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 2021 אוגוסט 21
 

 

 בהתאם להסדר החדש   תרשים זרימה - לעובדים  תשלום דמי בידוד הנדון:

 

בנושא,   פניות  לשימושכם,  לאור  דמי  להלן,  המתווה החדש לתשלום  זרימה המפשט את  תרשים 
 בידוד לעובדים ומסייע ביישומו.  

מומלץ, במקביל,  לפיכך ו, ועוסק רק בגובה התשלום לעובד, הנו תמציתי  נדגיש, כי תרשים הזרימה
   .כאןמנת למנוע אי הבנות, לקרוא גם את החוזר שערכנו בנושא ומצורף  -על

לא יהיה זכאי לתשלום בעד יום  כפי שהוסבר בחוזר, ככלל, עובד שנעדר מעבודתו בשל חובת בידוד,  
הנו  ביום זה חופשה/חל הסדר מיטיב/הבידוד    בחר לנצלאם    בתקופת הבידוד, אלאאחד  מלא    עבודה

עובד בגין תקופת  לו זכאי ה התרשים מתייחס לתשלום  כן,  -עלעקב נסיעה לחו"ל בשליחות המעסיק.  
 .  אחד הבידוד, למעט בעד יום עבודה מלא

עד למועד  המזכה שתילקח בחשבון תהא    תקופת הבידוד לתשומת לבכם, בהתאם להסדר החדש,  
האפשרות לקצר  בשל    וזאתיכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו חובת הבידוד,  המוקדם ביותר שבו  

 את תקופת הבידוד באמצעות עריכת בדיקות.  

 

 . 03-5198819בטל'  בהתאחדות התעשיינים  לאגף עבודה  לשאלות או הבהרות ניתן לפנות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ויש להסתמך על ההוראות הרלוונטיות והעדכניות בטרם  ולהלן המידע שלעיל 
ביצוע פעולה כלשהי. כמו כן, האמור אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי, ויש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל  

 .משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זהפעולה 

https://www.industry.org.il/files/work/חוזר%20דמי%20בידוד%20אוגוסט.pdf
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האם העובד עונה על אחד 
 מאלה בתקופת הבידוד:

המשיך לבצע  חולה קורונה;
 עבודתו מרחוק.

 

 לא כן

התנאים  כל מתקיימיםהאם 
חובת  העובד הבאים: חלה על

בידוד; שהה בבידוד בפועל; 
מסר למעסיקו העתק דיווח 

 .בידודובדבר 

העובד 
אינו זכאי 

לדמי 
 בידוד.

 כן לא

האם חלה 
על ילדו 

 חובת בידוד?

 לא כן

העובד 
אינו 
זכאי 
לדמי 
 .בידוד

התנאים  כלהאם מתקיימים 
 16ילדו מתחת לגיל הבאים: 

וזקוק לסיוע  עם מוגבלותאו 
"ל מחו חוזר אינו ילדו; אישי

 על דיווח; קורונה חולה או
ומסר  ילדו של הבידוד

 למעסיקו העתק מהדיווח;
ולפיה  למעסיקו הצהרה מסר

אין הורה אחר שבימי 
הנו שוהה עם הילד וההיעדרות 

"הורה , "עובד בבידוד מזכה"
; מלווה" או עובד עצמאי

אישור  והמציא למעסיק
 סן.תעודת מחו/החלמה

 לא כן

אינו העובד 
זכאי לדמי 

 בידוד.

  

זכאי העובד 
דמי  100%ל

בידוד, 
הורה כ"

 ". מלווה

האם הבידוד הנו 
עקב נסיעת 

 העובד לחו"ל?

 כן

 לא

-העובד זכאי ל - המעסיק מטעםנסיעה 
בעד כל הימים בהם נעדר דמי בידוד  100%

 ;מעבודתו בתקופת הבידוד
העובד אינו זכאי לדמי  - נסיעה פרטית

 בידוד;
יהא זכאי  - ארץ מוצאולעובד זר נסיעת 

ועד יום  29.4.20מיום נסע לדמי בידוד אם 
 ושב לעבוד אצל מעסיקו. 29.10.20

  

האם העובד שהה בבידוד עם 
ילדו שחלה עליו חובת בידוד 

התנאים  כלומתקיימים לגביו 
או  16 ילדו מתחת לגילהבאים: 

; וזקוק לסיוע אישי עם מוגבלות
ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה 

דיווח למשרד הבריאות  קורונה;
ומסר  שלו ושל ילדולגבי הבידוד 

למעסיקו העתק מהדיווחים; 
ולפיה אין  למעסיקו הצהרה מסר

הורה אחר שבימי ההיעדרות 
שוהה עם הילד והנו "עובד 
בבידוד מזכה", "הורה מלווה" 

 .או עובד עצמאי

זכאי העובד  כן
דמי  100%ל

בידוד, 
עובד כ"

בבידוד 
 ". מזכה

 לא 

מתקיים אחד האם 
, והומצא התנאים הבאים

 : אישור מתאים
התחסן בסמוך לתקופת 

קיבל מנת חיסון  - הבידוד
תחילת מועד ראשונה וב

 30הבידוד טרם חלפו 
קיבל שתי מנות ו שימים, א

תחילת הבידוד בחיסון ו
 טרם חלפו שבעה ימים;

חייב אשר  - מחלים/מחוסן
 ;בבידוד
מניעה רפואית  ויש ל

 ;להתחסן
אין המלצה של משרד 
הבריאות להתחסן, לגבי 

 ;נמנה עמו ואהציבור שה
 . הוא קטין

 כן

 לא

דמי  75%-זכאי להעובד 
השוהה עובד בידוד, כ"

 ". בבידוד

  

 100%-זכאי להעובד 
עובד דמי בידוד, כ"
 ". בבידוד מזכה

  

https://www.industry.org.il/files/work/file0908210.pdf
https://www.industry.org.il/files/work/file0908210.pdf

