
 

10.2.2022 

 לקהל לקוחותינו היקרים שלום רב, 

 

 תשלום דמי בידוד לעובדים חקיקה בנוגע ל עדכון הנדון: 

)הוראת  תיקון  פורסם    1.2.2022  ביום .1 החדש(  הקורונה  )נגיף  כלכלי  לסיוע  התוכנית  לחוק 

מס'   )תיקון  התשפ"ב7שעה(  לחוק)להלן:    2022-(,  לתשלום    (,התיקון  בידוד  בנוגע  דמי 

הקורונה. נגיף  עקב  השטח,   לעובדים  מן  שעלו  שאלות  ובשל  כאמור,  לחוק  התיקון  לנוכח 

ממקום   עובדים  להיעדרות  בנוגע  העדכניות  החוק  הוראות  את  בפניכם  לרכז  לנכון  מצאנו 

 העבודה עקב מחלת הקורונה. 

   –קטגוריות שונות  3-לשם הנוחות נחלק את המקרים ל .2

 ולפיכך נעדר ממקום העבודה.   שחלה בקורונה עובד  –קטגוריה ראשונה 

 , ולפיכך הוא )ההורה( נעדר ממקום העבודה. שילדו חלה בקורונהעובד   –קטגוריה שנייה 

שלישית   בבידודעובד    –קטגוריה  לשהות  ילדו    שנדרש  מחלת  בשל  או  מחלתו  בשל  שלא 

 בקורונה.  

 הללו בנפרד.  להלן נתייחס לכל אחת מן הקטגוריות  .3

 

 עובד שחלה בקורונה  –קטגוריה ראשונה 

 היחס לעובד שחלה בקורונה הוא ככל מקרה אחר שבו עובד חולה ונעדר ממקום העבודה.  .4

בהתאם לזאת, עובד שנעדר בשל מחלת הקורונה )כמו היעדרות בשל כל מחלה אחרת( זכאי   .5

 תו.  לדמי מחלה בהתאם לקבוע בחוק או להסכם המסדיר את תנאי עבוד

 התשלום עבור היעדרות כאמור צריך להופיע כ"דמי מחלה" ולא כ"דמי בידוד".   .6

לעובד   .7 צבורים  ימי מחלה  של  בקיומם  מותנה  כאמור  היעדרות  עבור  אלא אם   –התשלום 

הוסכם אחרת בין הצדדים. במילים אחרות: על פי הוראות החוק, המעסיק אינו חייב לאשר  

נותרו   וככל שלא  יצבור,  עתידיים שהעובד  ימי מחלה  על חשבון  לעובד תשלום דמי מחלה 

הוא לא זכאי לתשלום "דמי מחלה" )או כל תשלום אחר( בעבור    –לעובד ימי מחלה צבורים  

 היעדרותו.  

 

 עובד שילדו חלה בקורונה  –קטגוריה שנייה 

היחס לעובד שילדו חלה בקורונה הוא ככל מקרה אחר שבו עובד נעדר ממקום העבודה בשל   .8

בלבד,   16הצורך להשגיח על ילדו שחולה. הזכות להשגחה כאמור מתייחסת לילדים עד גיל  

 הקבועות בחוק.   וימי ההיעדרות נזקפים על חשבון ימי המחלה של העובד, בהתאם למכסות



 

גם בקטגוריה הזו, התשלום עבור היעדרות כאמור צריך להופיע כ"דמי מחלה" )מחלת ילד(   .9

אלא אם הוסכם    –ולא כ"דמי בידוד", והוא מותנה בקיומם של ימי מחלה צבורים לעובד  

 .  )כמוסבר לעיל( אחרת בין הצדדים

 

 עובד שנדרש לשהות בבידוד  – קטגוריה שלישית 

בשל מחלתו שלו או בשל מחלת    שלאהקטגוריה הזו מתייחסת לעובד שנדרש לשהות בבידוד,   .10

 .  בשל חזרתו או חזרת ילדו מחו"ל )למעט במקרה של נסיעת עבודה( ולא ילדו

 קטגוריות משנה כדלקמן:  3הקטגוריה הזו כוללת בתוכה  .11

לילדו .א קשר  כל  ללא  בבידוד  לשהות  שנדרש  על    ,עובד  אישור  למעסיק  המציא  והוא 

  או שהוא קטין.   2או אישור על היותו מחלים או אישור על מניעות להתחסן   1התחסנות 

ה"תו את  קיבלו  שטרם  לעובדים  מתייחסת  הזו  המשנה  ולפיכך  הירוק"    קטגוריית 

 . )עובד שכזה מכונה "עובד בבידוד מזכה"( מחויבים בבידוד

ל אחד ישימת  את  למעסיק  שהמציא  מבלי  בבידוד,  לשהות  שנדרש  עובד  כי  בכם, 

עובד שמסרב לקבל את מלוא החיסונים על פי   –האישורים הנ"ל )ובמילים פשוטות  

הבריאות משרד  של  רפואייםההנחיות  מטעמים  ולא  בבידוד    לא  –(  ,  כעובד  ייחשב 

 מזכה, כי אם כעובד בבידוד.  

עובד שכזה ייחשב אף הוא כ"עובד   .עובד שנדרש לשהות בבידוד עם ילדו שחייב בבידוד .ב

 בבידוד מזכה", ללא כל קשר לשאלה אם התחסן או לא.  

עובד שילדו חייב לשהות בבידוד, אך הוא עצמו מחלים ולפיכך אינו חייב בבידוד )עובד  .ג

 שכזה מכונה "הורה מלווה"(. 

על  בכל אחד מן המקרים הללו, על העובד להציג למעסיק דיווח שהגיש למשרד הבריאות   .12

שחייב   ילדו  בשל  בבידוד  שוהה  ההורה  שבהם  במקרים  ילדו.  של  או  שלו  לבידוד,  כניסה 

 עליו גם למסור הצהרה למעסיק, על כך שהוא ההורה היחיד אשר נוכח עם הילד.   –בבידוד 

)ולמעט מי שחזר מחו"ל שלא בענייני    ל עובד שנעדר מן העבודה בשל הצורך לשהות בבידודכ .13

עובד בבידוד מזכה )קטגוריות משנה א. וב. לעיל( וכן הורה מלווה  .  זכאי לדמי בידוד  עבודה(

משכרם הרגיל, ואילו עובד בבידוד    100%בשיעור של    דמי בידודל זכאים    –)קטגוריה ג. לעיל(  

 .  משכרו הרגיל 75% זכאי לדמי בידוד בשיעור –שאינו מזכה, שהוא לא הורה מלווה 

אין זכאות לתשלום, אלא אם העובד מבקש לממש יום חופשה,    אחד מימי ההיעדרותבעבור  .14

במקומות שבהם קיים הסדר מיטיב של תשלום  על חשבון מכסת החופשה הצבורה לזכותו.  

להיעדרות,   הראשון  היום  למן  מחלה  אם דמי  אלא  כאן,  גם  ההסדר  את  להחיל  שיש  הרי 

 שההסדר לא יחול בהקשר של דמי בידוד.  –המעסיק הודיע 

 
ימים עד המועד שבו נדרש להיכנס לבידוד; אישור שקיבל מנת חיסון שנייה    30אישור שקיבל מנת חיסון ראשונה וטרם חלפו    1

לקבל "תו ירוק" אך במועד שבו  ימים עד המועד שבו נדרש להיכנס לבידוד; עובד שקיבל את כל מנות החיסון כדי    7וטרם חלפו  
   נדרש להיכנס לבידוד הוא עדיין לא קיבל את התו כי טרם חלפה התקופה הנדרשת; 

 הכוונה למי שקיימת לגביו מניעות רפואית להתחסן או למי שנמנה על אוכלוסייה שלגביה אין המלצה של משרד הבריאות להתחסן.   2



 

אם שני הורים חילקו ביניהם את ההיעדרות מן העבודה בשל הבידוד של ילדם, ההפחתה של   .15

 תהא רק לאחד מהם.  אחד הימים

יהיה זכאי לדמי בידוד עבור    –  31.1.2022לבין    21.12.2021עובד ששהה בבידוד בתקופה שבין   .16

לעיל, לא יחול לגביו. יצוין    15-16לכן האמור בסעיפים  ו  – מלוא הימים שבהם שהה בבידוד  

 כי שר האוצר רשאי להאריך את התקופה בשבועיים נוספים. 

היותו   .17 בשל  העבודה  מן  נעדר  הוא  שבהם  הימים  יופחתו  העובד  של  המחלה  ימי  ממכסת 

  ימים לכל תקופת בידוד )אם שני הורים חילקו ביניהם את היעדרות   3-בבידוד, אך לא יותר מ

בתקופה  ימים תהיה משניהם גם יחד(.    3מן העבודה בשל הבידוד של ילדם, ההפחתה של עד 

אין להפחית ממכסת המחלה של העובד את היום הראשון    –  31.1.2022ועד    21.12.2021שבין  

 להיעדרות בשל בידוד, אלא החל מן היום השני ואילך.  

 : לסיכום .18

 עדרות  שאר הימים להי היום הראשון להיעדרות   תקופה

21.12.2021 

 עד

31.1.2022 

 בתשלום דמי בידוד, 

 ללא הפחתה מימי מחלה או 

 חופשה 

 בתשלום דמי בידוד, 

 ימים מנוכים ממכסת  3עד 

 החל מהיום  ורק ימי המחלה 

 השני להיעדרות 

 לא מזכה בדמי בידוד, אלא אם אחר

 קיים במקום העבודה הסדר  

 לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון 

 מבקש לממש או אם העובד 

 ימי חופשה 

 בתשלום דמי בידוד, 

 ימים מנוכים ממכסת  3עד 

 ימי המחלה 

 

רשאי המעסיק להכניס את    – ואין ברשותו ימי מחלה    – בתקופה שבה עובד זכאי לדמי בידוד   .19

שלילית"   מחלה  ל"יתרת  עתידיים    –העובד  מחלה  ימי  מול  אל  תתאפס  היתרה  ובעתיד 

 שהעובד יצבור.  

אם בסוף תקופת העבודה תישאר לעובד יתרה שלילית של ימי מחלה, היתרה תקוזז מימי   .20

לא יבוצע קיזוז משכרו, ובעצם   –החופשה הצבורים לעובד. אם אין לעובד יתרת ימי חופשה 

המעסיק הוא זה שיספוג את יתרת המחלה השלילית של העובד כתוצאה מהתשלום של דמי  

 הבידוד.  

זכאי לדמי בידוד בעד כל    –בידוד בשל נסיעה לחו"ל מטעם המעסיק  עובד שנדרש לשהות ב .21

, גם אם 100%שיעור דמי הבידוד יהיה  ימי ההיעדרות מן העבודה, כולל בעד היום הראשון.  

 העובד אינו עונה להגדרה של "עובד בבידוד מזכה".  

 

 



 

לכל דבר ועניין.  התשלום של דמי בידוד יוצג בתלוש השכר כדמי בידוד והוא יהווה רכיב שכר    .22

, חל איסור לפטר עובד השוהה בבידוד וזכאי  בידודיש לבצע הפקדות לקופת גמל בעבור דמי 

בידוד  ו  לדמי  מחלה(,  לתקופת  לעובד  )בדומה  תיצבר  בידוד  בדמי  המזכה  הבידוד  תקופת 

 בוותק שלו במקום העבודה.  

ינו זכאי לדמי בידוד  א  –עובד שיקדיש את תקופת הבידוד לשם ביצוע עבודה בעבור המעסיק   .23

כי אם לשכר רגיל או שכר מוסכם אחר בעד עבודתו. במקרה שכזה גם אין להפחית ימי מחלה  

 ממכסת הימים הצבורים לעובד. 

המעסיק זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בעבור דמי הבידוד ששילם לעובדיו )לא באופן   .24

יש לעקוב אחר הנחיות המוסד באתר האינטרנט שלו.    –מלא(, ולשם קבלת השיפוי כאמור  

ימים מתום החודש שבו שהה העובד    90שימת ליבכם כי בקשות לשיפוי עליכם להגיש בתוך  

 בבידוד.  

 כל האמור בחוזר זה לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי לכל מקרה על פי נסיבותיו. 

 

 , בברכה

 נעמה שבתאי בכר, עו"ד  

 משרד עורכי דין  –בכר שבתאי 


