחלה  תקופתתקופת  במהל%במהל%  הא�הא�42)42)

    ??שימועשימוע

??עובדעובד  לפטרלפטר  נית�נית�  מחלהמחלה  תקופתתקופת  במהל%במהל%  הא�הא�43)43)

מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  ..אא44  סעי'סעי'��

    מעבודתומעבודתו  שנעדרשנעדר  עובדעובד  יפטריפטר  לאלא  מעבידמעביד))אא"("(

    לדמילדמי  הזכאותהזכאות  תקופתתקופת  במהל%במהל%  ,,מחלתומחלתו  עקבעקב

    הסכ�הסכ�  לפילפי  אואו  זהזה  חוקחוק  לפילפי  לולו  הצבורההצבורה  מחלהמחלה

    הזכאותהזכאות  לתקופתלתקופת  עדעד  וזאתוזאת  ,,קיבוציקיבוצי

    ""..44  סעי'סעי'  לפילפי  המקסימאליתהמקסימאלית

4848

  ))לטלט((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
::מאלהמאלה  באחדבאחד  יחולויחולו  לאלא  זהזה  סעי'סעי'  הוראותהוראות))בב((

    מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  לעובדלעובד  נת�נת�  המעבידהמעביד  ))11((

    עקבעקב  העובדהעובד  נעדרנעדר  בטר�בטר�......חוקחוק  לפילפי  לפיטורי�לפיטורי�

;;מחלתומחלתו

    אואו  מלפעולמלפעול  פסקפסק  העובדהעובד  שלשל  עבודתועבודתו  מקו�מקו�))22((

    תאגידתאגיד  הואהוא  וא�וא�......רגלרגל  פושטפושט  הוכרזהוכרז  שהמעבידשהמעביד

..פירוקפירוק  צוצו  נית�נית�  ""

    שאינהשאינה  פעילותפעילות  הפסקתהפסקת  ""  ''מלפעולמלפעול  פסקפסק''

    ""  ..זמניתזמנית
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4949

  ))ממ((  תעודת מחלהתעודת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    במהל%במהל%  החלההחלה  מחלהמחלה  תקופתתקופת  השלכותהשלכות  מה�מה�44)44)

    אואו  בזמ�בזמ�((  פיטורי�פיטורי�לל  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  תקופתתקופת

??))בכס'בכס'

    במהל%במהל%  החלההחלה  מחלהמחלה  תקופתתקופת  השלכותהשלכות  מה�מה�45)45)

    אואו  בזמ�בזמ�((  התפטרותהתפטרותלל  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה  תקופתתקופת

??))בכס'בכס'

    זכאותזכאות  שוללתשוללת  חגחג  בערבבערב  מחלהמחלה  תקופתתקופת  הא�הא�46)46)

    ??הרלוונטיהרלוונטי  החגהחג  לדמילדמי  בשכרבשכר  עובדעובד  שלשל

5050

  ))מאמא((  ימי מחלהימי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    ??מחלהמחלה  ימיימי  לצבירתלצבירת  החוקיהחוקי  המפתחהמפתח  מהומהו47)47)

  אואו  מזערימזערי  בוותקבוותק  מותנהמותנה  האמורהאמור  המפתחהמפתח  הא�הא�

??משרהמשרה  בהיק'בהיק'

מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק))בב((44  סעי'סעי'  ��

    אותואותו  אצלאצל  עבדעבד  לאלא  פלוניפלוני  שהחודששהחודש  עובדעובד))בב"("(

    ימיימי  בכלבכל  עבודהעבודה  מקו�מקו�  באותובאותו  אואו  מעבידמעביד

    עבודהעבודה  ימיימי  2525......יראויראו  ,,חודשחודש  שבאותושבאותו  העבודההעבודה

    העבודההעבודה  במקו�במקו�  נהוגנהוג  וא�וא�  מלאמלא  עבודהעבודה  כחודשכחודש

""......עבודהעבודה  ימיימי  33//212122  " "   ימי�ימי�  55  ב�ב�  עבודהעבודה  שבועשבוע

5151

  ))מבמב((  ימי מחלהימי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    המזכההמזכה  בוותקבוותק  נכללי�נכללי�  מחלהמחלה  ימיימי  הא�הא�48)48)

      ??הבראההבראה  ודמיודמי  חופשהחופשה  ימיימי  בצבירתבצבירת

    ))וחגי�וחגי�  חופשהחופשה::כגו�כגו�((  שכרשכר  תחליפיתחליפי  ימיימי  הא�הא�49)49)

  בצבירתבצבירת  המזכי�המזכי�  בפועלבפועל  עבודהעבודה  לימילימי  ייווספוייווספו

??מחלהמחלה  ימיימי

    ,,תת""חלחל  ,,לידהלידה  חופשותחופשות  שלשל  תקופותתקופות  הא�הא�50)50)

    אבלאבל  וימיוימי  בעבודהבעבודה  פגיעהפגיעה  ,,היריו�היריו�  שמירתשמירת

??מחלהמחלה  ימיימי  בצבירתבצבירת  מזכותמזכות
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5252

  ))מגמג((  ימי מחלהימי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    לניצוללניצול  הכרחיתהכרחית  מחלהמחלה  ימיימי  יתרתיתרת  הא�הא�51)51)

  להתירלהתיר  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  הא�הא�  ??מחלהמחלה  תקופותתקופות

??שליליתשלילית  מחלהמחלה  יתרתיתרת

  יחסייחסי  בסיו�בסיו�  לעובדלעובד  הנער%הנער%  חשבו�חשבו�  בגמרבגמר  הא�הא�52)52)

    ללאללא  שליליתשלילית  מחלהמחלה  יתרתיתרת  לנכותלנכות  נית�נית�  העבודההעבודה

    ??בכתבבכתב  במסמ%במסמ%  המגובההמגובה  העובדהעובד  הסכמתהסכמת

    השבועיהשבועי  במונהבמונה  מחלהמחלה  ימיימי  לכלוללכלול  חובהחובה  הא�הא�53)53)

    ??נוספותנוספות  שעותשעות  לזיהוילזיהוי

5353

  ))מדמד((  ימי מחלהימי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    מזכהמזכה  משפחהמשפחה  בניבני  מחלותמחלות  חלופותחלופות  קיו�קיו�  הא�הא�54)54)

    ??נוספי�נוספי�  מחלהמחלה  בימיבימי  עובדעובד

    לתוספתלתוספת  זכאיזכאי  מוגבלותמוגבלות  ע�ע�  לילדלילד  הורההורה  הא�הא�55)55)

??מחלהמחלה  ימיימי

    חוזיי�חוזיי�  מחלהמחלה  ימיימי  צבירתצבירת  עלעל  לסכ�לסכ�  נית�נית�  הא�הא�56)56)

        ??))החוקיהחוקי  המפתחהמפתח  עלעל  העודפי�העודפי�((

    התקרההתקרה  אתאת  לבטללבטל  וא'וא'  להגדיללהגדיל  נית�נית�  הא�הא�57)57)

??))יו�יו�  9090  ::קריקרי((  מחלהמחלה  ימיימי  לצבירתלצבירת  החוקיתהחוקית

5454

  ))מהמה((  ימי מחלהימי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    מחלהמחלה  ימיימי  יתרתיתרת  פירוטפירוט  שלשל  ההשלכותההשלכות  מה�מה�58)58)

    הצבירההצבירה  מתקרתמתקרת  החורגתהחורגת  השכרהשכר  בתלושיבתלושי

??החוקיתהחוקית

    תיגררתיגרר  מנוצלתמנוצלת  בלתיבלתי  מחלהמחלה  ימיימי  יתרתיתרת  הא�הא�59)59)

    עבודהעבודה  מקו�מקו�  באותובאותו  מעסיקי�מעסיקי�  חילופיחילופי  בעתבעת

    עקיפהעקיפה  מהעסקהמהעסקה  מעברמעבר  ;;מפעלמפעל  מכירתמכירת((

??))לישירהלישירה  ))קבל�קבל�  באמצעותבאמצעות((

  אחראחר  לעובדלעובד  מחלהמחלה  ימיימי  לתרו�לתרו�  יכוליכול  עובדעובד  הא�הא�60)60)

??בארגו�בארגו�
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5555

  ))מומו((  תקופת מחלהתקופת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    מנוחהמנוחה  ימיימי  כוללתכוללת  מחלהמחלה  תקופתתקופת  הא�הא�61)61)

??וחגי�וחגי�  שבועיתשבועית

  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  ))אא((22  סעי'סעי'��

    תקופתתקופת  תהאתהא  ""  במשכורתבמשכורת  עובדעובד  לגבילגבי  ))11"("(

    מנוחהמנוחה  ימיימי  לרבותלרבות  ,,מחלתומחלתו  ימיימי  כלכל  המחלההמחלה

;;וחגי�וחגי�  שבועיתשבועית

    המחלההמחלה  תקופתתקופת  תהאתהא  " "   ......בשכרבשכר  עובדעובד  לגבילגבי  ))22((

    שבועיתשבועית  מנוחהמנוחה  ימיימי  למעטלמעט  ,,מחלתומחלתו  ימיימי  כלכל

    ""..וחגי�וחגי�

5656

    ))מזמז((  תקופת מחלהתקופת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    ראשו�ראשו�  מחלהמחלה  יו�יו�  כוללתכוללת  מחלהמחלה  תקופתתקופת  הא�הא�62)62)

??מחלהמחלה  דמידמי  בעדובעדו  משולמי�משולמי�  לאלא  א�א�

  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  ))אא((44  סעי'סעי'��

    עלעל  תעלהתעלה  לאלא  מחלהמחלה  לדמילדמי  הזכאותהזכאות  תקופתתקופת""

    חודשחודש  לכללכל  וחציוחצי  יו�יו�  שלשל  מצטברתמצטברת  תקופהתקופה

  אואו  מעבידמעביד  אותואותו  אצלאצל  עבדעבד  שהעובדשהעובד  מלאמלא  עבודהעבודה

    ,,יו�יו�  9090" " ממ  יותריותר  ולאולא......עבודהעבודה  מקו�מקו�  באותובאותו

    דמידמי  העובדהעובד  קיבלקיבל  שבעדהשבעדה  התקופההתקופה  בניכויבניכוי

    ""..זהזה  חוקחוק  פיפי" " עלעל  מחלהמחלה

5757

  ))מחמח((  תקופת מחלהתקופת מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
  בשכרבשכר  עובדעובד  לגבילגבי  מחלהמחלה  תקופתתקופת  תחושבתחושב  כיצדכיצד63)63)

??לסירוגי�לסירוגי�  המועסקהמועסק

  מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  ))אא((22  סעי'סעי'��

    תקופתתקופת  תהאתהא  ""  לסירוגי�לסירוגי�  עובדעובד......לגבילגבי  ))33"("(

    מנוחהמנוחה  ימיימי  למעטלמעט  ,,מחלתומחלתו  ימיימי  כלכל  המחלההמחלה

    הימי�הימי�  שבי�שבי�  היחסהיחס  כפולכפול  ,,וחגי�וחגי�  שבועיתשבועית

    העבודההעבודה  שלשל  השנההשנה  ברבעברבע  העובדהעובד  שעבדשעבד

    שקדמושקדמו  החודשי�החודשי�  1212""שבשב  ביותרביותר  המלאההמלאה

    ""..שנהשנה  רבערבע  באותובאותו  העבודההעבודה  ימיימי  לבי�לבי�  למחלהלמחלה
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5858

    ))מטמט((  בני משפחהבני משפחה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
    ::חוקיותחוקיות  חלופותחלופות64)64)

ילד מחלת�

הורה מחלת�

זוג ב� מחלת�

  של ולידה הריו��

הזוג בת

5959

))ננ((  בני משפחהבני משפחה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
ב�  

המשפחה

מגבלת  

גיל

מכסה 

שנתית

עבודת  

הזוג"ב�

מגבלות  

נוספות

חזקההכרחי16/8  16עד ילד

תלותהכרחי6בוטלההורה

לא  6אי�זוג"ב�

רלוונטי

תלות

הריו�

הזוג  "בת

לא  7אי�

רלוונטי  

4תקנה 

6060

  ))נאנא((  דמי מחלהדמי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 
  מחדשמחדש  תחושבנהתחושבנה  המחלההמחלה  דמידמי  מקדמימקדמי  הא�הא�65)65)

??סמוכותסמוכות  מחלהמחלה  בתקופותבתקופות

  בניבני  במחלותבמחלות  זהי�זהי�  המחלההמחלה  דמידמי  מקדמימקדמי  הא�הא�66)66)

??משפחהמשפחה

??מחלהמחלה  דמידמי  בחישובבחישוב  ייכללוייכללו  שכרשכר  רכיבירכיבי  אילואילו67)67)

מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק))אא((55  סעי'סעי'��

  העבודההעבודה  שכרשכר  בגובהבגובה  יהיויהיו  המחלההמחלה  דמידמי""

    זכאותוזכאותו  בתקופתבתקופת  לקבללקבל  זכאיזכאי  העובדהעובד  שהיהשהיה

    ""..בעבודתובעבודתו  המשי%המשי%  אילואילו  מחלהמחלה  לדמילדמי
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6161

  ))נבנב((  דמי מחלהדמי מחלה  " " דיני מחלה דיני מחלה 

    עלולעלול  מחלהמחלה  דמידמי  בתשלו�בתשלו�  איחוראיחור  הא�הא�68)68)

??עבודהעבודה  שכרשכר  להלנתלהלנת  להיחשבלהיחשב

  המבוטחהמבוטח  בשכרבשכר  נכללי�נכללי�  מחלהמחלה  דמידמי  הא�הא�69)69)

??פנסיוניותפנסיוניות  הפרשותהפרשות  לחישובלחישוב

    להיכלללהיכלל  אמוראמור  נוכחותנוכחות//התמדההתמדה  מענקמענק  הא�הא�70)70)

??כאמורכאמור  המבוטחהמבוטח  בשכרבשכר

    מחלהמחלה  בתקופתבתקופת  בשכרבשכר  עבודהעבודה  השלכותהשלכות  מה�מה�71)71)

    ??אחראחר  מעסיקמעסיק  אצלאצל

6262

  ))נגנג((  שונותשונות  " " דיני מחלה דיני מחלה 

))מחלהמחלה  דמידמי  לחוקלחוק  88  סעי'סעי'((  מחלהמחלה  ביטוחיביטוחי72)72)

    לחוקלחוק  ..דד11  סעי'סעי'((  זרזר  לעובדלעובד  רפואירפואי  ביטוחביטוח73)73)

  ))זרי�זרי�  עובדי�עובדי�

    בתביעותבתביעות  החוקיתהחוקית  ההתיישנותההתיישנות  תקופתתקופת  מהימהי74)74)

??מחלהמחלה  דמידמי

    לתבועלתבוע  נית�נית�  מעסיקמעסיק  פירוקפירוק  שלשל  במקרהבמקרה  הא�הא�75)75)

    לאומילאומי  לביטוחלביטוח  מהמוסדמהמוסד  מחלהמחלה  דמידמי  חובותחובות

??))הלאומיהלאומי  הביטוחהביטוח  לחוקלחוק  183183  סעי'סעי'((

6363
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