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בהינתן אינטרס ההסתמכות של העובדים ,ובשים לב לכך שהזכות לימי מחלה
היא זכות המוקנית לעובד ,וכל תשלום נעשה בכפוף לצבירת ימי המחלה של כל עובד
ועובד ומתוך "הבנק" שלו ,אף אני סבור כי יש להורות – בגדר עקרון התוצאה היחסית
– כי הצו על תנאי יהפוך למוחלט ביום  ,30.9.2020על מנת לאפשר לרשויות המוסמכות
להעמיד דברים על מכונם.
שופט
הנשיאה א' חיות:

אני מסכימה למסקנה שאליה הגיע חברי השופט א' שטיין בחוות דעתו ולפיה
.1
הימצאות בבידוד מכוח צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות
שונות( )הוראת שעה( ,התש"ף) 2020-להלן :הצו ( ,אינה מהווה "מחלה" כהגדרתה בחוק
דמי מחלה ,התשל"ו) 1976-להלן :החוק ( .כמו כן מקובלות עלי הערותיו של חברי,
השופט ע' פוגלמן  ,בכל הנוגע לתשתית הנורמטיבית אשר תומכת במסקנה זו .לצד זאת
אבקש להוסיף מספר הערות קצרות.
כפי שציין השופט א' שטיין החוק נועד להבטיח את תשלום שכרו של העובד
.2
בימי מחלתו ,בין אם על ידי המעסיק ובין אם על ידי גורם מבטח )ראו סעיף  8לחוק(.
חברי מנתח תכלית זו על פי נורמות ביטוחיות המוכרות בשוק הפרטי .לגישתי התכלית
העיקרית שבבסיס החוק היא הקניית ביטחון סוציאלי לעובד ובכך מצטרף החוק לחוקים
רבים אחרים הטווים כנורמות סטטוטוריות את רשת הביטחון הסוציאלי בשוק העבודה
בישראל .לצד תכלית זו ניתן להצביע על תכלית נוספת שאותה נועד החוק להגשים ועליה
עמדו המשיבים בטיעוניהם ,שעניינה שמירה על בריאות הציבור .במובן זה נועדו דמי
המחלה להבטיח כי עובד שחלה למשל במחלה מדבקת לא יתייצב במקום העבודה ויסכן
בכך לא רק את בריאותו שלו אלא גם את בריאות חבריו לעבודה .לשם קידומן של שתי
תכליות אלה  -הבטחת תשלום שכרו של העובד בימי מחלתו ושמירה על בריאות הציבור
 סיפק המחוקק תמריץ כלכלי מסוים לכל מי שחלה להישאר בביתו בימי מחלתו והנטלהכלכלי הכרוך בתשלום דמי המחלה ,מחולק בין המעסיק והעובד על פי המנגנון שקבע
המחוקק.
הסיטואציה החריגה שבה אנו מצויים כיום נוכח התפרצות מגיפת הקורונה
.3
והצורך להורות ,בין היתר ,על בידוד של עובדים בהתאם להוראות הצו ,מצדיקה לדעת
המשיבים פרשנות מרחיבה של המונח "מחלה" כהגדרתה בחוק ,וזאת על מנת להגשים
את התכלית הנוגעת לבריאות הציבור .אכן ,ייתכן כי מבחינה לשונית ניתן לכלול בגדרי
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המונח "מחלה" שבסעיף  1לחוק גם מקרים שבהם מונפקות תעודות מחלה המזכות את
העובד בדמי מחלה מבלי שקיימת אבחנה ודאית של חולי וכן מקרים של היעדרות
מעבודה בשל בדיקות רפואיות .אך דומה כי גם על פי עמדה פרשנית מרחיבה זו,
פרשנותם של המשיבים המבקשת לכלול בגדר המונח "מחלה" את כל מי שחייבים
בבידוד על פי הצו ,היא פרשנות גורפת מדי ואין לקבלה .פרשנות כזו מתנגשת חזיתית
עם לשון החוק ומותחת את התכלית הנוגעת לשמירה על בריאות הציבור למחוזות
החורגים מיחסי עובד-מעביד .היא אף משנה באופן משמעותי את תמונת הסיכונים
הכלכליים הנשקפת הן לעובדים והן למעסיקים באשר לדמי המחלה שלהם זכאים
העובדים.
שינוי איזון כזה ,אשר לו השלכות על זכויותיהם של הצדדים ליחסי העבודה,
אינו מצוי בסמכותו של הגורם המבצע במשרד הבריאות – הוא נתון למחוקק.
לפיכך ,אני מצטרפת לסעד שהציע חברי ולפיו תבוטל תעודת המחלה הגורפת
שהוצאה על ידי הגורם המבצע במשרד הבריאות וכן אני מצטרפת ,מן הטעמים שפירטו
חבריי ,לעמדה כי סעד זה ראוי לו שיהיה פרוספקטיבי וכי הבטלות תושהה עד ליום
 .30.9.2020חזקה על כלל הגורמים הרלבנטיים כי בפרק הזמן שעד כניסת הוראת
הבטלות לתוקפה ,תיבחן על ידם השאלה מיהו הגורם שראוי שיישא בנטל הכלכלי הכרוך
בשמירה על בריאות הציבור בהקשר זה ,וכי תיקבענה הוראות מתאימות לטובת
העובדים ,המעסיקים והציבור בכללותו.
הנשיאה
הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט א' שטיין .
ניתן היום ,ו' באב התש"ף ).(27.7.2020
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