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 לכבוד
 המנהל/ת הכללי 

 ג.א.נ 

 שלום רב, 

  2020תשלום לעובדים בגין ימי בידוד החל מחודש אוקטובר  הנדון:

 

הסדר מול משרד האוצר, לתשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם או לא    גובשנעדכנכם, כי   .1
 התאפשר להם לבצע את עבודתם, בשל שהייה בבידוד.  

 
בכוונת   .2 אשר  המתגבש,  משבר   המדינהההסדר  לנסיבות  ייחודי  חקיקה  כתיקון  לקדם 

את בג"צ קיבל , במסגרתה 1בעתירה שהוגשה לו בנושא  בג״צהקורונה, הנו על רקע פסיקת 
לעובדים השוהים בבידוד,   , כי תעודת המחלה הגורפתוקבעהתאחדות התעשיינים    עתירת

ניתנה בחוסר סמכות,  אינה חוקית,    -משרד הבריאות עם פרוץ המגיפה  אשר פורסמה ע״י  
כזכור,  ולכן   בידוד.  ימי  בתשלום  המעסיקים  את  באמצעותה  לחייב  הנסיבות  אין  בשל 

הראו   המיוחדות  הגורם  הסדרת  בנטלולצורך  שיישא  תעודת  י  את  לבטל  בג״צ  החליט   ,
 .  30.9.20המחלה הגורפת החל מיום 

 
, באשר לעובד השוהה בבידוד לפי  להלן פירוט עיקרי ההסכמות במסגרת ההסדר החדש .3

-צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה( התש"ף
 :הימצאות ילדו בבידוד, לרבות עובד הנעדר בשל 2020

 
העובד יהא זכאי לזקוף את ימי היעדרותו, בשל    -   עובד שצבורים לזכותו ימי מחלה .א

הימצאותו בבידוד, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, כמספר ימי היעדרותו  
סעיף   הוראות  מחלה  לדמי  זכותו  לעניין  ויחולו  מחלה,    2כאמור,  דמי  לחוק 

יקבל שיפוי  ר הפרטי, אשר יחויב בתשלום כאמור,  . מעסיק במגז2  1996-התשל"ו 
 . מחבותו 50%מאוצר המדינה בשיעור 

עובד לא יהיה זכאי לתשלום מיטיב בהשוואה להוראות חוק    -  הוראות מיטיבות .ב
לעניין  צוין הדבר באופן מפורש  יעדרות מפאת בידוד, אלא אם  דמי מחלה בגין ה

 בהסכם העבודה.  ימי בידוד 
בגין כל יום בידוד לגביו לא עמדו לזכות    -  עובד שלא צבורים לזכותו ימי מחלה  .ג

, יהא העובד זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו  כחוק  העובד ימי מחלה צבורים
סעיף   הוראות  העובד    2לפי  יזכה  הרביעי  מהיום  החל  אולם  מחלה,  דמי  לחוק 

בשיעור   ממעסיקו.  70%לתשלום  זה,    בלבד  סעיף  לפי  לעובד  התשלום  כלל  בגין 
 .  וי מלא מאוצר המדינהיקבל המעסיק שיפ

יחולו הוראות חוק דמי מחלה )היעדרות    -  בשל הימצאות ילדו בבידוד  עובד הנעדר .ד
התשנ"ג ילד(,  מחלת  המחלה  1993- בשל  ימי  מספר  בדבר  המגבלה  ללא  אולם   ,

 שעובד רשאי לנצל בשנה בשל מחלת ילד.   

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

 

נקבע, בין השאר, כי בעד הימים השני והשלישי  "(, חוק דמי מחלה)להלן: " 1996-דמי מחלה, התשל"ו לחוק 2בסעיף  2
  להיעדרות ישולמו מחצית דמי המחלה, והחל מהיום הרביעי להיעדרות ואילך ישולמו דמי מחלה מלאים.



 

 
 

עובד שנדרש לשהות בבידוד    –עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו במדינה אחרת   .ה
אם נסע בשליחות    לאבשל נסיעה לחו"ל לא יהיה זכאי לכל תשלום לפי הסדר זה, א

 המעסיק.  
מהבית  .ו לעבודה  והמעסיק    -   אפשרות  מהבית,  העבודה  את  לבצע  ניתן  עוד  כל 

בכך, זמן העבודה מהבית לא ייחשב כתקופת בידוד לפי ההסדר    ניםמעונייוהעובד  
 האמור, ולא יבוא על חשבון ימי מחלה.  

בידוד שהחל טרם  .  1.10.2020יחול למפרע, החל מיום  השיפוי    –  תחולת ההסדר .ז
בגין היעדרות בימים שלאחר תחילת  , יחול השיפוי  ונמשך לאחריו  1.10.20יום ה  

 ההסדר בלבד.   
 

יובהר, כי נכון למועד זה ההסדר האמור עדיין לא עוגן בחקיקה מתאימה. לפיכך, לאור   .4
תהליכי   את  להשלים  מנת  ועל  לעובדים,  התשלום  אופן  בדבר  המפורטות  ההסכמות 

לבג"צ, לשם   מוסכמת   בקשה ברגעים אלה  מוגשת  החקיקה בכנסת המעגנים את ההסדר,  
   .28.10.2020, ועד ליום  מיםי  28- הדין ב-הארכת המועד שנקבע ליישום פסק

 
  1.10.20יחול לגבי התקופה מיום    ,המעסיק  , בכל הקשור לשיפויתיקון החקיקה הצפוי .5

 .  30.6.21ועד ליום 
 

ספק, .6 הסר  בלבד.    למען  בבידוד  השוהים  לעובדים  נוגע  )בהבדל ההסדר  חולים  עובדים 
 . 30.9.2020יום ממבודדים( ימשיכו להיות זכאים לדמי מחלה לפי דין גם לאחר 

    
למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי   -לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לאגף עבודה   .7

למנהלת תחום משפט עבודה ,  motia@industry.org.il  ל"ובדוא  5198824-03עזרן בטל'  
או לח"מ  moriah@industry.org.il ובדוא"ל   5198731-03פרטי עו"ד מוריה ברבי בטל'  

  michalh@industry.org.il .ובדוא"ל 5198819-03בטל' 
 

 בברכה      

 חילי, עו"ד  -מיכל וקסמן     
 האגף  מנהלת      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ויש להסתמך על הנהלים הרלוונטיים והעדכניים בטרם ביצוע  המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, 

יש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה  , ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטיפעולה כלשהי. כמו כן, האמור  
 .משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה
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