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 הקדמה  .1
 

  הוראת()החדש הקורונה נגיף( כלכלי לסיוע התכנית חוק ברשומות  פורסם 19.11.2020 ביום

 . 2020 -א" התשפ, (3' מס תיקון()שעה

  בידוד חובת  עליו שחלה משום מעבודתו הנעדר לעובד התשלום אופן את מסדיר הבידוד  חוק

, (שונות והוראות בית בידוד()החדש הקורונה נגיף) העם בריאות צו להוראות בהתאם

 מהמעסיקים לחלק פיצוי מנגנון מסדיר  החוק כן  כמו. הבידוד  בחוק וכמפורט 2020–ף" התש

 . בבידוד שהו בה בתקופה לעובדים ששולם התשלום בעד

 

באופן   2021בפברואר  1ניתן יהיה להגיש בקשות לשיפוי המעסיקים החל מתאריך 

תשלום ימי בידוד לעובדים יש לשלם במועד בו משולמת  את   ,זאת למרותרטרואקטיבי. 

 המשכורת.

 
על מנת שמיכפל תוכל לסייע בהכנת   . 2021את התביעה ניתן יהיה להגיש החל מפברואר 

ברכיבי  ,כבר החל במשכורת הקרובהלהשתמש ד, עליכם התביעה לשיפוי בגין ימי בידו

 שכר ייעודיים לנושא התשלום בגין ימי הבידוד.

 

 מהלך העבודה: 

 . בהמשך המסמך 4.1ראו סעיף  תשלום לעובד בגין ימי בידוד ברכיבים ייעודיים .1

 ימי מחלה.  4רישום של ניצול עד   .2

בגין התשלום אשר יהיה ניתן להגיש החל מפברואר כאמור,  ,הגשת תביעה לשיפוי .3

 לעובד בהתאם להוראות הביטוח הלאומי שיפורסמו בהמשך. 

 

)לפני   2020אוקטובר ב 1-28שבין התאריכים השיפוי למעסיק כאמור מתייחס גם לתקופה 

הינו   אלה, יחד עם זאת התשלום לעובדים על ימי בידוד בין תאריכים כניסת החוק לתוקף(

לשנות את אין צורך  ,לכן ; וכך גם ניצול המחלה לפי חוק דמי מחלה ולא לפי החוק החדש 

לגבי השיפוי  כאמור.כמחלה, אוקטובר של העובדים להם שולמו ימי הבידוד  תלוש 

 למעסיק בגין תקופה זו טרם התקבלו הנחיות מהי צורת הדיווח והנתונים הנדרשים. 
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 הגדרות החקיקה  .2
 

 בית  בידוד עקב בידוד לדמי לזכאות התנאים 2.1
 

 לתשלום ממעסיקו זכאי, בית בבידוד ילדו  שהיית או שהייתו עקב  מעבודתו שנעדר עובד

 בעד תשלום למעט, הבידוד בתקופת מעבודתו נעדר שבהם העבודה  ימי  בעד בידוד  דמי

, הראשון  היום עבור גם תשלום לקבל לבחור רשאי יהיה העובד.  בתקופה אחד עבודה יום

 .  לו המגיע חופשה  יום חשבון על

 

  מהדיווח העתק למעסיקו למסור עליו, בידוד דמי לתשלום זכאי יהיה שעובד מנת על

  בידוד( )החדש  הקורונה נגיף) העם  בריאות צו לפי" הבית בידוד צו"  של הבריאות למשרד

 . 2020 -ף" תש (, שעה הוראת( )שונות והוראות בית

 (ילד מחלת בשל היעדרות) מחלה דמי בחוק כהגדרתו הוא -" ילד" 

" בידוד דמי"  לתשלום זכאי יהיה לא –( בבית) הבידוד בתקופת שעבד בבידוד עובד •

 . עבד בהם הימים  בגין מחלה ימי לו  יופחתו ולא

 הראשון מהיום מחלה  דמי לתשלום עובד של זכאותו את קובע מיטיב הסדר •

 על יחול לא המיטיב שההסדר לעובד להודיע המעסיק רשאי זאת למרות; להיעדרותו

 (. הראשון היום בעד התשלום) בידוד  בגין תשלום

 לתשלום זכאי, מוגבלות עם לאדם הורה כגון , מיטיב מחלה דמי  הסדר לגביו שחל עובד •

 .המוגבל האדם בגין  הבידוד ימי כל רעבו

 בידוד לדמי זכאי, ונדרש לבידוד עקב חזרתו מחו"ל מעסיקו י" ע ל" לחו שנשלח עובד •

 . הבידוד  בתקופת מעבודתו נעדר שבהם העבודה ימי כל עבור

 . בידוד תקופת עבור לתשלום זכאי אינו, מעסיקו י" ע נשלח לא ואשר ל" לחו שנסע עובד •

 .ישראלי עובד כדין דינו זר עובד •

 

 בגין בידודהתשלום  2.2
 

 דמי הבידוד ליום יהיו זהים לדמי המחלה ליום.  

 משכרו היומי.  100%התשלום בעד הימים המשולמים יהיה בשיעור של 

ימי עבודה בכל שבוע על פי שבוע העבודה הנהוג  6או  5העובד יהיה זכאי לתשלום של 

 במשרתו.

 

 זכויות העובד בתקופת הבידוד  2.3
 

דין דמי  . כדין היעדרותו בתקופת מחלהדינה   בתקופת הבידודעובד של יעדרות הה תקופת

בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת 

 .ותק

 

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_230.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_003.htm
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 המחלה  מיתרת הבידוד ימי ניצול 2.4
 

 

ימים כניצול ימי מחלה, גם אם תקופת הבידוד ארוכה יותר. יש לאפשר לעובד    4ירשמו עד 

להיכנס ליתרת מחלה שלילית עקב ניצול ימי בידוד אלה במידה ולא קיימת יתרת מחלה 

 מספיקה.

 

 ל מטעם מעסיקו וחלה עליו חובת בידוד. " מחו בששעובד  -אין לחייב בניצול ימי מחלה  

 

ימים גם כן. אם היתרה לא  4לעובד המסיים את עבודתו, יש לקזז מיתרת המחלה עד 

ימים( יש לקזז את יתרת הימים   4מכמות הימים שנוצלו ועד מאפשרת זאת )קטנה 

 שנותרה לקיזוז מיתרת החופשה של העובד.

קיזוז )קטנה מכמות הימים שנותרה לקיזוז(, לא  תאם יתרת ימי החופשה אינה מאפשר

 ניתן לגבות כסף מהעובד. 

 

)לא לעובד שחלה במהלך תקופת הבידוד,  ייספרו ימי המחלה כהמשך לימי הבידוד. 

 והלאה(.  1 -ייספרו ימי המחלה מ

 

 שיפוי המעסיק .3
 

 מעסיק זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי )אלא אם הוא גוף ציבורי כהגדרתו בחוק(.

 1954-בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"דלא יינתן שיפוי בגין מסתנן כהגדרתו 

 

  ששולמו,השיפוי יינתן בגין דמי בידוד  1/10/2020החל מ  - תאריכי בידוד המזכים בשיפוי

 לעובד באופן הבא: 

 מהעלות 100% -שיעור השיפוי בעד יום בידוד אחד 

 השיפוי בעד ימי הבידוד הנותרים: שיעור 

 מעלות ימי הבידוד. 75% –עובדים  20העסיק עד  2020באוגוסט  1 -למעסיק שב

 מעלות ימי הבידוד.  50%  –עובדים  20 -העסיק יותר מ 2020באוגוסט  1 -למעסיק שב

 

המעסיק לא ישופה על יום בידוד אחד כאשר העובד שוהה בבידוד בעקבות נסיעה  •

 מטעם המעסיק.לחו"ל 

 המעסיק לא ישופה על יום ראשון ששולם לעובד בהסדר מיטיב.  •

ועד  1/10/2020המעסיק לא ישופה על ילד של עובד ששהה בבידוד בין התאריכים  •

28/10/2020 . 

 

 , יכול המעסיק להגיש תביעה לשיפוי למוסד לביטוח לאומי.2021בפברואר  1-החל מ

 הבקשה לשיפוי.טרם התקבלו הנחיות לגבי אופן הגשת  

 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/247_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/247_001.htm
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 הנחיות לפעולה במערכת מיכפל  .4
 

מאחר וטרם התקבלו הנחיות לגבי אופן הגשת התביעות לשיפוי להלן נפרט הנחיות לפעולה 

אשר עפ"י הערכתנו יקלו בעת הכנת עדכון בעתיד שיכיל את האפשרות להכין קבצים לשם 

 .הגשת תביעות

 

 הגדרת רכיבים חדשים 4.1
 

 רכיבי שכר חדשים לשם דיווח:  שני יש להגדיר 

 ימי בידוד של עובד  .א

 ימי בידוד בגין ילד של עובד  .ב

   חברה < רכיבי שכראת הרכיבים יש להגדיר במסך 

מאפייני הרכיבים צריכים להיות זהים למאפייני רכיב תשלום המשכורת )ברוב החברות,  

 (. 001מדובר ברכיב 

 

 יתרת מחלה שלילית 4.2
 

 סעיף זה מיועד רק ללקוחות העובדים עם בקרת יתרות מחלה. 

בשדה "לא לחשב תלוש אם  עובדים < משרה < מחלה במסךבמקרים אלה יש להגדיר 

יתרת   ככל שיהיה העובד בבידוד מספר רב של פעמים, (-4היתרה קטנה מ:" )למשל 

 המחלה השלילית המותרת צריכה לגדול גם כן. 

  

 דיווחי שכר 4.3
 

רכיבים החדשים יש לסמן שדה "כ"  כאשר מדווחים את הבי השכר של העובד במסך רכי

שלמים ובשדה המחיר,  ימים לדווח את מספר ימי הבידוד לתשלום ב ובשדה ה"כמות"  √-ב

 ידווח התעריף ליום מחלה. 

 לאוימים   לפיעל פי ההנחיות הראשוניות, הדיווח לביטוח הלאומי לשם שיפוי למעסיק יהיה 

 דווח בשעות.ל יהיה ניתן

 משכורת הרגילה על מנת לא לשלם פעמיים. היש לזכור בעובדים חודשיים להקטין את  •

 זהה להיות  חייב, ההמשך בחודש בידוד ליום המחיר , חודשים חוצה הבידוד ותקופת במידה •

 . הבידוד תקופת החלה בו בחודש שדווח בידוד יום למחיר

 

 רישום ניצול ימי בידוד 4.4
 

,  היותר לכל ימים  4. מחלה לניצול  הימים כמות את לדווח יש  הבידוד  ימי לדיווח במקביל

 .  םימי  4-יותר מ העובד שהה  בבידודגם אם 
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 תיעוד  4.5
 

 שניתן מנת על, ילדו  או עובד  בגין בידוד  תקופת כל של תיעוד/רישום לנהל ממליצים אנו

 . לאומי לביטוח למוסד  הדיווח בחודש לדווח יהיה

 

 להלן טופס אותו אנו ממליצים למלא לגבי כל עובד השוהה בבידוד 

 

 ________________  השכר תשלום חודש •

 ( ____________ חודשים חוצה בידוד תקופת כאשר) המשךה תשלום לביצוע חודש •

 _________________  עובד מספר •

 __________________  העובד שם •

 _________________  זהות תעודת •

 ____________  הילד זהות תעודת_______________    הבידוד  לעניין הילד שם •

 לא    כן (   מצורף) הבריאות למשרד מהדיווח העתק המציא העובד •

 __________________  הבריאות למשרד הדיווח תאריך •

 לפני  ימים 4 -מ יותר לא(  __________________  )כולל) הבידוד תחילת תאריך •

 (הבריאות למשרד הדיווח תאריך

 ( _____________________ כולל) הבידוד  סיום תאריך •

 _______________  בשכר לתשלום ימים כמות •

 ________________   בידוד ליום מחיר •

 לא     כן      מיטיב בהסדר העובד •

 לא    כן (      ראשון בידוד מיום החל לתשלום זכאי) מוגבלות עם לאדם הורה •

 לא  כן  העובד של  החופשה יתרת חשבון על  הראשון הבידוד יום שולם •

 לא     כן   המעסיק מטעם ל" לחו נשלח העובד •

 לא    כן  המעסיק אצל  לעבודה וחזר מוצאו לארץ  שיצא זר עובד הינו העובד •

 לא     כן     מסתנן, זר עובד הינו העובד •

 לא    כן   מטעמו ל" בחו שהה העובד •

 עבודה ימי  6   עבודה ימי 5   בת היא העובד משרת •

 לא חודשי    חודשי    עובד הינו העובד •

 


