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 חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 3(, התשפ"א-2020*

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020,אחרי1רהוספתפרקו'1
סעיףר2יבוא:

"פרק ו'1: דמי בידוד

סימן א': הגדרות

בחוקזה-ר2ארהגדרות-פרקו'1

"בידוד"-כמשמעותובצובידודבית;

"דיווח"-דיווחלמשרדהבריאותעלקיוםהוראותצובידוד
ביתכאמורבסעיף3לאותוצו;

"דמיבידוד"-תשלוםלעובדלפיפרקזה,השווהלדמימחלה
לפיסעיפים5ו־רלחוקדמימחלה;

"הסכםקיבוצי"-כהגדרתובחוקדמימחלה;

"חובתבידוד"-חובתבידודלפיצובידודבית;

"חוקדמימחלה"-חוקדמימחלה,התשל"ו-ר2197;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;31985

"ילד",שלעובד-ובלבדשהתקייםבואחדמאלה:

טרםמלאולור1שנים; )1(

הואאדםעםמוגבלותהנזקקלסיועאישיכאמור )2(
בסעיף1בלחוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלתילד(,

התשנ"ג-41993;

הואמנויבפסקאות)1(או)2(ושוההאצלעובד )3(
שהואהורהבמשפחתאומנה;

בהם לעבוד נוהג שהעובד בשבוע ימים - עבודה" "ימי
במשרתוהרגילה,ולאיותרמחמישהימיעבודהבכל
שבעהימיםבתקופתהבידוד,ואםנהוגבמקוםהעבודה
שבועעבודהבןשישהימים-שישהימיעבודהבכל

שבעהימיםבתקופתהבידוד;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עובדהשוההבבידוד"-עובדשמתקיימיםלגביוכלהתנאים
בפסקאות)1(עד)3(שלהלן,למעטמישחלהעליוחובת
בידודבשלהגעתולישראלממדינהאחרתאושהוא

חולהכהגדרתובצובידודבית:

התקבלבכנסתביוםב'בכסלוהתשפ"א)18בנובמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-8ר13,מיוםא'בחשווןהתשפ"א)19באוקטובר2020(,עמ'34ר

ס"חהתש"ף,עמ'298;התשפ"א,עמ'47ר 1

ס"חהתשל"ו,עמ'ר20ר 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'0רר 3

ס"חהתשנ"ג,עמ'134ר 4
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חובת עליו שחלה משום מעבודתו נעדר הוא )1(
בידודאומשוםשהואשוההבבידודבשלחובתבידוד

שחלהעלילדו;

הואמסרדיווחעלהבידודלפיצובידודבית )2(
והמציאלמעסיקוהעתקמהדיווחהאמור;

הואשההבבידודלפיצובידודבית; )3(

)נגיףהקורונההחדש( "צובידודבית"-צובריאותהעם
)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-

;52020

"תקופתבידוד"-תקופהרצופהשתחילתהביוםהראשוןשבו
נודעלעובדשחלהעליוחובתבידודאושהואנדרש
לשהותבבידודבשלחובתבידודשלילדו)בהגדרהזו
-דרישתבידוד(וסיומהביוםהאחרוןשבוחלהעליו
חובתבידודאודרישתבידוד,אףאםבמהלךאותה
תקופההשתנתההעילהשבשלהחלהעלהעובדחובת
הבידודאודרישתהבידוד;לענייןעובדשדיווחלמשרד
הבריאותלפיצובידודביתעלחובתבידודאודרישת
בידודהחלהעליוארבעהימיםאויותראחרישנודעלו
האמור-יחלמנייןהתקופהארבעהימיםלפניהמועד

שבודיווחכאמור;

"תקופתהמחלההצבורה"-תקופתהזכאותשחושבהלפי
חוקדמימחלהאולפיהסכםקיבוצישמסדירלגבי

העובדאתענייןהתשלוםלתקופתמחלהר

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעובד

זכאותעובד
השוההבבידוד

לדמיבידוד

עובדהשוההבבידודזכאיממעסיקולתשלוםדמיבידודר2בר )א(
בעדימיהעבודהשבהםנעדרמעבודתובתקופתהבידוד,
למעטתשלוםבעדיוםעבודהאחדבתקופתהבידוד,אולם
העובדזכאילבחורלקבלתשלוםגםבעדהיוםהאמורעל

חשבוןיוםחופשההמגיעלור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עובדשלפידין,הסכם )ב(
קיבוציאוחוזהאישיחללגביוהסדרדמימחלהמיטיבאו
הסדרדמיבידודמיטיבזכאילתשלוםגםבעדיוםהעבודה
האמורבסעיףקטן)א(;ואולם,מעסיק,למעטהמדינהאוגוף
מתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,שהואצד
להסדרדמימחלהמיטיבלפיהסכםקיבוציאוחוזהאישי
רשאילהודיעלעובדשהוראותסעיףקטןזהלאיחולועל

העובדלענייןההסדרהאמור;בסעיףקטןזה-

"הסדרדמימחלהמיטיב"-הסדרהקובעזכאותשלעובד
לדמימחלהמהיוםהראשוןלהיעדרותו;

חובת עליו שחלה משום מעבודתו נעדר הוא )1(
בידודאומשוםשהואשוההבבידודבשלחובתבידוד

שחלהעלילדו;

הואמסרדיווחעלהבידודלפיצובידודבית )2(
והמציאלמעסיקוהעתקמהדיווחהאמור;

הואשההבבידודלפיצובידודבית; )3(

)נגיףהקורונההחדש( "צובידודבית"-צובריאותהעם
)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-

;52020

"תקופתבידוד"-תקופהרצופהשתחילתהביוםהראשוןשבו
נודעלעובדשחלהעליוחובתבידודאושהואנדרש
לשהותבבידודבשלחובתבידודשלילדו)בהגדרהזו
-דרישתבידוד(וסיומהביוםהאחרוןשבוחלהעליו
חובתבידודאודרישתבידוד,אףאםבמהלךאותה
תקופההשתנתההעילהשבשלהחלהעלהעובדחובת
הבידודאודרישתהבידוד;לענייןעובדשדיווחלמשרד
הבריאותלפיצובידודביתעלחובתבידודאודרישת
בידודהחלהעליוארבעהימיםאויותראחרישנודעלו
האמור-יחלמנייןהתקופהארבעהימיםלפניהמועד

שבודיווחכאמור;

"תקופתהמחלההצבורה"-תקופתהזכאותשחושבהלפי
חוקדמימחלהאולפיהסכםקיבוצישמסדירלגבי

העובדאתענייןהתשלוםלתקופתמחלהר

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעובד

זכאותעובד
השוההבבידוד

לדמיבידוד

עובדהשוההבבידודזכאיממעסיקולתשלוםדמיבידודר2בר )א(
בעדימיהעבודהשבהםנעדרמעבודתובתקופתהבידוד,
למעטתשלוםבעדיוםעבודהאחדבתקופתהבידוד,אולם
העובדזכאילבחורלקבלתשלוםגםבעדהיוםהאמורעל

חשבוןיוםחופשההמגיעלור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,עובדשלפידין,הסכם )ב(
קיבוציאוחוזהאישיחללגביוהסדרדמימחלהמיטיבאו
הסדרדמיבידודמיטיבזכאילתשלוםגםבעדיוםהעבודה
האמורבסעיףקטן)א(;ואולם,מעסיק,למעטהמדינהאוגוף
מתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,שהואצד
להסדרדמימחלהמיטיבלפיהסכםקיבוציאוחוזהאישי
רשאילהודיעלעובדשהוראותסעיףקטןזהלאיחולועל

העובדלענייןההסדרהאמור;בסעיףקטןזה-

"הסדרדמימחלהמיטיב"-הסדרהקובעזכאותשלעובד
לדמימחלהמהיוםהראשוןלהיעדרותו;

ק"תהתש"ף,עמ'ר51ר 5
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"הסדרדמיבידודמיטיב"-הסדרהקובעזכאותשלעובד
לדמיבידודמהיוםהראשוןלהיעדרותור

השוהה)ג( עובד של הצבורה המחלה מתקופת )1(
סעיף הוראות לפי בידוד דמי לו ושולמו בבידוד
נעדר שבהם העבודה ימי מספר יופחת )א(, קטן
יותר יופחתו שלא ובלבד הבידוד, בשל מעבודתו

מארבעהימיעבודהבתקופתהבידודר

לאעמדלרשותהעובדבתקופתהמחלההצבורה )2(
יופחתו כאמור, להפחיתם שיש הימים מספר שלו
שבין וההפרש ישנם, אם לרשותו, הימיםהעומדים
הימיםשישלהפחיתםוביןהימיםהעומדיםלרשותו
ייזקףעלחשבוןימיהמחלהשהעובדיהיהזכאילהם

בעתיד)בסעיףקטןזה-ימימחלהמחויבים(ר

הסתיימויחסיהעבודהוהעובדלאצברתקופת )3(
מחלהשקוזזהכנגדימיהמחלההמחויבים,יקוזזוימי
המחלההמחויביםהנותריםשנזקפועקבהבידודכנגד
ימיחופשהשטרםניצל,ואםלאנותרהלעובדיתרת
ימיחופשהמספקת-לאיהיהלעובדחובבעדימי

המחלההמחויביםהנותריםר

מעסיקישלםלעובדודמיבידודבמועדשהיהמשלם )ד(
לושכרעבודהאילועבד,ובלבדשהעובדמסרלמעסיקאת
העתקהדיווחלפחותשבעהימיםלפניהמועדהאמור,ואם
העתקהדיווחלאנמסרלמעסיקלפניהמועדהאמור-במועד
הקרובלתשלוםשכרהעבודהשלאחרמסירתהעתקהדיווחר

זכאותלדמיבידוד
לעובדשנסע

למדינהאחרת
מטעםהמעסיק

עובדשנעדרמעבודתומשוםשחלהעליוחובתבידודבשלר2גר
הגעתולישראלממדינהאחרתשאליהנסעמטעםהמעסיק
ומתקיימותלגביוהוראותפסקאות)1(עד)3(להגדרה"עובד
השוההבבידוד",למעטחולהכהגדרתובצובידודבית,יהיה
העבודה ימי כל בעד בידוד דמי לתשלום ממעסיקו זכאי

שבהםנעדרמעבודתובתקופתהבידודר

דיןהיעדרות
בתקופתבידוד

ודמיבידוד

דיןהיעדרותעובדבתקופתהבידודכדיןהיעדרותובתקופתר2דר
מחלהודיןדמיבידודכדיןדמימחלה,לרבותלענייןאיסור

פיטורים,ביצועהפרשותלקופתגמלוצבירתותקר

דיןעבודהבתקופת
בידודלענייןדמי

בידוד

בשכרר2הר מעסיקו אצל למעשה ועבד בבידוד השוהה עובד
בתקופתהבידודלאיהיהזכאילדמיבידודמאותומעסיק
ולאיופחתולוימימחלהבעדפרקהזמןבתקופתהבידוד

שבועבדכאמורר

עובדשחדללהיותעובדהשוההבבידודבשלהיותוחולהר2וררציפותתקופות
כהגדרתובצובידודבית,יימנולענייןחישובדמיהמחלה
המגיעיםלובעדתקופתמחלתוימיהבידודשבעדםהופחתו
ימיהמחלהשעמדולרשותוכאילוחושבוכחלקמתקופת

המחלהר

ספרהחוקים8ר28,ג'בכסלוהתשפ"א,2020ר11ר19



85 ספרהחוקים8ר28,ג'בכסלוהתשפ"א,2020ר11ר19

ר2ב)ג(,הוראותסימןזהבאותר2זרשמירתזכויות בכפוףלהוראותסעיף )א(
להוסיףעלזכותושלעובדמכוחדיןאוהסכםולאלגרוע

ממנהר

עובדהזכאילדמיבידודבשלאותהתקופתבידוד,הן )ב(
מכוחהוראותסימןזהוהןמכוחהסכםקיבוצילענייןימי
בידודהחללגביואצלמעסיקואוחוזהאישי,יחוללגביו

ההסדרהמיטיבמהםר

סימן ג': שיפוי למעסיק

בסימןזה,"מעסיק"-למעטאחדמאלה:ר2חרהגדרת"מעסיק"

המדינה; )1(

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב, )2(
למעטחברהממשלתיתכהגדרתהבאותוסעיף;

התקציב 32לחוקיסודות כהגדרתובסעיף גוףנתמך )3(
שסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבובשנת2019היה25%

לפחותמתקציבו;

קופתחולים; )4(

יסודות לחוק 21 בסעיף כהגדרתו בריאות תאגיד )5(
התקציב;

מוסדחינוךשהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישרין )ר(
אובעקיפין,וסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבובשנת2019

היה40%לפחותמתקציבו;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלה )7(
גבוהה,התשי"ח-1958ר,אומוסדשניתנהלותעודתהיתר
מאתהמועצהלהשכלהגבוההלפיסעיף21אלחוקהאמור,
שהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,וסכום
השתתפותהממשלהבתקציבובשנת2019היה40%לפחות

מתקציבו;

מעסיקשלמסתנן,לענייןהעסקהשלמסתנןכהגדרתו )8(
בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-71954ר

שילםמעסיקלעובדדמיבידודלפיהוראותפרקזה,ר2טרשיפוי )א(
יעבירהמוסדלמעסיקתשלוםבשיעוריםכלהלןמהעלות
שבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאותהעובדלדמיבידודלפי

פרקזה:

בעדיוםעבודהאחדבתקופתהבידודשהמעסיק )1(
שילםבעדודמיבידודלעובדולפיפרקזה-100%;

בעדשארימיהעבודהבתקופתהבידודשהמעסיק )2(
שילםבעדםדמיבידודלעובדולפיפרקזה-

)1באוגוסט למישביוםי"אבאבהתש"ף )א(
2020(העסיקלכלהיותרעשריםעובדים-75%;

ר2ב)ג(,הוראותסימןזהבאותר2זרשמירתזכויות בכפוףלהוראותסעיף )א(
להוסיףעלזכותושלעובדמכוחדיןאוהסכםולאלגרוע

ממנהר

עובדהזכאילדמיבידודבשלאותהתקופתבידוד,הן )ב(
מכוחהוראותסימןזהוהןמכוחהסכםקיבוצילענייןימי
בידודהחללגביואצלמעסיקואוחוזהאישי,יחוללגביו

ההסדרהמיטיבמהםר

סימן ג': שיפוי למעסיק

בסימןזה,"מעסיק"-למעטאחדמאלה:ר2חרהגדרת"מעסיק"

המדינה; )1(

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב, )2(
למעטחברהממשלתיתכהגדרתהבאותוסעיף;

התקציב 32לחוקיסודות כהגדרתובסעיף גוףנתמך )3(
שסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבובשנת2019היה25%

לפחותמתקציבו;

קופתחולים; )4(

יסודות לחוק 21 בסעיף כהגדרתו בריאות תאגיד )5(
התקציב;

מוסדחינוךשהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישרין )ר(
אובעקיפין,וסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבובשנת2019

היה40%לפחותמתקציבו;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלה )7(
גבוהה,התשי"ח-1958ר,אומוסדשניתנהלותעודתהיתר
מאתהמועצהלהשכלהגבוההלפיסעיף21אלחוקהאמור,
שהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,וסכום
השתתפותהממשלהבתקציבובשנת2019היה40%לפחות

מתקציבו;

מעסיקשלמסתנן,לענייןהעסקהשלמסתנןכהגדרתו )8(
בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-71954ר

שילםמעסיקלעובדדמיבידודלפיהוראותפרקזה,ר2טרשיפוי )א(
יעבירהמוסדלמעסיקתשלוםבשיעוריםכלהלןמהעלות
שבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאותהעובדלדמיבידודלפי

פרקזה:

בעדיוםעבודהאחדבתקופתהבידודשהמעסיק )1(
שילםבעדודמיבידודלעובדולפיפרקזה-100%;

בעדשארימיהעבודהבתקופתהבידודשהמעסיק )2(
שילםבעדםדמיבידודלעובדולפיפרקזה-

)1באוגוסט למישביוםי"אבאבהתש"ף )א(
2020(העסיקלכלהיותרעשריםעובדים-75%;

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר ר

ס"חהתשי"ד,עמ'0ר1ר 7
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)1באוגוסט למישביוםי"אבאבהתש"ף )ב(
2020(העסיקיותרמעשריםעובדים-50%ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מעסיקששילםלעובדדמי )ב(
בידודלפיסעיףר2גלאיהיהזכאילתשלוםכאמורבסעיףקטן
)א(בעדהעלותשבהנשאבשליוםאחדבתקופתהבידוד;
הוראותסעיףקטןזהיחולוגםלענייןמעסיקששילםלעובד
דמיבידודלפיסעיףר2ב)ב(,מכוחהסדרדמימחלהמיטיב
לפיהסכםקיבוציאוחוזהאישיאומכוחהסדרדמיבידוד

מיטיבר

בתקופת ימים בעד רק יבוצע זה סעיף לפי תשלום )ג(
המוסד, למנהל הודיע הבריאות משרד שלגביהם הבידוד
בהתאםלהוראותסעיףר2יב,כיהעובדדיווחלגביהםעל
שהייתובבידוד,ובעדלאיותרמחמישהימיםבכלשבעה
ימיםבתקופתבידוד,ואםנהוגבמקוםהעבודהשבועעבודה
בתקופת ימים שבעה בכל ימים שישה - ימים שישה בן

הבידודר

דיןעבודהבתקופת
בידודלענייןשיפוי

מעסיקובשכרר2יר אצל השוההבבידוד,שעבדלמעשה עובד
ושולמולודמיבידודעלאףהאמורבסעיףר2ה,לאיהיה
ששילם בידוד דמי בעד מהמוסד לתשלום זכאי המעסיק

לעובדבשלפרקהזמןשבועבדהעובדכאמורר

מעסיקיגישלמוסדבקשהלתשלוםבעדדמיהבידודר2יארבקשהלשיפוי )א(
בקשה - זה )בסימן ב' סימן הוראות לפי לעובד ששילם

לשיפוי(ר

בקשהלשיפויתוגשלמוסדבאופןמקווןכפישיורה )ב(
המוסדבהודעהשיפרסםבאתרהאינטרנטשלו,לאיאוחר
מ־0רימיםמתוםהחודששבוהסתיימהתקופתהבידודשל

העובדר

בקשהלשיפויתכלולהצהרהשלהמעסיקעלתשלום )ג(
דמיבידודלעובדואתפרטיהמידעשלהלן:

שםהמעסיקומספרמזהה,מספרטלפון,כתובת )1(
דואראלקטרוני,מספרחשבוןבנקומספרתיקניכויים

שלהמעסיק;

שם,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאו )2(
מספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית)להלן
-מספרמזהה(שלהעובדשבאמצעותודיווחהעובד
למשרדהבריאותעלשהייתובבידוד,מספרטלפוןשל

העובדוכןכתובתדואראלקטרונישלו,אםישנה;

היקףהמשרהשבההועסקהעובדאצלהמעסיק )3(
בשלושתהחודשיםשקדמולתקופתהבידוד;
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מועדתחילתתקופתהבידודשלהעובד,מועד )4(
סיומהומספרהימיםבתקופתהבידודשבשלהםשילם
לעובדדמיבידודלפיהוראותסעיפיםר2באור2גבציון
ולעניין בידוד, לדמי העובד זכאי שבשלה ההוראה
הסדרדמימחלהמיטיבלפידיןכאמורבסעיףר2ב)ב(

-הדיןשבונקבעההסדר;

העבודה ביום שווים לפי הבידוד דמי גובה )5(
הראשוןלתקופתהבידודשלהעובד,השכרהממוצע
דמי שווי חושב שלפיו האחרון ברבעון העובד של
הבידוד,והעלותשבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאות

העובדלדמיבידודלפיפרקזהר

מקרבר2יברהעברתמידע זה לעניין הסמיכו שהוא מי או המוסד מנהל )א(
עובדיהמוסד)בסעיףזה-המנהל(יעבירלמשרדהבריאות
אתרשימתשמותהעובדיםשהוגשהבשלהםבקשהלשיפוי,
אתמספרםהמזההואתתקופותהבידודשלאותםעובדים

שעליהןדיווחהמעסיקלמוסדכאמורבסעיףר2יא)ג()4(ר

ששמו עובד כל לגבי למנהל, יודיע הבריאות משרד )ב(
נכללברשימהכאמורבסעיףקטן)א(,אםהעובדדיווחעל
שהייהבבידודלפיצובידודביתבתקופותהאמורות,המועד
שבודיווחכאמור,אםהיהלחולהכהגדרתובצובידודבית
היה תאריך באיזה - כן ואם הבידוד, לתקופת ברציפות

לחולהר

המוסדיודיעלמעסיק,לגביכלעובדשבשלוהוגשה )ג(
בקשה,עלימיםשלגביהםהעובדלאדיווחלמשרדהבריאות
עלשהייתובבידודועלכךשהעובדאינוזכאילתשלוםדמי

בידודבעדאותםימיםר

המוסדישמורמידעשהתקבללפיסעיףקטן)ב(בהתאם )ד(
להוראותאלה:

המידעיישמרבמחשביהמוסדבנפרדמכלמידע )1(
אחר,ולאיועבראויחוברלכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכל )2(
ובתום חודשים, 18 על תעלה שלא לתקופה היותר
התקופה-ימחקהמוסדאתהמידעאלאאםכןהמידע
דרושלשםניהולהליךמשפטיהנוגעלביצועפרקזה

אוהנובעממנו;

המוסדיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיף )3(
קטן)ב(לשםביצועסימןזהובמידההנדרשת,בלבד;

בפרטי צפייה או שימוש עיבוד, יתאפשרו לא )4(
בעלי בידי אלא זה סעיף לפי שהתקבלו המידע
תפקידיםבמוסדשהמנהלנתןלהםאישורפרטנילכך

וחתמועלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;

מועדתחילתתקופתהבידודשלהעובד,מועד )4(
סיומהומספרהימיםבתקופתהבידודשבשלהםשילם
לעובדדמיבידודלפיהוראותסעיפיםר2באור2גבציון
ולעניין בידוד, לדמי העובד זכאי שבשלה ההוראה
הסדרדמימחלהמיטיבלפידיןכאמורבסעיףר2ב)ב(

-הדיןשבונקבעההסדר;

העבודה ביום שווים לפי הבידוד דמי גובה )5(
הראשוןלתקופתהבידודשלהעובד,השכרהממוצע
דמי שווי חושב שלפיו האחרון ברבעון העובד של
הבידוד,והעלותשבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאות

העובדלדמיבידודלפיפרקזהר

מקרבר2יברהעברתמידע זה לעניין הסמיכו שהוא מי או המוסד מנהל )א(
עובדיהמוסד)בסעיףזה-המנהל(יעבירלמשרדהבריאות
אתרשימתשמותהעובדיםשהוגשהבשלהםבקשהלשיפוי,
אתמספרםהמזההואתתקופותהבידודשלאותםעובדים

שעליהןדיווחהמעסיקלמוסדכאמורבסעיףר2יא)ג()4(ר

ששמו עובד כל לגבי למנהל, יודיע הבריאות משרד )ב(
נכללברשימהכאמורבסעיףקטן)א(,אםהעובדדיווחעל
שהייהבבידודלפיצובידודביתבתקופותהאמורות,המועד
שבודיווחכאמור,אםהיהלחולהכהגדרתובצובידודבית
היה תאריך באיזה - כן ואם הבידוד, לתקופת ברציפות

לחולהר

המוסדיודיעלמעסיק,לגביכלעובדשבשלוהוגשה )ג(
בקשה,עלימיםשלגביהםהעובדלאדיווחלמשרדהבריאות
עלשהייתובבידודועלכךשהעובדאינוזכאילתשלוםדמי

בידודבעדאותםימיםר

המוסדישמורמידעשהתקבללפיסעיףקטן)ב(בהתאם )ד(
להוראותאלה:

המידעיישמרבמחשביהמוסדבנפרדמכלמידע )1(
אחר,ולאיועבראויחוברלכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכל )2(
ובתום חודשים, 18 על תעלה שלא לתקופה היותר
התקופה-ימחקהמוסדאתהמידעאלאאםכןהמידע
דרושלשםניהולהליךמשפטיהנוגעלביצועפרקזה

אוהנובעממנו;

המוסדיעשהשימושבמידעשהתקבללפיסעיף )3(
קטן)ב(לשםביצועסימןזהובמידההנדרשת,בלבד;

בפרטי צפייה או שימוש עיבוד, יתאפשרו לא )4(
בעלי בידי אלא זה סעיף לפי שהתקבלו המידע
תפקידיםבמוסדשהמנהלנתןלהםאישורפרטנילכך

וחתמועלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;
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לבעליהתפקידיםבמוסדכאמורבפסקה)4(,ולהם )5(
באותה האמורים המידע לפרטי גישה תהיה בלבד,

פסקה;

פרטיהמידעיישמרובדרךשתבטיחאתאבטחת )ר(
המידעואתסודיותו;

עלאףהאמורבכלדין,למעטפקודתהסטטיסטיקה )7(
כל המוסד יעביר לא התשל"ב-81972, חדש[, ]נוסח
מידעשהתקבלאושנוצרלפיסעיףזהאלאלשםביצוע

סימןזהובמידההנדרשתר

אדםשהגיעאליומידעלפיפרקזהישמוראותובסוד, )ה(
בוכלשימושאלאלשם אותולאחרולאיעשה לאיגלה

ביצועסימןזהר

שווידמיבידוד
לענייןשיפוי

לענייןשיפוימהמוסדלמעסיקלפיסעיףר2ט,יראושווידמיר2יגר
בידודבעדיוםבידודשלעובד,לענייןכלתקופתהבידודשל
אותועובד,כפישחושבוביוםהראשוןשלהתקופההאמורה
וכפישצויןבבקשהלשיפוישהגישהמעסיק,גםאםשווי
דמיהבידודבעדיוםבידודשלהעובדהשתנהלאחרמועד

הגשתהבקשהר

תחולתהוראות
מחוקהביטוח

הלאומיעלתשלום
שיפוילמעסיק

עלתשלוםשיפוילפיסימןזהיחולוהוראותלפיסעיף281,ר2ידר
פרקי"דלמעטסעיףר29,וסעיףר39לחוקהביטוחהלאומי

]נוסחמשולב[,התשנ"ה-91995,בשינוייםהמחויביםר

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציאר2טורשיפויהמוסד
לשםביצועסימןזהוסימןד'ר

סימן ד': הוראות שונות

בכלר2טזרסמכותשיפוט לדון ייחודית סמכות תהיה לעבודה אזורי דין לבית
ב' סימן הוראות לפי ממעסיק לתשלום עובד של תביעה
אותביעהשלמעסיקלשיפוימהמוסדלפיהוראותסימןג'

וסימןזהר

פרקו'1-תחילה
ותוקף,תחולה
והוראותמעבר

בפרקזה-ר2יזר )א(

"יוםהפרסום"-יוםפרסומושלחוקהתכניתלסיועכלכלי
,)3 מס' )תיקון שעה( )הוראת החדש( הקורונה )נגיף

התשפ"א-102020;

"יוםהתחילה"-י"אבחשווןהתשפ"א)29באוקטובר2020(;

"התקופההקובעת"-התקופהשמיוםי"גבתשריהתשפ"א)1
באוקטובר2020(עדערביוםהתחילה;

"תקופתהוראתהשעה"-התקופהשמיוםהתחילהועדיום
י"חבניסןהתשפ"א)31במרס2021(ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'500ר 8

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ר 9

ס"חהתשפ"א,עמ'82ר 10
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פרקזהיעמודבתוקפובתקופתהוראתהשעה,והוא )ב(
יחוללענייןתקופתבידודשחלהבתקופתהוראתהשעהר

שרהאוצר,באישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאות )ג(
שלהכנסת,רשאילהאריךבצואתתקופתהוראתהשעה

בתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתר

)ב(,מעסיקששילםלעובד עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
דמימחלהבשלשהייתובבידודלפיצובידודביתבתקופה
הקובעת,למעטאםהיהבבידודכאמורבשלהיותוחולה
כהגדרתובאותוצו,זכאילשיפויבשיעוריםהאמוריםבסעיף
ר2ט)א(,לפיהעניין,בעדהימיםשבעדםשילםדמימחלה,
כאילוהיודמיהמחלהששילםהמעסיקלאותועובדדמי
בידודששולמולפיפרקזה,ויחולולענייןזההוראותסעיפים

ר2ט)ג(,ו־ר2יעדר2טור

הוראותפרקזהיחולוגםעלעובדששההבבידודביום )ה(
התחילה,אףאםתקופתהבידודהחלהלפנייוםהתחילהר

יראועובדשחייבבבידודבתקופהשמיוםהתחילהועד )ו(
יוםהפרסוםכאילוהואעובדהשוההבבידודאףאםלא
התקייםבוהאמורבפסקה)2(להגדרה"עובדהשוההבבידוד"

ויראואתהתקופהששההבבידודכאילוהיאתקופתבידודר

ילד שהיית על דיווח יראו זה, פרק הוראות לעניין )ז(
בבידודשמסרעובדששההבבידודעםילדושחייבבבידוד
בתקופהשמיוםהתחילהועדיוםהפרסוםכדיווחעלשהיית
ו־ר2יב ר2יא)ג()2( סעיפים הוראות ולעניין בבידוד, העובד

יימסרווייבחנוגםפרטיושלהילדשלגביונמסרהדיווחר

בקשהלשיפוילפיסעיףר2יא)א(תוגשהחלמיוםי"ט )ח(
בשבטהתשפ"א)1בפברואר2021(ר

בששת מוצאו לארץ מישראל שיצא זר עובד יראו )ט(
החודשיםשקדמוליוםהתחילהוחזרלישראלמארץמוצאו
לשםעבודהאצלמעסיקשאצלוהועסקלפנייציאתומישראל
כעובדהשוההבבידודלענייןפרקזה,גםאםחובתהבידוד
חלהעליובשלהגעתולישראלממדינהאחרת;בסעיףזה,

"עובדזר"-כהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-111991ר"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-מס'219

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-121995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(-2ר

בסעיף355)א1(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

נוסףעלהאמורבפסקה)1(,מעסיקאומישמשלםפנסיהמוקדמת ")1א(
יגישלמוסדגםדיווחיםכמפורטלהלן:

דיווחחודשימקווןכפישיורההמוסד,במועדהתשלוםכאמור )א(
בסעיף353,לגביאלה:

פרקזהיעמודבתוקפובתקופתהוראתהשעה,והוא )ב(
יחוללענייןתקופתבידודשחלהבתקופתהוראתהשעהר

שרהאוצר,באישורועדתהעבודה,הרווחהוהבריאות )ג(
שלהכנסת,רשאילהאריךבצואתתקופתהוראתהשעה

בתקופותנוספותשלאיעלועלשישהחודשיםכלאחתר

)ב(,מעסיקששילםלעובד עלאףהאמורבסעיףקטן )ד(
דמימחלהבשלשהייתובבידודלפיצובידודביתבתקופה
הקובעת,למעטאםהיהבבידודכאמורבשלהיותוחולה
כהגדרתובאותוצו,זכאילשיפויבשיעוריםהאמוריםבסעיף
ר2ט)א(,לפיהעניין,בעדהימיםשבעדםשילםדמימחלה,
כאילוהיודמיהמחלהששילםהמעסיקלאותועובדדמי
בידודששולמולפיפרקזה,ויחולולענייןזההוראותסעיפים

ר2ט)ג(,ו־ר2יעדר2טור

הוראותפרקזהיחולוגםעלעובדששההבבידודביום )ה(
התחילה,אףאםתקופתהבידודהחלהלפנייוםהתחילהר

יראועובדשחייבבבידודבתקופהשמיוםהתחילהועד )ו(
יוםהפרסוםכאילוהואעובדהשוההבבידודאףאםלא
התקייםבוהאמורבפסקה)2(להגדרה"עובדהשוההבבידוד"

ויראואתהתקופהששההבבידודכאילוהיאתקופתבידודר

ילד שהיית על דיווח יראו זה, פרק הוראות לעניין )ז(
בבידודשמסרעובדששההבבידודעםילדושחייבבבידוד
בתקופהשמיוםהתחילהועדיוםהפרסוםכדיווחעלשהיית
ו־ר2יב ר2יא)ג()2( סעיפים הוראות ולעניין בבידוד, העובד

יימסרווייבחנוגםפרטיושלהילדשלגביונמסרהדיווחר

בקשהלשיפוילפיסעיףר2יא)א(תוגשהחלמיוםי"ט )ח(
בשבטהתשפ"א)1בפברואר2021(ר

בששת מוצאו לארץ מישראל שיצא זר עובד יראו )ט(
החודשיםשקדמוליוםהתחילהוחזרלישראלמארץמוצאו
לשםעבודהאצלמעסיקשאצלוהועסקלפנייציאתומישראל
כעובדהשוההבבידודלענייןפרקזה,גםאםחובתהבידוד
חלהעליובשלהגעתולישראלממדינהאחרת;בסעיףזה,

"עובדזר"-כהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-111991ר"

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-121995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(-2ר
הלאומי-מס'219

בסעיף355)א1(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

נוסףעלהאמורבפסקה)1(,מעסיקאומישמשלםפנסיהמוקדמת ")1א(
יגישלמוסדגםדיווחיםכמפורטלהלן:

דיווחחודשימקווןכפישיורההמוסד,במועדהתשלוםכאמור )א(
בסעיף353,לגביאלה:

ס"חהתשנ"א,עמ'112ר 11

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשפ"א,עמ'50ר 12
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סךשכרהעבודהאוהפנסיההמוקדמתששילםלכלל )1(
דמי סך וכן המוקדמת, הפנסיה מקבלי לכלל או עובדיו

הביטוחשעליולשלםבעדם,לפיהעניין;

לענייןמעסיק,לגביכלאחדמעובדיו-שכרהעבודה )2(
ונתונישכרהדרושיםלחישובדמיהביטוחשעליולשלםבעד
כלעובד,היקףמשרתווסיווגהעובדלענייןחובתתשלוםדמי

הביטוח;

מי כל לגבי מוקדמת, פנסיה שמשלם מי לעניין )3(
שמשתלמתלופנסיהמוקדמת-סכוםהפנסיההמוקדמת

שמשתלמתלווסיווגולענייןחובתתשלוםדמיהביטוח;

דיווחמקווןכפישיורההמוסד,עלפידרישתהמוסדולגבי )ב(
פרקהזמןשהורהבדרישתו,לגבימידעכמפורטלהלן:

מידעהדרושלמוסדלבירורתביעהשלעובדאושל )1(
מישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,ובלבדשהמוסדיידעאת
העובדאואתמישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,לפיהעניין,
בעתהגשתהתביעה,במישריןאובאמצעותמעסיקואומי
שמשלםלואתהפנסיההמוקדמת,כילשםבירורהתביעה
יפנההמוסדלמעסיקואולמשלםהפנסיההמוקדמת,לפי
הפנסיה מקבל או והעובד כאמור, מידע לקבלת העניין,

המוקדמתלאהתנגדלכךבעתהגשתהתביעה;

מידעהדרושלמוסדלחישובדמיביטוחהמשתלמים )2(
ובלבד מוקדמת, פנסיה לו שמשתלמת מי או עובד בעד
שהמידעהמבוקשהואמידעשהמעסיקאומישמשלםפנסיה
מוקדמת,לפיהעניין,וכןהעובדאומישמשתלמתלופנסיה
מוקדמת,לפיהעניין,חייביםעלפידיןלמוסרולמוסד,או

שהמוסדרשאיעלפידיןלדרושמכלאלהר";

)1(או)1א()א(שבסעיף בסעיף398)ד1(,במקום"בסעיף355)א1("יבוא"בפסקה )2(
355)א1("ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתושלחוקהביטוחהלאומיכנוסחובסעיף2לחוקזהביוםי"טבניסןהתשפ"א)31ר
באפריל2021(,והואיחול-

בסעיף כאמור דיווחים לגבי עובדים: מ־180 יותר לו שיש מעסיק לעניין )1(
355)א1()1א()א(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובחוקזה-בעדחודשאפריל2021ואילך,
ולגבידיווחיםכאמורבסעיף355)א1()1א()ב(לחוקהאמור-עלפידרישתהמוסדהחל

מאותוחודש;

בסעיף כאמור דיווחים לגבי עובדים: 180 היותר לכל לו שיש מעסיק לעניין )2(
355)א1()1א()א(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחובחוקזה-בעדחודשאוקטובר2021
ואילך,ולגבידיווחיםכאמורבסעיף355)א1()1א()ב(לחוקהאמור-עלפידרישתהמוסד

החלמאותוחודשר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראת

שעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהועדיוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020(,4ר )א(
יקראואתחוקהביטוחהלאומיכך:
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בסעיףר3)ב(,בסופויבוא"ולענייןהתחייבויותהמוסדבשנת2020-לא )1(
יעלהעל20מיליוןשקליםחדשים";

בסעיף74א)א(,אחרי"שקליםחדשים"יבוא"ולענייןהתחייבויותהמוסד )2(
בשנת2020-לאיעלהעל25מיליוןשקליםחדשים"ר

התוספת אתהמוסדבעדהתחייבויותשניתנובמסגרת אוצרהמדינהישפה )ב(
שניתנהלשנת2020כאמורבסעיףקטן)א(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

בסעיףר3)ב(,בסופויבוא"ולענייןהתחייבויותהמוסדבשנת2020-לא )1(
יעלהעל20מיליוןשקליםחדשים";

בסעיף74א)א(,אחרי"שקליםחדשים"יבוא"ולענייןהתחייבויותהמוסד )2(
בשנת2020-לאיעלהעל25מיליוןשקליםחדשים"ר

התוספת בעדהתחייבויותשניתנובמסגרת אתהמוסד אוצרהמדינהישפה )ב(
שניתנהלשנת2020כאמורבסעיףקטן)א(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ כ  ל א ר ש י
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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