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קצת רקע על דמי בידוד•

הגדרות חשובות•

מהם התנאים לקבלת דמי בידוד•

חשיבות הדיווח  •

תשלום דמי בידוד•

ניצול צבירות מחלה בגין דמי בידוד•

מועד התשלום•

עבודה בתקופת הבידוד•

ל"מה קורה עם עובדים שחוזרים מחו•

דמי בידוד למי שאינו מחוסן או מחלים  •

שיפוי המעסיק•
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( נגיף הקורונה החדש)לסיוע כלכלי התכניתחוק 

נחקק בעקבות קביעת 2020-ף"תש, (הוראת שעה)

27.7.2020ץ ב"בית המשפט העליון בשבתו כבג

כי , (מדינת ישראל' שירותי סיעוד נ" סל)"

נגיף  )בידוד שבו חייב עובד מכוח צו בריאות העם 

,  (בידוד בית והוראות שונות()הקורונה החדש

אינו מחלה כהגדרתה בחוק דמי , 2020-ף"התש

.  1976-ו"התשל, מחלה

ובמסגרתו  , כמו כן נקבע כי ההסדר שחל עד אז

פרסמה ראשת שירותי בריאות הציבור במשרד 

הבריאות תעודת מחלה גורפת שחלה על כל חייבי  

. בטל, הבידוד לפי צו בידוד בית
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כל מי שחייב בבידוד לפי צו  , בהתאם לאותו הסדר

,  על בסיס התעודה האמורה, בידוד בית נחשב

ולכן  , לחולה שנעדר מעבודתו לפי חוק דמי מחלה

היעדרותו נזקפה על חשבון ימי המחלה שלו והוא 

.היה זכאי לקבל בשלה דמי מחלה

שהוחל גם )הסדר חקיקתי מיוחד 19.11.2020ב 

ולפי , "דמי בידוד"שיצר את המונח ( רטרואקטיבית

עובד שנעדר מחמת בידוד יהיה זכאי , הסדר זה

למעט יום , מהמעסיק לתשלום עבור ימי הבידוד

.אחד
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לסיוע כלכלי  התכניתפורסם חוק 9.11.2020ביום 

הוראת()נגיף הקורונה החדש)

2020-א"התשפ,(3' תיקון מס()שעה

נגיף )לסיוע כלכלי התכניתובמסגרתו נוסף לחוק 

,  2020-ף"התש, (הוראת שעה()הקורונה החדש

שבו עוגן הסדר כלכלי לעניין, לחוק1'פרק ו

.  31.3.2021דמי בידוד כהוראת שעה שתוקפה עד 

,  23.12.2020ביום ,23–בשל התפזרות הכנסת ה

הוארכה תקופת הוראת השעה וההסדר עד ליום 

6.7.2021.
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החל בישראל מבצע לחיסון 20.12.2020ביום 

האוכלוסייה כנגד המחלה הנגרמת

בהתאם תוקנו הוראות . מנגיף הקורונה החדש

משרד הבריאות לגבי מי שהתחסן או החלים 

.מהמחלה ומתן פטור מחובת בידוד

הפטור כאמור יצר קושי בעבור הורים מחוסנים או

מחלימים שילדיהם חייבים בבידוד לפי צו בידוד 

בית שכן תוצאתו הייתה שהורה מחוסן או מחלים

לא חייב בבידוד על פי ההנחיות ולכן לא זכאי 

.  לדמי בידוד בגין תקופת הבידוד של ילדו
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בעקבות הקביעה בפסק הדין שלפיה , נוסף על כך

הרי שהורה כאמור גם  , בידוד אינו בגדר מחלה

אינו זכאי לדמי מחלה מכוח חוק דמי מחלה  

בשל , 1993-ג"התשנ, (היעדרות בשל מחלת ילד)

.היעדרותו כאמור לצורך השגחה על ילדו שבבידוד

זאת ועוד משניתן להתחסן התיקון קובע אבחנה  

בין מי שנמצא בבידוד ולא התחסן בשל התנגדותו 

.לחיסון ולמי שלא התחסן בשל בעיה בריאותית

ערך שינויים בחוק לתיקון  5.8.2021התיקון ביום 

.  הבעיות שנוצרו כאמור
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ניצול של ימי מחלה מצבירת  " = דמי בידוד"

שנעדרו  ת.העובדימי המחלה הצבורה של 

מעבודתם עקב היותם בבידוד לפי המנגנון  

.שנקבע בחוק
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שמתקיים בו , עובד השוהה בבידוד–" עובד בבידוד מזכה"
או עובד שמתקיימים  ( 4)עד ( 1)אחד מהתנאים שבפסקאות 

(:5)בו התנאים שבפסקה 

הוא קיבל מנת חיסון ראשונה ובמועד תחילת (1)
ימים מהמועד שבו קיבל 30תקופת הבידוד טרם חלפו 

את מנת החיסון האמורה או שקיבל שתי מנות חיסון  
ובמועד תחילת תקופת הבידוד טרם חלפו שבעה ימים 

ובלבד  , מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון השנייה
שהמציא למעסיקו אישור על קבלת מנת חיסון אחת או  

;לפי העניין, שתי מנות חיסון

והוא  , הוא מחלים והמציא למעסיקו אישור על כך(2)
;חייב בבידוד לפי צו בידוד בית

בהתאם להוראות המנהל כהגדרתו , רופא קבע(3)
המתפרסמות באתר , 1940, בפקודת בריאות העם

,  כי מתקיים אחד מאלה, האינטרנט של משרד הבריאות
:והוא המציא למעסיקו אישור על כך מאת הרופא

;יש לגביו מניעה רפואית להתחסן(א)

לגבי   , אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן(ב)

;הציבור שהוא נמנה עימו
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;קטיןהוא(4)

שחלהילדועםביתבידודצולפיבבידודשוהההוא(5)
:אלהכללגביוומתקיימים,בידודחובתעליו

;ילדו אינו חוזר או חולה(   א)

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

;השוהה בבידוד

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

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

:היעדרותו של העובד מתקיים בו אחד מאלה

ההורה האחר הוא עובד בבידוד מזכה לפי (   1)
;פסקה זו

;ההורה האחר הוא עובד שהוא הורה מלווה(   2)

וחדל מלעסוק  , ההורה האחר הוא עובד עצמאי(   3)
;בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד
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לגביושמתקיימיםעובד–"בבידודהשוההעובד"
למעט,שלהלן(3)עד(1)בפסקאותהתנאיםכל
לישראלהגעתובשלבידודחובתעליושחלהמי

:חולהשהואאואחרתממדינה

עליושחלהמשוםמעבודתונעדרהוא(1)
;בידודחובת

בידודצולפיהבידודעלדיווחמסרהוא(2)
;האמורמהדיווחהעתקלמעסיקווהמציאבית

;ביתבידודצולפיבבידודשהההוא(3)
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בושמתקיימיםעובד–"מלווההורהשהואעובד"
:אלהכל

חובתילדועלשחלהמשוםמעבודתונעדרהוא(1)
;בידוד

,ביתבידודצולפיבידודחובתעליוחלהלא(2)
;מחליםהיותועלאישורלמעסיקוהמציאוהוא

;חולהאוחוזראינוילדו(3)

הטופסלפילמעסיקוהצהרהמסרהוא(4)
שבימיאחרהורהלילדאיןולפיה,שבתוספת
:מאלהאחדבומתקייםהעובדשלהיעדרותו

לפימזכהבבידודעובדהואהאחרההורה(א)
;"מזכהבבידודעובד"להגדרה(5)פסקה

;מלווההורהשהואעובדהואהאחרההורה(ב)

וחדל,עצמאיעובדהואהאחרההורה(ג)
;הילדבידודבשלידובמשלחאובעסקומלעסוק

והמציאילדושלהבידודלגבידיווחמסרהוא(5)
;כאמורמהדיווחהעתקלמעסיקו
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חולים מאומתים מקבלים דמי )העובד אינו חולה 1.

(.מחלה רגילים

.דרישה לשהייה בבידוד2.

בטופס  )על בידוד למשרד הבריאותדיווח3.

*(.5400או באמצעות מוקד קול הבריאות מקוון

ימים לאחר  4עד הדיווח צריך להיעשות4.

.תחילת הבידוד

אישור משרד הבריאות למעסיק  העברת5.

.על דיווח כניסה לבידוד

https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report
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דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה  , ימים4-בעת דיווח לאחר יותר מ

.ימים קודם לדיווח4-שלאחר הדיווח ו

:  דוגמה
1.1.2021עובד נכנס לבידוד ביום 

6.1.2021דיווח על בידוד ביום 

ואילך3.1.2021יהיה זכאי לדמי בידוד החל מיום 
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שהואעובד,מזכהבבידודעובדשקובעלחוק(א)ב26סעיף

ממעסיקםלקבלזכאיםבבידודהשוההועובדמלווההורה

בתקופתמעבודתםנעדרושבהםהעבודהימיבעדתשלום

מאותהאחדמלאעבודהיוםבעדתשלוםלמעט,הבידוד

לקבללבחורהעובדיכולאותו,(בידודדמי–להלן)תקופה

בהתאם,שלוהצבוריםהחופשהמימיחופשהיוםכתשלום

:הבאלהסדר

–מלווההורהשהואעובדאומזכהבבידודעובד(1)

דמילחוק6-ו5סעיפיםלפימחלהלדמיהשווהסכום

;מחלה

האמורמהסכום75%–בבידודהשוההעובד(2)

.(1)בפסקה
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לסירוגיןמעבודתםנעדרואשרמלוויםהוריםשהםעובדים

יוםבעדהתשלוםיופחת,ילדםשלהבידודתקופתבמהלך

ראשוןשנעדרלהורההמגיעמהתשלוםרק,המלאהעבודה

שבהצהרהובלבד,בידודתקופתאותהבמהלךמעבודתו

ידיעלהודיעהואזהחוקלפילמעסיקוהעובדשמסר

הבידודחובתבשלמעבודתוהאחרההורהשלההיעדרות

ההורהשהגיעכאמורהצהרהאליהוצירף,ילדםעלשחלה

.למעסיקוהאחר

אומיטיבמחלהדמיהסדרעליושחלעובד,האמוראףעל

העבודהיוםבעדגםלתשלוםזכאימיטיבבידודדמיהסדר

לאהסעיףשהוראותלוהודיעהמעסיקאםאלא.הראשון

.בידודעליחולו
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17

עובדשלהצבורההמחלהמחופשתמפחיתיםהבידודימיאת

.בידודדמילוששילמו

נעדרשבהםהעבודהימילמספרבהתאםתהיהההפחתה

.עבודהימי3מיותרלאאךהבידודבשלמעבודתו

תקופתבמהלךלסירוגיןמעבודתושנעדרמלווהלהורהגםכך

נעדרוההוריםשניאם,ימים3עדיופחתו,ילדושלהבידוד

.להצהרתםבהתאםיחדלשניהםימים3עדיפחתולסירוגין
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מחלה בגין ימי  

הבידוד
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?מחלהימייתרתללאעובדעםקורהמה

מהימיםהימיםיופחתוצבוריםמחלהימילרשותושאיןעובד

אתלהכניסמתירהחוקכלומר,לזכותושיעמדוהעתידיים

.מחלהימי"מינוס"להעובד

?הימיםאתצברולאהעבודהאתסייםהעובדעםקורהמה

הימיםאתצברלאוהואהעובדשלעבודתותסתייםאם

הצבורההחופשהמימיאותםלקזזרשאיהמעסיקהעתידיים

.העובדידיעלנוצלושטרם

יהיהלאמספקתחופשהיתרתנותרהלאאם-לבלשיםחשוב

.הבידודבגיןששולמוהמחלהימיבעדחובלעובד
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שכרלומשלםשהיהבמועדבידודדמילעובדוישלםמעסיק

העתקאתלמעסיקמסרשהעובדובלבד,עבדאילועבודה

העתקואם,האמורהמועדלפניימיםשבעהלפחותהדיווח

במועד–האמורהמועדלפנילמעסיקנמסרלאהדיווח

.הדיווחהעתקמסירתשלאחרהעבודהשכרלתשלוםהקרוב
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לחוק יעביר המוסד לביטוח לאומי למעסיק  ( א)ט 26בהתאם לסעיף 
עובד שהוא הורה מלווה ועובד  , לעובד בבידוד מזכהששילם דמי בידוד 

:תשלום בשיעורים שבהם נשא המעסיק כדלהלן, השוהה בבידוד

בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם יום עבודה מלא אחדבעד (1)
;100%–בעדו דמי בידוד לעובדו לפי פרק זה 

בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם  שאר ימי העבודהבעד (2)
1.8.2020דמי בידוד לעובדו לפי מספר העובדים בעסק ביום 

;75%–עובדים 20מי שהעסיק לכל היותר ( א)

.50%–עובדים 20מי שהעסיק יותר (   ב)

זכאות לדמי בידוד  )ג 26גם מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי סעיף 
לא יהיה זכאי לדמי  ( לעובד שנסע למדינה אחרת מטעם המעסיק

בידוד בגין העלות שבה נשא בשל יום עבודה מלא אחד בתקופת  
.  הבידוד

זכאות לדמי בידוד  )( ב)ב26וכך גם מעסיק ששילם דמי בידוד לפי סעיף 
על היום הראשון בשל הסכם תשלום דמי מחלה מיטיב מכוח הסכם  

(קיבוצי או חוזה אישי
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רק בעד הימים בתקופת הבידוד שלגביהם משרד  ינתןהשיפוי 
.הבריאות אישר שהעובד דיווח על בידוד שלו או של ילדו לפי העניין

ימים בתקופת הבידוד ואם נהוג 7ימים בכל 5התשלום יהיה עד 
ימים בתקופת  7ימים בכל 6–ימים 6במקום העבודה שבוע עבודה בן 

.הבידוד

" =  העלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד "
:הסכום המתקבל מצירוף שני אלה

;דמי הבידוד ששילם המעסיק בפועל לעובד(   1)

סכום השווה לעלויות הנלוות ששילם המעסיק בפועל בעד העובד (   2)
ובלבד שלא יעלה על , (1)בשל תשלום דמי הבידוד כאמור בפסקה 

.מדמי הבידוד כאמור באותה פסקה30%
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דין היעדרות בתקופת  
בידוד ודמי בידוד

בתקופתכהיעדרותהיאהיעדרותובבידודשוההשעובדבזמן

.מחלהימיכמוישולמולוהמשולמיםהבידודודמימחלה

לבצעוישבבידודהשוההעובדלפטרניתןלאכילדעתחשוב

להמשיךגםכך,כרגילגמלולקופתלפנסיההפרשותעבורו

.העבודהבמקוםוותקולצבור
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מה דינו של עובד  
שעובד בתקופת 

?הבידוד

בשכרמעסיקואצללמעשהשעבד,בבידודהשוההעובד

ולאמעסיקמאותובידודלדמיזכאייהיהלאהבידודבתקופת

עבדשבוהבידודבתקופתהזמןפרקבעדמחלהימילויופחתו

.כאמור

העובדשכן,זותקופהבגיןלשיפויזכאייהיהלאהמעסיקגםכך

.העבודהבמקוםבפועלעבד
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מה קורה אם העובד  
?או ילדו חולים

25

אין זכאות  -עובד חולה בקורונה או שילדו חולה 

. לדמי בידוד

מדובר בדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה או חוק דמי  

(.מחלת ילד)מחלה 

התשלום יהיה בהתאם להוראות החוק והניכוי 

מצבירת ימי המחלה גם הוא יהיה בהתאם להוראות 

.  החוק
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מה עם עובד שחזר  
ל ונדרש  "מחו

?לבידוד

26

:נבחין בין שני מצבים

ל ומחויב "עובד נסע לחופשה חוזר מחו1)

.אין זכאות לדמי בידוד-בבידוד 

–עובד חזר מנסיעת עבודה מטעם המעסיק 2)

גם אם  100%יש זכאות לדמי בידוד בשיעור 

המדינה לא תשפה . העובד לא מחוסן או מחלים

בעד העלות שבה נשא המעסיק עבור יום 

.עבודה מלא אחד בתקופת הבידוד
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מה בנוגע לרציפות  
?תקופות 

27

אם העובד הפסיק להיות בבידוד -רציפות תקופות 

בקורונהחלוכי הוא או ילדו 

בחישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת 

יימנו ימי הבידוד  , מחלתו או תקופת מחלת ילדו

שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו 

כך שיקבל תעריף , חושבו כחלק מתקופת המחלה

.בגין ימי המחלה( 100%)מלא 
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איך מגישים  
?בקשה לשיפוי 

28

בקשה לשיפוי תוגש על ידי המעסיק לביטוח הלאומי באופן  

.מקוון באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

מתום החודש ימים90-מיש להגיש את הבקשה לא יאוחר 

.שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו

הבקשה תכלול הצהרה של המעסיק על ביצוע תשלו דמי 

בידוד לעובד בהתאם להוראות החוק ועל כך שהועבד המציא  

.את המסמכים הנדרשים להוכחת הבידוד
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איך מגישים  
?בקשה לשיפוי 
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:בנוסף יהיה על המעסיק להעביר את הפרטים הבאים

–פרטי המעסיק(1)

שם המעסיק  •

(מ"ע, פ"ח)מספר מזהה •

מספר טלפון•

כתובת דואר אלקטרוני•

מספר חשבון בנק •

;מספר תיק ניכויים של המעסיק•
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איך מגישים  
?בקשה לשיפוי 

30

–פרטי העובד(2)

שם מלא  •

מספר מזהה אחר שניתן  / מספר דרכון/ מספר זהות•

לפי  , על ידי רשות שלטונית של העובד או של ילדו

שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות  , העניין

בבידוד  , לפי העניין, על שהייתו או שהיית ילדו

מספר טלפון של העובד  •

;אם ישנה, כתובת דואר אלקטרוני שלו•

שבה הועסק העובד אצל המעסיק  היקף המשרה(3)

;בשלושת החודשים שקדמו לתקופת הבידוד
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איך מגישים  
?בקשה לשיפוי 
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פרטים על הבידוד(4)

לפי  , מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד או של ילדו•

,  העניין

מועד סיום הבידוד  •

מספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד  •

ג בציון  26ב או 26דמי בידוד לפי הוראות סעיפים 

ולעניין הסדר  , ההוראה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד

הדין  –( ב)ב26דמי מחלה מיטיב לפי דין כאמור בסעיף 

;שבו נקבע ההסדר
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איך מגישים  
?בקשה לשיפוי 
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גובה דמי הבידוד(5)

לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד •

,  של העובד

השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו  •

, חושב שווי דמי הבידוד

העלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות  •

;העובד לדמי בידוד לפי פרק זה
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איך מגישים  
?בקשה לשיפוי 
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עובד שהוא הורה , היות העובד עובד השוהה בבידוד(6)

תוך ציון הפסקה  –לפי העניין , מלווה או עובד בבידוד מזכה

שמכוחה הוא זכאי לתשלום " עובד בבידוד מזכה"בהגדרה 

ואם הוא עובד שהוא הורה מלווה שנעדר  , דמי בידוד

מי מההורים  –מעבודתו לסירוגין עם ההורה האחר של הילד 

.נעדר מעבודתו ראשון לפי ההצהרה שנמסרה לו
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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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