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  2020אוגוסט  06

 

 המשך מדריך למעסיקים  -התמודדות עם נגיף הקורונה 

 

למעסיקים לבהמשך   ההתאחדות  שהפצנו    מדריך  שניתנו  לחברי  לציבור  בהנחיות  עדכונים  ונוכח 

לסייע בידיכם להתנהל ולנהל    בדיני עבודה ויחסי עבודה, במטרה  מרכזיותלסוגיות    מענהמאז, להלן  

 באופן מיטבי בתקופה זו. את עובדיכם 

 

 הוצאת עובדים לחל"ת 

 

 ? האם עדיין ניתן להוציא עובדים לחל"ת על רקע משבר הקורונהש. 

 

שורה    ניתנת למימוש וזאת לאור  עקבות משבר הקורונהכן. אפשרות הוצאת עובדים לחל"ת ב ת.  

 :של הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה

 

  30במקום    ימים לפחות  14-ל קיצור פרק הזמן המינימלי להוצאה לחל"ת המזכה בדמי אבטלה   .1
 ימים קלנדריים.

 
 היעדר חובת ניצול ימי חופשה כתנאי לזכאות לדמי אבטלה.  .2

 
האבטלה ישתנה בהתאם  בתקופה זו תשלום דמי    -30/6/2021הארכת תשלום דמי אבטלה עד   .3

 : לשיעור האבטלה במשק

, תשלום דמי  10%-כל עוד שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ   -תשלום רגיל   –שלב א'   .א
 האבטלה יימשך כרגיל, כפי שהיה עד עכשיו.

 
, תשלום  10%-ל 7.5%במצב בו שיעור האבטלה במשק יהיה בין  -תשלום מופחת –שלב ב'  .ב

יום ממועד פרסום    30לאחר    90%- שנגמרו ימי האבטלה ויעמוד עלדמי האבטלה יופחת למי  

 . שיעור האבטלה

 

, תשלום דמי האבטלה  7.5%-שיעור האבטלה במשק ירד מתחת לו  היה  -הפסקת התשלום .ג

 יום ממועד פרסום שיעור האבטלה.  30ייפסק לאחר  

 

לחזור ולהתייצב    עובד שהוצא לחל"ת חוזר   על  -הוצאת עובד לחל"ת פעם נוספת / חל"ת חוזר .4

באתר שירות התעסוקה, ולשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר מכתב מהמעסיק על יציאה  
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השכר(.   מערכת  באמצעות  גם  כך  על  לדווח  יכול  )המעסיק  לחל"ת  בהגשת חדשה  צורך  אין 

 . תביעה חדשה לדמי אבטלה

 

חוזר .5 י  -תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל  חוזר לא  כפי  דמי אבטלה למובטל  ופחתו 

 .האישיים של המובטל  םשהיה בעבר אלא ימשיכו להינתן בשיעור מלא בהתאם למאפייני

 

ל .6 הסתגלותהזכאות  לו  ל   מענק  שמלאו  לחל"ת    67מי  אותו  הוציא  שמעסיקו  או  פוטר  והוא 

   .30.6.2021עד  הוארכה  בעקבות משבר הקורונה

 
 חזרה מחופשה ללא תשלום )חל"ת(  .7

 

על העובד לדווח הן לשירות התעסוקה והן למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון על הפסקת  .א
 החל"ת או על ביטולו ועל מועד החזרה לעבודה. 

 

על המעסיק לדווח למוסד לביטוח לאומי על החזרה לעבודה של העובד מחל"ת באופן מקוון   .ב
 בקובץ המצוי אצל כל לשכות השירות. 

 

 :  ביטוח לאומי ע"י המעסיק בעת הוצאת עובד לחל"תדחיית חובת תשלום דמי  .8
 

₪ לחודש עבור   348לשלם עבורו דמי ביטוח בסך   מחויב מעסיקו –וצא לחל"ת  העובד שכזכור, 
נכות משכרו של העובד בעתיד או מכל  המעסיק לאותן רשאי  החודשיים הראשונים של החל"ת )

 (.  תשלום המגיע לעובד
 

הביטוח הלאומי על דחייה נוספת של מועד הדיווח ותשלום  במסגרת ההקלות הנוכחיות הודיע  
הדיווח והתשלום    חלה עלהדחייה    ,15.10.20-דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת ל 

   .2020לחל"ת עבור החודשים מרץ עד אוגוסט 

 

 מצורפים בעניין זה:

 לחצו כאן  ;הסכמה עם העובד בדבר יציאתו לחופשה ללא תשלום -נוסח מוצע  ל •

ושכר, לצורך הוצאת עובד לחופשה    על תקופת העסקה  אישור מעסיק למוסד לביטוח לאומי •

 (. 100טופס  / 1514ללא תשלום )טופס בל/

 

 הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה

 

  כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי העבודה או כתוצאה ממנההאם עובד שנדבק בקורונה  ש.  

 ?  זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/prisa/Pages/gil-prisa.aspx
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/aug/mo1_060820.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/news/corona/t1514_pdf.pdf


 

3 
 

.  כנפגע בעבודה עשוי להיות מוכר -מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה  ת. 

   משך ואופן התשלום יהיו בדומה לתביעת נפגע בעבודה.

 

  תשלום דמי מחלה עקב תקופת בידוד 

 

   עקב תקופת בידוד?  ש. מי זכאי לתשלום דמי מחלה 

 

זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו. עם    , אשר צבורים לזכותו ימי מחלה,עובד חולה  מובן, כית.  

זכאי לתשלום דמי מחלה   גורפת שהפיץ משרד הבריאות,  עובד    גםזאת, בהתאם לתעודת מחלה 

שאינו חולה באופן ממשי, אולם חלה עליו חובת בידוד בית מכוח צווים שפורסמו בנדון, בשל חשש  

 שיפיץ את הנגיף.  

, לפיו עובד זכאי לתשלום דמי  המחלה הגורפת  לתעודת  עדכוןפורסם    9.3.2020כך, ביום  על  נוסף  

מכוח צו. במקרה זה, ישולמו לעובד דמי מחלה לפי הוראות חוק    בגין ילדו השוהה בבידוד  גם  מחלה

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

 

  בטופס הצהרה שפרסם משרד הבריאות,  להצהרתו תעודת המחלה הגורפת תינתן לעובד בהתאם  

   .)הטופס בעמוד השני(

 

בג״צ  כי  את    1נעדכנכם,  התעשיינים  קיבל  התאחדות  תעודת  וקבע  שהגישהבעתירה  עמדת  כי   ,
  - משרד הבריאות עם פרוץ המגיפה  לעובדים השוהים בבידוד, אשר פורסמה ע״י    -המחלה הגורפת  

 אין לחייב באמצעותה את המעסיקים בתשלום ימי בידוד. , ולכן  ניתנה בחוסר סמכותאינה חוקית,  

תעודת  , החליט בג״צ לבטל את  ולצורך הסדרת הגורם הראוי שיישא בנטל  בשל הנסיבות המיוחדות
תעודת המחלה הגורפת  . משמעות הדבר היא, כי עד למועד זה,  30.9.20המחלה הגורפת החל מיום  

בבידוד. השוהים  עובדים  על  לחול   ימשיכו   תמשיך  ממבודדים(  )בהבדל  חולים  עובדים  כי  יודגש 
 .30.9.2020להיות זכאים לדמי מחלה  לפי דין גם לאחר יום 

 

 כניסת עובדים זרים לישראל

 

 ש. מה הפרוצדורה לכניסת מומחה זר ארצה? 

 

 
   (.27.7.20)ניתן ביום  התאחדות התעשיינים בישראל ואח׳ נ׳ מדינת ישראל ואח׳ 1633/20בג״צ 1

 

https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/pgiyat-avoda.aspx
https://www.industry.org.il/files/work/news/corona/תעודת%20מחלה%20גורפת%209_3.pdf
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המוגדרים    עפ"י פרסומי רשות האוכלוסין וההגירה, תאושר כניסת מספר מצומצם של מומחים,ת.  

להגיש בקשה מקוונת    כנדרשים לתשתיות לאומיות ו/או רציפות תפקודית של המשק. על המעסיק

 לקבלת היתר, בצרוף: 

 

צורך דחוף    בה יצוין על ידי הגורם הממליץ, כי קיים   -הרלוונטי  • המלצה של המשרד הממשלתי  

בענפי התעשייה, ניתן לפנות   והכרחי לכניסת המומחה הזר לרציפות תפקודית. בכל הנוגע להעסקה

הכלכלה, לצורך קבלת המלצה כאמור, בכתובת    למר עמיחי גרינוולד, אגף תעשיות יסוד במשרד

 . 074-7502376ובטלפון  Amihay.Greenwald@economy.gov.il דוא"ל

 

עצמית   בידוד  יכולת  בדבר  פרטני  מניעה  (טופס משרד הבריאות)• תצהיר  אין  כי  ויוחלט  .במידה 

 . שלעיל, יונפק ההיתר לאשר את בקשת ההיתר, והתקבלו מהמעסיק המסמכים 

 

 בכלל ובתקופת הקורונה בפרט. העסקת מומחים זרים בישראל   חוזרמצ"ב 

 

בטל'   עבודה  לאגף  לפנות  ניתן  עזרן 03-5198819לפרטים  מוטי  עו"ד  למנהל המשפט הקיבוצי   ,
פרטי,  ל,  motia@industry.org.il   ובדוא"ל   5198824-03בטל'   עבודה  משפט  תחום  עו"ד  ראש 

מנהל  ל ובנושאי ביטוח לאומי   , moriah@industry.org.il  ובדוא"ל 03-5198731מוריה ברבי בטל' 
סוציאלי   לביטחון  ישראל,  המחלקה  חיזקי  דוא"לו  050-7478826בטל'  מר   בכתובת 

hizkiisrael@gmail.com   
 

 

 

 

יש לקבל    .המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי

 .עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה

 

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/july/expo190720.pdf
mailto:motia@industry.org.il
mailto:moriah@industry.org.il
mailto:hizkiisrael@gmail.com

