
 הארכת השתתפות המדינה במימון של דמי הבידוד לעובדים, תוך ביצוע שינויים והתאמות 
 

לחוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראות שעה(,   6פורסם תיקון מס'  5.8.2021ביום 
 והתאמות. "(, המאריך את הסדר ימי הבידוד, תוך ביצוע שינויים  הוראת השעה)להלן: " 2020-התש"ף

 https://fs.knesset.gov.il/24/law/24_lsr_606259.pdf -נוסח החוק 
 

. לעניין  31.10.2021, ועד ליום 5.8.2021תוקפה של הוראת השעה הינה החל מיום פרסומה, ביום 
 . 1.1.2021ך, הוראת השעה תקפה רטרואקטיבית מיום הורים מלווים, כפי שיפורט בהמש

 
 להלן עיקרי הוראת השעה: 

 
 א. עובד יהיה זכאי לדמי בידוד מלאים ככל שמתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים: 

  
ימים   7ימים מהמועד בו קיבל מנת חיסון ראשונה או  30. העובד נדרש להיכנס לבידוד בטרם חלפו 1

 . ובלבד שהמציא על כך אישור למעסיקות חיסון שנייה,  מהמועד בו קיבל מנ
  
. העובד הינו מחלים או מחוסן אך חייב בבידוד בהוראת משרד הבריאות, למשל במקרים בהם חזר  2

מחו"ל, מאחת המדינות שלפי הוראות משרד הבריאות מתחייב בידוד מלא בחזרה מהן; או אם הונחה  
 בזן מסוכן של הנגיף.להיכנס לבידוד עקב מגע הדוק עם חולה 

  
 . העובד הציג למעסיקו אישור מרופא אשר קבע כי קיימת לגביו מניעה רפואית להתחסן. 3
  
או אדם עם מוגבלות   16" לילדו שחלה עליו חובת בידוד )ילד מתחת לגיל הורה מלווה . העובד הינו "4

טרואקטיבית מיום  סעיף זה חל רלהלן: ) כל התנאים הנדרש לסיוע אישי(, ומתקיימים לגביו 
1.1.2021 :) 

להגדרה "עובד שהוא הורה  ( 4)ימים מיום התחילה, הצהרה כאמור בפסקה   30העובד מסר למעסיקו, בתוך  
 "מלווה

  
 . ילד העובד אינו חוזר מחו"ל או חולה. 4.1 
 . העובד מסר דיווח למשרד הבריאות לגבי הבידוד של ילדו והמציא למעסיק העתק דיווח. 4.2 
  –עובד מסר הצהרה למעסיק )לפי הנוסח שבתוספת לחוק; למי שחל עליו באופן רטרואקטיבי . ה4.3 

( לפיה ההורה האחר עובד בפועל בימי ההיעדרות. כלומר, אין  5.9.2021ימים, עד ליום  30   בתוך
 מאלה:  אחדשבימי היעדרותו של העובד מתקיימים בו  הורה אחר

  
 כהורה מלווה. . ההורה האחר משמש 4.3.1     
 . ההורה האחר הוא עובד הזכאי לדמי בידוד. 4.3.2     
 .ההורה האחר הוא עובד עצמאי, וחדל מלעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל בידוד הילד. 4.3.3     
  
 . העובד שוהה בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת שאליה נסע מטעם המעסיק. 5
 

 חתים ככל שלא מתקיימים לגביו אחד מהתנאים שלעיל ב. עובד יהיה זכאי לדמי בידוד מופ
 
עובד אשר מחויב בבידוד, ואינו נמנה על המקרים המפורטים בפרק א' לעיל, יהיה זכאי לדמי בידוד   .6

 מגובה דמי הבידוד ששולמו עד כה. 75%מופחתים בשיעור 
 

קיימת לגביו מניעה  הכוונה היא לעובד השוהה בבידוד שלא התחסן ואינו מחלים, ואשר לא הייתה 
 רפואית להתחסן ולא עונה על אחד מהתנאים לעיל. 



 
 ג. חידושים בעניין דמי בידוד

 
, ולא ארבעה כפי  עד שלושה ימי מחלה בלבד מתוך ימי הבידוד ינוכו  –. ניכוי ממכסת ימי המחלה 7

 שהיה עד הוראת השעה. 
 
ינוכו ימי מחלה    –בידוד של ילדם . הורים מלווים אשר נעדרו מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת ה8

באופן יחסי לימי ההיעדרות של כל אחד מהם, אך לא ינוכו יותר משלושה ימי מחלה כאמור לשניהם  
יחד. כמו כן, יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא הראשון רק לעובד שנעדר ראשון מעבודתו )או  

ההצהרה  הורה למסור למעסיקו את שישולם עבורו יום חופש לבקשתו( באותה תקופת בידוד. על ה 
 שהגיש ההורה האחר למעסיקו. 

 
 - ד. שיפוי מעסיקים 

 
 עלויות המעסיק לצורך זכאות לשיפוי, יתקבלו מצירוף שני אלה:  .9
 

 . דמי הבידוד ששילם המעסיק בפועל לעובד. 9.1
דמי בידוד   דמי ביטוח לאומי( בשל תשלום  - . עלויות נלוות ששילם המעסיק בפועל לעובד )לדוג'9.2

 מדמי הבידוד.  30%ובלבד שלא יעלו על 
 

ימים )ולא   90 - . בקשה לשיפוי תוגש למוסד לביטוח לאומי ע"י המעסיק באופן מקוון, לא יאוחר מ10
ימים כפי שהיה קודם להוראת השעה( מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד   60תוך 

 טים מתאימים לצורך כך. או של ילדו, ועל המעסיק יהיה למסור פר
 

. בנוסף, ניתן להגיש גם בקשה לשיפוי עבור דמי בידוד המשולמים להורים שנעדרו מעבודתם עקב  11
 15.10.2021. את הבקשה בעניין זה ניתן להגיש החל מיום 1.1.2021חובת בידוד של ילדיהם מיום 

 . 15.12.2021ועד ליום 
 

  



 ילדו  ל הצהרת עובד בגין חובת בידוד ש

  -להלן  )צהרה לעניין היעדרותי מהעבודה וזכאותי לדמי בידוד, בשל חובת בידוד של ילדי שפרטיו להלן  ה
להגדרה "עובד שהוא  (  4)להגדרה "עובד בבידוד מזכה" או לפי פסקה   ( ד)( 5)  , לפי פסקה ( ילדי או הילד

- , התש"ף(הוראת שעה)נגיף הקורונה החדש( (א לחוק התכנית לסיוע כלכלי 26הורה מלווה", שבסעיף 
2020 

  – אני החתום מטה .1

  .......................................... :שם משפחה .............................................. :שם פרטי

  .......................................................... :מען ............................................ :מספר זהות 

מודיע בזה, כי נעדרתי מעבודתי בשל חובת בידוד שחלה על ילדי, עקב היותי עובד בבידוד מזכה או עובד  
 ............................... :שהוא הורה מלווה, בימים אלה

...................................................................................................................................................  

  .א לחוק26כהגדרתם בסעיף  - לעניין זה, "עובד בבידוד מזכה", ו"עובד שהוא הורה מלווה" 

הוראת  ) ( בידוד בית והוראות שונות)  נגיף הקורונה החדש()   בריאות העםמצורף העתק מהדיווח לפי צו )
גם העתק דיווח כאמור על שהייתי   - על הבידוד של ילדי ולעניין עובד בבידוד מזכה  2020-, התש"ף( שעה

 .)בבידוד

 

  :פרטי הילד  .2

  .......................................... :שם משפחה .............................................. :שם פרטי

  .......................................... :תאריך לידה ............................................ :מספר זהות 

 ( .......................................................... :מען

 

נעדר מעבודתו או   ( , 1)י המפורטים בפסקה  אני מצהיר כי אין לילד הורה אחר שבימי היעדרות  .3
מעסקו או ממשלח ידו, לשם השגחה על הילד; מצורף העתק מההצהרה של ההורה האחר  

  :למעסיקו; לעניין זה

  :פרטי ההורה האחר של הילד

  .......................................... :שם משפחה .............................................. :שם פרטי

  .......................................................... :מען ............................................ :מספר זהות 

  :אם ההורה האחר הוא עצמאי 

  .................................................. :שם העסק או משלח היד 

  .................................................. :מען העסק או משלח היד 

  :פרטי המעסיק של ההורה האחר - אם ההורה האחר הוא עובד  

  ................................................................ :שם מלא

  ................................................... :ם בית העסק או מקום העבודהש

 ........................................................ :מען



אני מצהיר כי אני והורהו   - אם ההיעדרות הייתה של שני עובדים שהם הורים מלווים, לסירוגין  .4
 .נעדרנו מעבודתנו לסירוגין בשל הבידוד של ילדנו 3סעיף האחר של הילד שפרטיו מופיעים ב

ההורה האחר של ילדי נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד שחלה על ילדנו, עקב היותו עובד שהוא  
  ..................................................... :הורה מלווה, בימים אלה

ביום ההיעדרות הראשון בשל   )אחת האפשרויות יש לסמן (אני נעדרתי/ההורה האחר של הילד נעדר 
  .הבידוד של ילדנו

 ............................................חתימת העובד ......................................תאריך


