
  הדרכה משפטית" אופק"
  

    להסדרת תקופת הבידוד ק וח - 2020בר אוקטוב 22איגרת מידע 
  ))3' תיקון מס( )הוראת שעה) (גיף הקורונה החדשנ(התוכנית לסיוע כלכלי חוק (

  
  פירוט והערות  סעיף  סוגיה  'מס

  מצב קודם  )1(
  )28.10.2020עד (

תקופת בידוד נחשבה לתקופת מחלה בגינה העובד יכול היה לנצל   -
בלבד  "תעודת מחלה גורפת"הצגת ל בכפוףימי מחלתו  את יתרת
  ).ידי רופא-שאינה חתומה על(למעסיק 

ת הוראת תקופ(" 2021 מרץב 31ועד ליום  2020באוקטובר  29יום מ  )ב.(זי26  תקופת ההסדר החדש  )2(
  .  )"השעה

 1-28/102020ל ן פרק הזמן שבגי גםיחול  למעסיק הסדר השיפוי  )ד.(זי26
ראה ( פת בידודתקולעובדיו דמי מחלה בששילם ק ביחס למעסי

  .)להלןבטבלה  )ב5(בסעיף 
החלה בכל המקרים  צו בריאות העםמכוח ב חובת הבידודבהתאם ל  .א26  "בידוד"הגדרת   )א3(

  :הבאים
  ;)מלבד לחריגים מוגדרים, ל"מי שהגיע לישראל מחו( חוזר )א(
כולל במקרה של ספק ( מגע הדוק עם חולה מאומתמי שהיה ב )ב(

  )3(; )לצו) ב(2סעיף (עד לבירורו באמצעות משרד הבריאות , לכך
 14-מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה מאומת ב )ג(

  ;הימים האחרונים
דיקת קורונה בעקבות הפניית רופא עד לקבלת מי שבצע ב )ד(

  ;)לצו) 1ב(2סעיף (תוצאת הבדיקה או עד לקבלת אישור רופא 
עד למדידת חום גוף שאינו ( °38אדם עם חום גוף העולה על  )ה(

שעות ברציפות או עד לקבלת ממצא שלילי  48במשך  °37.5עולה על 
  ).לצו. 1א2סעיף (בבדיקת קורונה 

   :ותהער
 בידוד עצמי של עובדהחלופות השנייה והחמישית מאפשרות  )א(

  .  )?פתח לשימוש לרעה( יכולת בקרה נאותה מצד המעסיק ללא
  :במקרים הבאים אינה חלהחובת הבידוד כאמור  )ב(

  ;)לצו) ח(2סעיף (פי קביעת רופא -על חולים-בידוד בבית* 
   ;)לצו) ט(2סעיף (פא פי קביעת רו-על "מחלים"* 
  .העובדעצמית של  המכוח הנחיית מעסיק או ביוזמ בידוד מחמיר* 
נראה כי ההסדר החוקי החדש לא יחול בנסיבות בהן חובת  )ג(

אליה העובד הוצא ביוזמת  ת"במהלך תקופת חלהבידוד קמה 
העובד ימשיך לממש את זכאותו לדמי , כשבנסיבות אלה(המעסיק 

  ).אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי
   עובד"הגדרת   )ב3(

  "השוהה בבידוד
  )בידוד מזכה(

  :מילוי חמשת התנאים המצטברים הבאים
 או על ילדוהחלה עליו  חובת בידודבודתו עקב היעדרות עובד מע )1(
  ;)הנזקק לסיוע אישי) גיל תלללא הגב(עם מוגבלות  ילד/16עד גיל (
העתק והמצאת  דיווח על הבידוד למשרד הבריאותמסירת  )2(

  ;מהדיווח האמור למעסיק
  ;העובד שהה בבידוד בית) 3(
ת מלבד לנסיע( ל"הבידוד אינו מתחייב מחזרת העובד מחו )4(

  ?יציג תעודת מחלה למעסיק" חוזר"-אם עובדמה ו ;)עבודה
  .העובד אינו חולה קורונה מאומת )5(

   :ותהער
  .)שתוקפה פקע( תעודת מחלה גורפתהעובד פטור מהגשת  )א(
  .לעובד זכאות לדמי בידוד הלא יקנבן זוג /בידוד הורה )ב(
דיווח או ( על הבידוד למשרד הבריאות הפרת חובת הדיווח )ג(

את זכאות העובד לדמי בידוד וכן את  )או ידחה(שלול י )מאוחר
  . )בלבד מיום פרסום החוק ואילך( זכאות המעסיק לשיפוי מהמדינה

ספק רב אם מעסיק יהיה רשאי לשלול זכאות לדמי בידוד עקב  )ד(
התקהלות "- השתתפותו ב: כגון( מצד העובד" הסתכנות מרצון"

  ).או הפרה אחרת של כללי זהירות נוספים" אסורה
פחות משבוע ימים לפני מועד  המצאת העתק הדיווח למעסיק )ה(

 גרור את דחיית תשלום דמי הבידוד לעובדתתשלום המשכורת 
  .)לחוק )ד(.ב26סעיף ( הבאה ו החודשיתמשכורתל
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אם חלה בקורונה עובד לא יהיה זכאי לדמי בידוד לפי חוק זה  )ו(
יהיה חולה לכל דבר ועניין  מכיוון שאז, במהלך תקופת הבידוד

  .יםלחוקי המחלה הרגיויחולו לעניינו 
   תקופת"הגדרת   )ג3(

  "הבידוד
 תשדריבד עול הבו נודעהראשון רצופה שתחילתה ביום תקופה   .א26

למשרד  דיווח מאוחרבמקרה של ; סיומהעד ליום והבידוד 
ימים ארבעה ל יחתתקופת הבידוד ת - ימים ומעלה  4ל שהבריאות 

      .)בדמי בידוד וזכיכאמור האיחור  ברור האם ימי אלכש( לפני כן
 ללאלעובדיהם המעסיקים הבאים מחויבים בתשלום דמי בידוד   .ח26  "מעסיק"הגדרת   )ד3(

  :זכאות לשיפוי כלשהו מהמוסד לביטוח לאומי
  ;"מסתנן" שלמעסיק  )א(
  ).חלופות שונות 6(המדינה וגופים הקשורים למדינה  )ב(

  דעובזכאות   )א4(
  לדמי בידוד 

  

  :פי הכללים הבאים- יהיה זכאי לדמי בידוד עלעובד   .ב26
יחד עם ; )השתתפות העובד( י בידודדמ 0 - יום בידוד ראשון) 1(

על חשבון (ה לבחור לנצל בגינו יום חופשרשאי יהיה העובד , זאת
   .)יתרת ימי חופשתו

  .)שכר רגיל: קרי( דמי בידוד 100% - ואילך יום בידוד שני) 2(
  :הערות

שהעובד נוהג ע בוימים בש" בגיןאך ורק ולמו שידמי הבידוד  )א(
ימי עבודה בסעיף "ת מכוח הגדר( "לעבוד בהם במשרתו הרגילה

  :יחושבו כדלקמן דהבידו ימד, יוצא מכךכפועל  .)חוקל .א26
  ;)ע בשבוע"י 5לעובד המועסק במתכונת של (ימים בשבוע  5עד  )1(
  ;)ע בשבוע"י 6לעובד המועסק במתכונת של (ימים בשבוע  6עד  )2(
  ;לעובד במשרה חלקית )ככל שקיימים(ימי העבודה הקבועים  )3(
בשלושה חודשים  ככל הנראה(המשרה הממוצע  ףקבהתאם להי )4(

   .עובד שהיקף העסקתו משתנהל  )קודמים בדומה לדמי חג
המחויב בתשלום דמי מחלה מלאים מיום המחלה פרטי מעסיק  )ב(  )א(.ב26

חוזה , צו הרחבה, מכוח הסכם קיבוצי( הסדר מטיבפי - הראשון על
א יחול כי ל )תבבכף דיע(דיו יהיה רשאי להודיע לעוב, )אישי או נוהג

  .על יום הבידוד הראשון
 .ג26

  
המחויב ו ל בשליחות המעסיק"עובד השב לארץ מנסיעה בחו )ג(

 בבידוד יהיה זכאי לדמי בידוד מלאים מיום היעדרותו הראשון
לא יכלול את יום , בנסיבות אלה, בעוד ששיפוי המעסיק מהמדינה(

  .)ראשוןהבידוד ה
לכל (ימי מחלה  4המעסיק ינכה עד  דבידו ימדום שלתכנגד   )ג(.ב26  ימי מחלהניצול   )ב4(

זקיפת יתרה  :לרבות( מיתרת ימי המחלה של העובד )היותר
    .)במידת הצורך, של ימי מחלה תישליל

  :הערות
בידוד בהתאם  ימגם עובד ללא יתרת ימי מחלה יהיה זכאי לד )א(

    .)ימי מחלה כאמור ת שלילותיזקף לחובתו יתרה שלי( לחוק
סיום יחסי יתרה שלילית של ימי מחלה כאמור בבמקרה של  )ב(

ה רשאי לנכותם מיתרת ימי החופשה של העובד היהמעסיק י עבודה
    ).בדלא יהיה רשאי לחייב בגינה את העו ןואלמלא כ(באותה עת 

ה עובד חולה מאומת בקורונה ללא יתרה של ימי מחלה לא יהי )ג(
  .)!?( המדינהמאו  מהמעסיק כלשהם בידוד/זכאי לדמי מחלה

  דמי מחלה= דמי בידוד   .ד26  הקבלת בידוד למחלה  )ג4(

  היעדרות בתקופת מחלה= היעדרות בתקופת בידוד 

  :הערות
לאור ( חישוב דמי מחלהל מי בידוד יחושבו בהתאם לכלליםד )א(

  .)לחוק. א26בסעיף  "דמי בידוד"הגדרת 
תחליף שכר הנכלל בשכר : קרי( ייחשבו לדמי מחלהדמי בידוד  )ב(

איסור פיטורים ותק ו תוזכויות תלויצבירת ; טחהפנסיוני המבו
  .)ידודבתקופת ב

 עבודה מרחוקבדבר  סיכום הדדיהמעסיק והעובד יכולים להגיע ל  .ה26  עבודה בתקופת בידוד  )ד4(
 הכנגד תשלום שכר עבוד ,במלואה או בחלקה, בתקופת הבידוד

  ).דמי בידוד שיפוי/תשלום וללא להניצול ימי מח ללא( חלקי/רגיל
  :הערה  .י26

המעסיק לא יהיה זכאי , ואולם !אין איסור עבודה בתקופת בידוד
  !בגין פרק הזמן בו העובד  עבד בתקופת הבידוד לשיפוי כלשהו
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 שיפי המעסיק  )א5(

  
 הכוללת עלות המעסיקבגובה  מהמדינהשיפוי מעסיק פרטי יקבל   .ט26

פי - על הבידודתקופת שישולמו על ידו לעובד עקב  בידודבגין דמי ה
  :הכללים הבאים

  ;100% - ד ראשוןבגין יום בידו )א(
נכון (התאם למספר עובדיו הבא שיעור ב - הבידודבגין יתר ימי  )ב(

  :)1.8.2020ליום 
  ;%75 - עובדים 20מעסיק עד  )1ב(
  .%50 - עובדים 20 מעלמעסיק  )2ב(

  :הערות
שבה נשא המעסיק מהעלות "השיפוי למעסיק יחושב  גובה )א(

לרבות עלויות : קרי( "ידודהנובעת מזכאות העובד לדמי ב
   ). סוציאליות ופנסיוניות

מעבר  רצוני של המעסיק מטיבתשלום  לא יכלולשיפוי המדינה  )ב(
  .))ב(.ט26סעיף ( לים לתשלום דמי בידוד המפורטים לעיללכל

ד שרמ הםבישלגד דוהביפת קובתם ימיד בע ע רקוציב"השיפוי  )ג(
על ם יהגבל ווחדיבד העוי כ...דמוסה למנהע לודיה ותיאהבר
  .))ג(.ט26סעיף ( "דדובביתו יישה

 שלושבד ובל עי כגבל ,קסילמעע דייו"מוסד לביטוח לאומי ה )ד(
 רדמשח לוודילא בד עוה הםבילגש מיםל יע ,הקשב שהוגה
 לוםתשל כאיו זאינד ובהעך של כועוד דביב יתוהיל שע ותיאברה
   .))ג(.יב26סעיף ( ".מיםם יאותד בעד דובימי ד
לצורך חישוב גובה השיפוי למעסיק ייזקף שווי אחיד לכל יום  )ה(

גם אם ישתנה במהלך תקופת (בידוד בהתאם ליום הבידוד הראשון 
  .   )לחוק. גי26סעיף ( )הבידוד

  למפרע מעסיק שיפוי   )ב5(
  1-28.10.2020בגין 

מעסיק פרטי יהיה זכאי לשיפוי כאמור גם בעבור דמי בידוד   )ד(.זי26
לפני כניסת החוק  :קרי( 2020אוקטובר ב 1-28ששולמו על ידו בגין 

  .)2020באוקטובר  29לתוקף ביום 
מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי מקוונת   .יא26  בקשה לשיפוי  )ג5(

 אך לא ,יום מתום חודש סיום תקופת הבידוד 60ומפורטת בתוך 
  .))ח(.יז26סעיף ר לאו( 2021לפני פברואר 

תקופת הבידוד שלו תסתיים אוטומאטית  - מבודד שחלה בקורונה  .ו26  כללי  )6(
 תקופת הבידוד תחילתמ ברציפותודמי המחלה המגיעים לו יחושבו 

  .)וכו בגין תקופת הבידודנכולל ימי המחלה ש :קרי(
ככל שיחול  ,עובד יהיה זכאי לתחולת הסדר מטיב - הסדר מינימום  .ז26

    .פי התיקון לחוק-מעבר לזכויותיו על ,בנוגע לתקופת בידוד ,עליו
יתוקן חוק  2021 אוקטובר/אפרילהחל מ - דיווח חודשי מקוון  2סעיף 

מעסיק יהיה מחויב בדיווח חודשי מקוון מפורט וומי הביטוח הלא
  . היקפי משרתםלו יולמוסד לביטוח לאומי בנוגע לרכיבי שכר עובד

  

  :ביאורים
נגיף הקורונה (חוק התוכנית לסיוע כלכלי ההסדר החדש המוצג בטבלה לעיל מעוגן במסגרת   )1(

  . 2020בנובמבר  19ביום ת ומושפורסם ברש 2020- א"תשפ, )3' מס תיקון) (הוראת שעה) (החדש
  
הוראה ) (בידוד בית והוראות שונות) (נגיף הקורונה החדש(צו בריאות העם  = צו בריאות העם  )2(

   2020-ף"תש, )שעה
  
  ):לצו הבריאות העם 1סעיף (כל אחד מאלה  = מגע הדוק עם חולה מאומת  )3(

  ; חשיפה במוסד רפואי לחולה מאומת ללא מיגון בהתאם להנחיות משרד הבריאות  )1(;
תן שירות מי שעוסק במ( "נותן שירות חיוני"-ל מלבד( עבודה בסמוך לחולה מאומת  )2(

או )) ד.(ה3סעיף (שעטה מסכה בכפוף להצהרתו על כך ) לציבור במקום עבודה חיוני
  ;  שהייה בכיתה עם חולה מאומת

  ;נסיעה עם חולה מאומת בכל אמצעי תחבורה במרחק של עד שני מושבים ממקום מושבו  )3(
  ;בני ביתו של חולב מאומת  )4(
  .להידבקותכל מגע קרוב עם חולה מאומת שמעלה חשש   )5(
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