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 חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה(
)תיקון מס' 6(, התשפ"א-2021*

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן1פתיקוןסעיף26א
-החוקהעיקרי(,בסעיף26א-

לפניההגדרה"בידוד"יבוא: )1(

""בדיקה","חוזר","חולה"ו"מחלים"-כהגדרתםבצובידודבית;";

ההגדרה"דמיבידוד"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"חוקיסודותהתקציב"יבוא: )3(

""חיסון"-חיסוןנגדנגיףהקורונההחדש,כמשמעותובתוספתלחוקביטוח
נפגעיחיסון,התש"ן-פ8פ21;";

בהגדרה""ילד",שלעובד",פסקה)3(-תימחק; )4(

אחריההגדרה"המוסד"יבוא: )5(

""עובדבבידודמזכה"-עובדהשוההבבידוד,שמתקייםבואחדמהתנאים
שבפסקאות)1(עד)4(אועובדשמתקיימיםבוהתנאיםשבפסקה)5(:

הואקיבלמנתחיסוןראשונהובמועדתחילתתקופתהבידודטרם )1(
חלפו30ימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהאמורהאושקיבלשתי
מנותחיסוןובמועדתחילתתקופתהבידודטרםחלפושבעהימיםמהמועד
שבוקיבלאתמנתהחיסוןהשנייה,ובלבדשהמציאלמעסיקואישורעל

קבלתמנתחיסוןאחתאושתימנותחיסון,לפיהעניין;

הואמחליםוהמציאלמעסיקואישורעלכך,והואחייבבבידודלפי )2(
צובידודבית;

רופאקבע,בהתאםלהוראותהמנהלכהגדרתובפקודתבריאותהעם, )3(
40פ31,המתפרסמותבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות,כימתקייםאחד

מאלה,והואהמציאלמעסיקואישורעלכךמאתהרופא:

ישלגביומניעהרפואיתלהתחסן; )א(

איןהמלצהשלמשרדהבריאותלהתחסן,לגביהציבורשהוא )ב(
נמנהעימו;

הואקטין; )4(

הואשוההבבידודלפיצובידודביתעםילדושחלהעליוחובת )5(
בידוד,ומתקיימיםלגביוכלאלה:

ילדואינוחוזראוחולה; )א(

הואנעדרמעבודתומשוםשהואשוההבבידודבשלחובת )ב(
הבידודשלילדואומשוםשהואעובדהשוההבבידוד;

התקבלבכנסתביוםכ"ובאבהתשפ"א)4באוגוסט2021(]בישיבהשהחלהביוםכ"הבאבהתשפ"א)3באוגוסט *
2021([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-פ142,מיוםג'באבהתשפ"א)12ביולי2021(,

עמ'568פ
ס"חהתש"ף,עמ'8פ2;התשפ"א,עמ'338פ 1

ס"חהתש"ן,עמ'17פ 2

ע"ר40פ1,תוס'1,עמ')ע(1פ1,)א(פ23פ 3
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הואמסרדיווחלגביהבידודשלוושלילדווהמציאלמעסיקו )ג(
העתקמהדיווחכאמור;

הואמסרהצהרהלמעסיקולפיהטופסשבתוספת,ולפיהאין )ד(
לילדהורהאחרשבימיהיעדרותושלהעובדמתקייםבואחדמאלה:

ההורההאחרהואעובדבבידודמזכהלפיפסקהזו; )1(

ההורההאחרהואעובדשהואהורהמלווה; )2(

ההורההאחרהואעובדעצמאי,וחדלמלעסוקבעסקו )3(
אובמשלחידובשלבידודהילד;";

בהגדרה"עובדהשוההבבידוד"- )6(

ברישה,המילים"כהגדרתובצובידודבית"-יימחקו; )א(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"אומשום"-תימחק; )ב(

אחריההגדרה"עובדהשוההבבידוד"יבוא: )7(

""עובדשהואהורהמלווה"-עובדשמתקיימיםבוכלאלה:

הואנעדרמעבודתומשוםשחלהעלילדוחובתבידוד; )1(

לאחלהעליוחובתבידודלפיצובידודבית,והואהמציאלמעסיקו )2(
אישורעלהיותומחלים;

ילדואינוחוזראוחולה; )3(

הואמסרהצהרהלמעסיקולפיהטופסשבתוספת,ולפיהאיןלילד )4(
הורהאחרשבימיהיעדרותושלהעובדמתקייםבואחדמאלה:

ההורההאחרהואעובדבבידודמזכהלפיפסקה)5(להגדרה )א(
"עובדבבידודמזכה";

ההורההאחרהואעובדשהואהורהמלווה; )ב(

או בעסקו מלעסוק וחדל עצמאי, עובד הוא האחר ההורה )ג(
במשלחידובשלבידודהילד;

העתק למעסיקו והמציא ילדו של הבידוד לגבי דיווח מסר הוא )5(
מהדיווחכאמור;";

אחריההגדרה"צובידודבית"יבוא: )8(

""תקופהמזעריתלבידוד"-תקופהשתחילתהביוםשבונודעלעובדשחלה
עליואועלילדוחובתבידוד,בשלעילתבידודמסוימת,וסיומהבמועד
המוקדםביותרשבויכולהלהסתייםלגביהעובדאוילדו,לפיהעניין,

חובתהבידודכאמור;";

במקוםההגדרה"תקופתבידוד"יבוא: )פ(

""תקופתבידוד"-תקופהרצופהשתחילתהביוםהראשוןשבונודעלעובד
שחלהעליואועלילדוחובתבידוד,וסיומהביוםהאחרוןשבוחלהחובת
בידודכאמור,אףאםבמהלךאותהתקופההשתנתההעילהשבשלהחלה
חובתהבידוד,ובלבדשכלתקופההנמניתבשלאותהעילתבידודלא
תעלהעלהתקופההמזעריתלבידוד;לענייןעובדשדיווחלמשרדהבריאות

הואמסרדיווחלגביהבידודשלוושלילדווהמציאלמעסיקו )ג(
העתקמהדיווחכאמור;

הואמסרהצהרהלמעסיקולפיהטופסשבתוספת,ולפיהאין )ד(
לילדהורהאחרשבימיהיעדרותושלהעובדמתקייםבואחדמאלה:

ההורההאחרהואעובדבבידודמזכהלפיפסקהזו; )1(

ההורההאחרהואעובדשהואהורהמלווה; )2(

ההורההאחרהואעובדעצמאי,וחדלמלעסוקבעסקו )3(
אובמשלחידובשלבידודהילד;";

בהגדרה"עובדהשוההבבידוד"- )6(

ברישה,המילים"כהגדרתובצובידודבית"-יימחקו; )א(

בפסקה)1(,הסיפההחלבמילים"אומשום"-תימחק; )ב(

אחריההגדרה"עובדהשוההבבידוד"יבוא: )7(

""עובדשהואהורהמלווה"-עובדשמתקיימיםבוכלאלה:

הואנעדרמעבודתומשוםשחלהעלילדוחובתבידוד; )1(

לאחלהעליוחובתבידודלפיצובידודבית,והואהמציאלמעסיקו )2(
אישורעלהיותומחלים;

ילדואינוחוזראוחולה; )3(

הואמסרהצהרהלמעסיקולפיהטופסשבתוספת,ולפיהאיןלילד )4(
הורהאחרשבימיהיעדרותושלהעובדמתקייםבואחדמאלה:

ההורההאחרהואעובדבבידודמזכהלפיפסקה)5(להגדרה )א(
"עובדבבידודמזכה";

ההורההאחרהואעובדשהואהורהמלווה; )ב(

או מלעסוקבעסקו וחדל עצמאי, עובד הוא האחר ההורה )ג(
במשלחידובשלבידודהילד;

העתק למעסיקו והמציא ילדו של הבידוד לגבי דיווח מסר הוא )5(
מהדיווחכאמור;";

אחריההגדרה"צובידודבית"יבוא: )8(

""תקופהמזעריתלבידוד"-תקופהשתחילתהביוםשבונודעלעובדשחלה
עליואועלילדוחובתבידוד,בשלעילתבידודמסוימת,וסיומהבמועד
המוקדםביותרשבויכולהלהסתייםלגביהעובדאוילדו,לפיהעניין,

חובתהבידודכאמור;";

במקוםההגדרה"תקופתבידוד"יבוא: )פ(

""תקופתבידוד"-תקופהרצופהשתחילתהביוםהראשוןשבונודעלעובד
שחלהעליואועלילדוחובתבידוד,וסיומהביוםהאחרוןשבוחלהחובת
בידודכאמור,אףאםבמהלךאותהתקופההשתנתההעילהשבשלהחלה
חובתהבידוד,ובלבדשכלתקופההנמניתבשלאותהעילתבידודלא
תעלהעלהתקופההמזעריתלבידוד;לענייןעובדשדיווחלמשרדהבריאות



ספרהחוקים23פ2,כ"זבאבהתשפ"א,2021פ8פ5 0פ3

לפיצובידודביתעלחובתבידודהחלהעליואועלילדוארבעהימים
אויותראחרישנודעלוהאמור-יחלמנייןהתקופהארבעהימיםלפני

המועדשבודיווחכאמור;"פ

בסעיף26בלחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף26ב

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עובדבבידודמזכה,עובדשהואהורהמלווהועובדהשוההבבידודזכאים ")א(
לקבלממעסיקםתשלוםכמפורטלהלן,לפיהעניין,בעדימיהעבודהשבהםנעדרו
מעבודתםבתקופתהבידוד,למעטתשלוםבעדיוםעבודהמלאאחדבאותה
תקופה)להלן-דמיבידוד(,אולםהעובדזכאילבחורלקבלתשלוםגםבעדיום

העבודההאמור,עלחשבוןיוםחופשההמגיעלו:

עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה-סכוםהשווהלדמי )1(
מחלהלפיסעיפים5ו־6לחוקדמימחלה;

עובדהשוההבבידוד-75%מהסכוםהאמורבפסקה)1(פ )2(

לענייןעובדיםשהםהוריםמלוויםאשרנעדרומעבודתםלסירוגיןבמהלך )א1(
תקופתהבידודשלילדם,יופחתהתשלוםבעדיוםהעבודההמלאכאמורבסעיף
)א(,רקמהתשלוםהמגיעלהורהשנעדרראשוןמעבודתובמהלךאותה קטן
תקופתבידוד,ובלבדשבהצהרהשמסרהעובדלמעסיקולפיחוקזההואהודיע
עלימיההיעדרותשלההורההאחרמעבודתובשלחובתהבידודשחלהעל

ילדם,וצירףאליההצהרהכאמורשהגישההורההאחרלמעסיקופ";

בסעיףקטן)ב(,בהגדרה"הסדרדמיבידודמיטיב",במקום"לדמיבידוד"יבוא )2(
"לתשלוםבעדימיעבודהשבהםנעדרמעבודתובתקופתהבידוד";

בסעיףקטן)ג()1(,במקום"עובדהשוההבבידודושולמו"יבוא"עובדששולמו", )3(
במקום"מארבעה"יבוא"משלושה",ובסופויבוא"אולםנעדרועובדיםשהםהורים
מלוויםמעבודתםלסירוגיןבמהלךתקופתהבידודשלילדם,יופחתוהימיםבאופןיחסי
לימיההיעדרותשלכלאחדמהםמתוךכללימיההיעדרותבתקופתהבידודאךלא

יופחתויותרמשלושהימיםכאמורלשניהםיחד"פ

בסעיף26גלחוקהעיקרי,המילים"כהגדרתובצובידודבית"-יימחקו,ואחרי"לתשלום3פתיקוןסעיף26ג
דמיבידוד"יבוא"בסכוםכאמורבסעיף26ב)א()1("פ

בסעיף26דלחוקהעיקרי,אחרי"עובד"יבוא"השוההבבידוד,עובדבבידודמזכהאו4פתיקוןסעיף26ד
עובדשהואהורהמלווה"פ

בסעיף26הלחוקהעיקרי,במקום"בבידודועבד"יבוא"בבידוד,עובדבבידודמזכהאו5פתיקוןסעיף26ה
עובדשהואהורהמלווה,שעבד"פ

בסעיף26ולחוקהעיקרי,במקום"בבידודבשלהיותוחולהכהגדרתובצובידודבית"6פתיקוןסעיף26ו
יבוא"בבידוד,עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה,בשלהיותואוהיותילדו,

לפיהעניין,חולה"ואחרי"תקופתמחלתו"יבוא"אותקופתמחלתילדו,לפיהעניין,"פ

אחריסעיף26זלחוקהעיקרייבוא:7פהוספתסעיף26ז1

"זכאות
עובדשהוא

אומן

הוראותפרקזהיחולולגביעובדשהואאומןובידואישורמאת26ז1פ
מנחהאומנהעלשהייתילדבאומנהאצלו,בעתשחלהעלאותו
בשינויים מעבודתו, העובד היעדרות בתקופת בידוד חובת ילד
המחויביםובשינויזה:ההצהרהשהעובדנדרשלמסורלמעסיקולפי
פסקה)5()ד(להגדרה"עובדבבידודמזכה"אולפיפסקה)4(להגדרה
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"עובדשהואהורהמלווה",לאתכלולאתפרטיהילדבאומנה,
והעובדיצרףלהצהרההאמורהאתהאישורמאתמנחההאומנה;
בסעיףזה,"אומן"ו"מנחהאומנה"-כהגדרתםבחוקאומנהלילדים,

התשע"ו-42016פ"

בסעיף26טלחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף26ט

בסעיףקטן)א()1(,אחרי"עבודה"יבוא"מלא"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"יוםאחד"יבוא"יוםעבודהמלאאחד"; )2(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שהייתו"יבוא"אושהייתילדו,לפיהעניין,"; )3(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בסעיףזה,"העלותשבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאותהעובדלדמיבידוד ")ד(
לפיפרקזה"-הסכוםהמתקבלמצירוףשניאלה:

דמיהבידודששילםהמעסיקבפועללעובד; )1(

סכוםהשווהלעלויותהנלוותששילםהמעסיקבפועלבעדהעובד )2(
בשלתשלוםדמיהבידודכאמורבפסקה)1(,ובלבדשלאיעלהעל30%

מדמיהבידודכאמורבאותהפסקהפ"

בסעיף26ילחוקהעיקרי,אחרי"עובדהשוההבבידוד,"יבוא"עובדבבידודמזכהאופפתיקוןסעיף26י
עובדשהואהורהמלווה,"פ

בסעיף26יאלחוקהעיקרי-10פתיקוןסעיף26יא

בסעיףקטן)ב(,במקום"מ־60ימים"יבוא"מ־0פימים",ובסופויבוא"אושלילדו, )1(
לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(- )2(

ברישה,במקום"ואת"יבוא"בהתאםלהוראותפרקזהועלכךשהעובד )א(
המציאלואתהמסמכיםהנדרשיםלפיפרקזהלשםהוכחתזכאותולדמיבידוד

וכןאת";

בפסקה)2(,אחרי")להלן-מספרמזהה(שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפי )ב(
העניין,",ואחרי"שהייתו"יבוא"אושהייתילדו,לפיהעניין,";

בפסקה)4(,אחרי"שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפיהעניין"; )ג(

אחריפסקה)5(יבוא: )ד(

היותהעובדעובדהשוההבבידוד,עובדשהואהורהמלווהאועובד )6("
בבידודמזכה,לפיהעניין-תוךציוןהפסקהבהגדרה"עובדבבידודמזכה"
שמכוחההואזכאילתשלוםדמיבידוד,ואםהואעובדשהואהורהמלווה
שנעדרמעבודתולסירוגיןעםההורההאחרשלהילד-מימההוריםנעדר

מעבודתוראשוןלפיההצהרהשנמסרהלופ"

בסעיף26יבלחוקהעיקרי-11פתיקוןסעיף26יב

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ולענייןבקשהלשיפוישהוגשהבשלדמיבידוד )1(
ששולמולעובדשהואהורהמלווהאועובדכאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדבבידוד
מזכה"-גםרשימהובההמספרהמזההשלהילדשבשלושולמולעובדדמיבידוד,

ותקופתהבידודשלו";

"עובדשהואהורהמלווה",לאתכלולאתפרטיהילדבאומנה,
והעובדיצרףלהצהרההאמורהאתהאישורמאתמנחההאומנה;
בסעיףזה,"אומן"ו"מנחהאומנה"-כהגדרתםבחוקאומנהלילדים,

התשע"ו-42016פ"

תיקוןסעיף26טבסעיף26טלחוקהעיקרי-8פ

בסעיףקטן)א()1(,אחרי"עבודה"יבוא"מלא"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"יוםאחד"יבוא"יוםעבודהמלאאחד"; )2(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שהייתו"יבוא"אושהייתילדו,לפיהעניין,"; )3(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

בסעיףזה,"העלותשבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאותהעובדלדמיבידוד ")ד(
לפיפרקזה"-הסכוםהמתקבלמצירוףשניאלה:

דמיהבידודששילםהמעסיקבפועללעובד; )1(

סכוםהשווהלעלויותהנלוותששילםהמעסיקבפועלבעדהעובד )2(
בשלתשלוםדמיהבידודכאמורבפסקה)1(,ובלבדשלאיעלהעל30%

מדמיהבידודכאמורבאותהפסקהפ"

בסעיף26ילחוקהעיקרי,אחרי"עובדהשוההבבידוד,"יבוא"עובדבבידודמזכהאופפ
עובדשהואהורהמלווה,"פ

תיקוןסעיף26י

תיקוןסעיף26יאבסעיף26יאלחוקהעיקרי-10פ

בסעיףקטן)ב(,במקום"מ־60ימים"יבוא"מ־0פימים",ובסופויבוא"אושלילדו, )1(
לפיהעניין";

בסעיףקטן)ג(- )2(

ברישה,במקום"ואת"יבוא"בהתאםלהוראותפרקזהועלכךשהעובד )א(
המציאלואתהמסמכיםהנדרשיםלפיפרקזהלשםהוכחתזכאותולדמיבידוד

וכןאת";

בפסקה)2(,אחרי")להלן-מספרמזהה(שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפי )ב(
העניין,",ואחרי"שהייתו"יבוא"אושהייתילדו,לפיהעניין,";

בפסקה)4(,אחרי"שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפיהעניין"; )ג(

אחריפסקה)5(יבוא: )ד(

היותהעובדעובדהשוההבבידוד,עובדשהואהורהמלווהאועובד )6("
בבידודמזכה,לפיהעניין-תוךציוןהפסקהבהגדרה"עובדבבידודמזכה"
שמכוחההואזכאילתשלוםדמיבידוד,ואםהואעובדשהואהורהמלווה
שנעדרמעבודתולסירוגיןעםההורההאחרשלהילד-מימההוריםנעדר

מעבודתוראשוןלפיההצהרהשנמסרהלופ"

תיקוןסעיף26יבבסעיף26יבלחוקהעיקרי-11פ

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ולענייןבקשהלשיפוישהוגשהבשלדמיבידוד )1(
ששולמולעובדשהואהורהמלווהאועובדכאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדבבידוד
מזכה"-גםרשימהובההמספרהמזההשלהילדשבשלושולמולעובדדמיבידוד,

ותקופתהבידודשלו";

ס"חהתשע"ו,עמ'586פ 4
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

משרדהבריאותיודיעלמנהללגביכלעובדאוילדשלעובדששמונכלל ")ב(
ברשימהכאמורבסעיףקטן)א(-

אםהעובדדיווחעלשהייתואועלשהייתילדו,לפיהעניין,בבידוד, )1(
תקופתהבידודהמדווחתוהמועדשבודיווחכאמור;

אםברציפותלתקופתהבידודהעובדאוילדוהיהלחולה,ואםכן- )2(
המועדשבוהיהלחולה;

אםהעובדהיהמחליםבתחילתתקופתהבידוד; )3(

קיצור לשם בדיקות שתי ביצע העניין, לפי ילדו, או העובד אם )4(
הבידודלתקופההמזעריתלבידוד,ואםכן-מועדביצועהבדיקההשנייה;

לגביעובדשמתקייםבוהאמורבפסקה)1(להגדרה"עובדבבידוד )5(
מזכה"-אםבתקופתהבידודהתקייםבוהאמורבאותהפסקהפ";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"עלשהייתו"יבוא"אועלשהייתילדו,לפיהעניין,"פ )3(

בסעיף26יגלחוקהעיקרי,אחרי"יוםבידודשלעובד"יבוא"אושלילדו",אחרי"אותו12פתיקוןסעיף26יג
עובד"יבוא"אושלילדו"ובמקום"יוםבידודשלהעובד"יבוא"יוםהיעדרותשלהעובד

בתקופתהבידודשלואושלילדו"פ

בניסן13פתיקוןסעיף26יז "י"ח במקום השעה", הוראת "תקופת בהגדרה העיקרי, לחוק 26יז)א( בסעיף
התשפ"א)31במרס2021("יבוא"כ"הבחשווןהתשפ"ב)31באוקטובר2021("פ

אחריסעיף32לחוקהעיקרייבוא:14פהוספתתוספת

"תוספת
)סעיף26א,ההגדרות"עובדבבידודמזכה"ו"עובדשהואהורהמלווה"(

הצהרה

לענייןהיעדרותימהעבודהוזכאותילדמיבידוד,בשלחובתבידודשלילדישפרטיו
להלן)להלן-ילדיאוהילד(,לפיפסקה)5()ד(להגדרה"עובדבבידודמזכה"אולפי
פסקה)4(להגדרה"עובדשהואהורהמלווה",שבסעיף26אלחוקהתכניתלסיועכלכלי

)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020-

אניהחתוםמטה-)1(

שםפרטי:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםמשפחה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרזהות:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מודיעבזה,כינעדרתימעבודתיבשלחובתבידודשחלהעלילדי,עקבהיותי
עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה,בימיםאלה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

לענייןזה,"עובדבבידודמזכה",ו"עובדשהואהורהמלווה"-כהגדרתםבסעיף26אלחוקפ

)מצורףהעתקמהדיווחלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
והוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020עלהבידודשלילדיולענייןעובד

בבידודמזכה-גםהעתקדיווחכאמורעלשהייתיבבידוד(פ
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פרטיהילד:)2(

שםפרטי:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםמשפחה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרזהות:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

תאריךלידה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

)3(,)1( אנימצהירכיאיןלילדהורהאחרשבימיהיעדרותיהמפורטיםבפסקה
נעדרמעבודתואומעסקואוממשלחידו,לשםהשגחהעלהילד;מצורףהעתק

מההצהרהשלההורההאחרלמעסיקו;לענייןזה:

פרטיההורההאחרשלהילד:

שםפרטי:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםמשפחה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרזהות:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההורההאחרהואעצמאי:

שםהעסקאומשלחהיד:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מעןהעסקאומשלחהיד:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההורההאחרהואעובד-פרטיהמעסיקשלההורההאחר:

שםמלא:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםביתהעסקאומקוםהעבודה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההיעדרותהייתהשלשניעובדיםשהםהוריםמלווים,לסירוגין-)4(

אנימצהירכיאניוהורהוהאחרשלהילדשפרטיומופיעיםבסעיף3נעדרנו
מעבודתנולסירוגיןבשלהבידודשלילדנופ

ההורההאחרשלילדינעדרמעבודתובשלחובתבידודשחלהעלילדנו,עקב
היותועובדשהואהורהמלווה,בימיםאלה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אנינעדרתי/ההורההאחרשלהילדנעדר)ישלסמןאחתהאפשרויות(ביום
ההיעדרותהראשוןבשלהבידודשלילדנופ

תאריךחתימתהעובד
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקוןמס'

225והוראתשעה(

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'225והוראתשעה(,התשפא-52021,בסעיף3)1(,בסעיף15פ
פ4בהמובאבו,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:

מבוטחתהזכאיתלדמילידהלפיסעיףזהתהיהזכאיתלתשלוםנוסףעלדמי ")ג(
הלידהבסכוםהשווהלדמיהלידהששולמולהבעד18ימים;התשלוםהנוסףכאמור

לאייחשבהכנסהלענייןחוקזהולענייןכלדיןאחרפ

פרטיהילד:)2(

שםפרטי:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםמשפחה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרזהות:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

תאריךלידה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

)3(,)1( אנימצהירכיאיןלילדהורהאחרשבימיהיעדרותיהמפורטיםבפסקה
נעדרמעבודתואומעסקואוממשלחידו,לשםהשגחהעלהילד;מצורףהעתק

מההצהרהשלההורההאחרלמעסיקו;לענייןזה:

פרטיההורההאחרשלהילד:

שםפרטי:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםמשפחה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מספרזהות:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההורההאחרהואעצמאי:

שםהעסקאומשלחהיד:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מעןהעסקאומשלחהיד:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההורההאחרהואעובד-פרטיהמעסיקשלההורההאחר:

שםמלא:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםביתהעסקאומקוםהעבודה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההיעדרותהייתהשלשניעובדיםשהםהוריםמלווים,לסירוגין-)4(

אנימצהירכיאניוהורהוהאחרשלהילדשפרטיומופיעיםבסעיף3נעדרנו
מעבודתנולסירוגיןבשלהבידודשלילדנופ

ההורההאחרשלילדינעדרמעבודתובשלחובתבידודשחלהעלילדנו,עקב
היותועובדשהואהורהמלווה,בימיםאלה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אנינעדרתי/ההורההאחרשלהילדנעדר)ישלסמןאחתהאפשרויות(ביום
ההיעדרותהראשוןבשלהבידודשלילדנופ

תאריךחתימתהעובד
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ"

בחוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'225והוראתשעה(,התשפא-52021,בסעיף3)1(,בסעיף15פ
פ4בהמובאבו,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי)תיקוןמס'

225והוראתשעה(

מבוטחתהזכאיתלדמילידהלפיסעיףזהתהיהזכאיתלתשלוםנוסףעלדמי ")ג(
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