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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020,אחרי1עהוספתפרקו'1
סעיףע2,יבוא:

SARS-COV-2 נגיף התפשטות רקע על  סעיף 1
בישראל, הנגיף( או הקורונה נגיף - )להלן  כללי
התש"ף בשבט א' ביום הבריאות שר הכריז 

)27בינואר2020(,כיהמחלההנגרמתמנגיףהקורונההיא
מחלהמידבקתמסוכנתעלצורךמניעתהתפשטותהנגיף
הגבלות הממשלה הטילה הציבור, בריאות על ושמירה
משמעותיות,ובהןחובתבידודשלעד14ימיםלשביםמחוץ
לארץאולמישנחשףלחולהמאומתבנגיף,בשיםלבלמועד
)נגיף שבונודעלוהחשיפה,וזאתלפיצובריאותהעם
הקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות(,התש"ף-2020

)להלן-צובריאותהעם(עבהתאמה,ביוםט'בשבטהתש"ף
)4בפברואר2020(,פרסמהראשתשירותיבריאותהציבור
מי כל שלפיה גורפת, מחלה תעודת הבריאות במשרד
חולההנעדר הוא העם, צובריאות בבידודלפי שחייב
)להלן התשל"ו-ע197 מחלה, דמי חוק לעניין מעבודתו
-חוקדמימחלה(עכמוכן,וכדילמנועהגעתמישחייב
בבידודלקופותהחוליםבאופןשיוביללהאצתהתפשטות
הנגיף,נקבעבתעודתהמחלההגורפתכיהיאתיכנסלתוקף
לגביכלעובדשהגישלמעסיקוהצהרהעלכךשחלהעליו
חובתבידודלפיצובריאותהעם,עלתקופתהשלהחובה
כאמור,ובמקריםשבהםחובתהבידודנובעתמכךשהעובד
חזרלישראלמחוץלארץ-בכפוףלהצגתהוכחהעלכך

שחזרכאמורע

כאמור הגורפת המחלה תעודת של הוצאתה נגד
הוגשהעתירהלביתהמשפטהגבוהלצדק,וביוםו'באב
התש"ף)27ביולי2020(,קבעביתהמשפטהעליון,בפסקדינו
בבג"ץ33/20ע1"סל"שירותיסיעודנ'מדינתישראל)פורסם
באר"ש,20ע7ע27()להלן-פסקהדיןבענייןימיבידוד(,כי
לאניתןלקרוא,עלדרךהפרשנות,מצבשלבידודלפיצו
בריאותהעםכ"מחלה"כהגדרתהבחוקדמימחלה,וקבעכי
ההסדרשלתעודתמחלהגורפתבטלעעםזאת,ביתהמשפט
העליוןהשההאתכניסתפסקהדיןהאמורלתוקףוקבעכי
ייכנסלתוקףביוםי"בבתשריהתשפ"א)30בספטמבר2020(,
וזאתכדילתתשהותלממשלהלהיערךלשינויהנורמטיבי,
והכולבשיםלבלצורךלגבשהסדרכלכליהנותןמענה
לחובההחלהעלעובדיםלהיכנסלבידודכאשרמתקיימים
בהםהתנאיםהיוצריםסיכוןאפידמיולוגילהדבקהבנגיף
הקורונה,וכדילקטועאתשרשרתההדבקהולמנועאת

המשךהפצתהנגיףע

לאחרונהחלההתפרצותמחודשתשלהנגיףבישראל
ונקבעוהגבלותנוספותעלהציבורועלהמשקעמאחרשטרם

חלהפריצתדרךבמציאתחיסוןלנגיף,ישלהיערךלקיום
המתחייבות והמגבלות הנגיף לצד כלכלית חיים שגרת
לשםמניעתהפצתולפיקביעתגורמיהבריאותבממשלהע
ימשיך הבאים בחודשים סבירלהניחכי האמור, לנוכח
לחולההסדרשבצובריאותהעםהמאפשרהטלתחובת

בידודע

לבקשתהמדינה,התאחדותהתעשייניםוההסתדרות,
בתשרי י"ג מיום בהחלטה העליון, המשפט בית אישר
התשפ"א)1באוקטובר2020(,להשהותאתכניסתולתוקף
שלפסקהדיןבענייןימיבידודלתקופהנוספת,וזאתעד
יוםי'בחשווןהתשפ"א)ו2באוקטובר2020(,כדילאפשר
למדינהשהותלהשליםאתעיגוןההסדרבדברשימוש

בימימחלהלצורךימיבידוד,בחוקע

הסדר עיגון עניינה בזה המתפרסמת החוק הצעת
על בזמןע מוגבלת לתקופה שעה כהוראת בחוק, כאמור
כ' יום עד המוצע החוק של פרסומו מיום המוצע, פי
2021(,עובדשנעדרמעבודתו )30ביוני בתמוזהתשפ"א
היות עקב או העם בריאות צו לפי בבידוד היותו עקב
ילדובבידודכאמור,יהיהזכאילהשתמשבימיהמחלה
כי לקבוע מוצע כאמורע היעדרות לצורך שלו הצבורים
עלהיעדרותכאמוריחול,עלאףהאמורבכלהסכםאו
הסדרקיבוצי,התשלוםבעבורימיהמחלההקבועבסעיף
2לחוקדמימחלה,כלהלן:0%מערךיוםמחלהעלהיום
הראשון,50%מערךיוםמחלהעלהיוםהשני,50%מערך
יוםמחלהעלהיוםהשלישיו–100%מערךיוםמחלההחל
מהיוםהרביעילבידודעהמדינהוהמעסיקיםיחלקועלפי
המוצעאתהעלותשלימיהבידודשווהבשווהעעםזאת,
מוצעותהוראותפרטניותלענייןהמשךתחולהשלהסדרים

מיטיביםמסוימיםחלףההסדרשבחוקהמוצעע

כדילתתמענהלעובדיםשאיןברשותםמכסתימי
מחלה,מוצעכיעובדיםאלהיקבלותשלוםבעבורימי
מהשכרעלהיום 0% שלהלן: לחלוקה הבידוד,בהתאם
50%מהשכרעל 50%מהשכרעלהיוםהשני, הראשון,
היוםהשלישיו–70%מהשכרהחלמהיוםהרביעיואילךע
עלפיהמוצע,המדינהתשפהאתהמעסיקבאופןמלא
בעדהעלותהנובעתמזכותזועכך,יינתןמענהכלכליגם
לעובדהחייבבבידודשאיןברשותוימימחלה,ויהיהבכך
בשל מעבודתם להיעדר הנאלצים לסייעלעובדים כדי

חובתבידודכאמורע

ס"חהתש"ף,עמ'ו29;התשפ"א,עמ'47ע 1

ר ב ס ה י  ר ב ד



35 הצעותחוקהממשלה-וע13,א'בחשווןהתשפ"א,2020ע10ע19

"פרק ו'1: דמי בידוד

סימן א': הגדרות

בחוקזה-ע2אעהגדרות

"בידוד"-כמשמעותובצובריאותהעם;

"דמיבידוד"-תשלוםלעובדלפיסעיפיםע2ב,ע2גאוע2ד;

"דמימחלה"-כמשמעותםבחוקדמימחלה;

"הסכםקיבוצי"-כהגדרתובחוקדמימחלה;

"חוקדמימחלה"-חוקדמימחלה,התשל"ו-ע2197;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
5ו319;

"חוקדמימחלתילד"-חוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלת
ילד(,התשנ"ג-41993;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עובדהשוההבבידוד"-עובדשנעדרמעבודתובשלכך
שחלהעליוחובתבידודלפיצובריאותהעם)להלן
-חובתבידוד(,אובשלכךשהואשוההבבידודבשל
הימצאותילדובבידוד,שדיווחעלכךלפיאותוצו
וששהה האמור, מהדיווח העתק למעסיקו והמציא

בבידודלפיאותוצו,למעטכלאחדמאלה:

מישחלהעליוחובתבידודבשלהגעתולישראל )1(
ממדינהאחרת;

חולהכהגדרתובצובריאותהעם; )2(

"פרק ו'1: דמי בידוד

סימן א': הגדרות

בחוקזה-ע2אעהגדרות

"בידוד"-כמשמעותובצובריאותהעם;

"דמיבידוד"-תשלוםלעובדלפיסעיפיםע2ב,ע2גאוע2ד;

"דמימחלה"-כמשמעותםבחוקדמימחלה;

"הסכםקיבוצי"-כהגדרתובחוקדמימחלה;

"חוקדמימחלה"-חוקדמימחלה,התשל"ו-ע2197;

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
5ו319;

"חוקדמימחלתילד"-חוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלת
ילד(,התשנ"ג-41993;

"המוסד"-המוסדלביטוחלאומי;

"עובדהשוההבבידוד"-עובדשנעדרמעבודתובשלכך
שחלהעליוחובתבידודלפיצובריאותהעם)להלן
-חובתבידוד(,אובשלכךשהואשוההבבידודבשל
הימצאותילדובבידוד,שדיווחעלכךלפיאותוצו
וששהה האמור, מהדיווח העתק למעסיקו והמציא

בבידודלפיאותוצו,למעטכלאחדמאלה:

מישחלהעליוחובתבידודבשלהגעתולישראל )1(
ממדינהאחרת;

חולהכהגדרתובצובריאותהעם; )2(

כנזכר הדין, פסק ביצוע לעיכוב בקשתה במסגרת
החל יחול שיגובש ההסדר כי המדינה התחייבה לעיל,
מיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר2020(עבהתאםלכך,
מוצעכימעסיקיםיהיוזכאים,באופןרטרואקטיבי,לשיפוי
חלקיבעדהיעדרותשלעובדיהםששהובבידודבתקופה
שמיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר2020(-המועד
שבופסקהדיןבענייןימיבידודהיהאמורלהיכנסלתוקף
מביתהמשפט לפניהדחייההנוספתשביקשההמדינה

העליוןלצורךהשלמתעיגונושלהסדרזהבחוקע

לעגן מוצע בידוד ימי לעניין המוצע ההסדר את
בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת
שעה(,התש"ף-2020,שבועוגנובחקיקההסדריםכלכליים
ייחודייםלתקופתההתמודדותעםנגיףהקורונה,כפרקו'1
לאותוחוקעכאמור,מוצעלקבועהסדרזהכהוראתשעה
מוגבלתבזמן,כךשהואיעמודבתוקףמיוםפרסומושל
החוקהמוצעעדיוםכ"אבסיווןהתשפ"א)30ביוני2021(

)להלן-תקופתהוראתהשעה(,הכולכמפורטלהלןע

לסעיף 26א המוצע 

ו'1 בפרק המשמשים שונים מונחים להגדיר מוצע
המוצע,כמפורטלהלן:

להגדרה "עובד השוהה בבידוד" - מוצעלקבועשההסדר
שבפרקזהיחוללגביעובדיםאשרנעדרומעבודתםעקב
היותם,אוהיותילדם,בבידודלפיהוראותצובריאות
העםושהשלימואתחובתהדיווחלפיהצוהאמורעעם
אם זה פרק לפי בידוד לדמי זכאי יהיה לא עובד זאת,
הואמצויבבידודבשלכךשחלהבקורונהעבמקרהכאמור
לעובד מענה הנותנות מחלה, דמי חוק הוראות יחולו
בשעתחוליוענוסףעלכך,ההסדרשבפרקו'1המוצעלא
יחולעלעובדהמצויבבידודעקבחזרתולישראלממדינה
אחרתעזאתמכיווןשבשונהמחובתבידודהחלהעלעובד
באופןפתאומי,שאינובשליטתו,עקבמגעהדוקעםחולה
בישראל,הרישבמקרהשלנסיעהלחוץלארץיכולהעובד
להביאבחשבוןאתתוצאתהנסיעהולקבלהחלטהמבעוד
מועדבנוגעלחובתהבידודשיכולשתחולעליועםחזרתוע

ס"חהתשל"ו,עמ'ע20ע 2

ס"חהתשמ"ה,עמ'0עע 3

ס"חהתשנ"ג,עמ'134ע 4
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"צובריאותהעם"-צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש(
)בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-

;52020

"תקופתבידוד"-תקופהרצופהשתחילתהביוםהראשון
שבונודעלעובדשחלהעליוחובתבידוד,ולענייןעובד
שדיווחלפיצובריאותהעםעלחובתהבידודהחלה
מיוםשנודעלוהאמור ימיםאויותר 4 לאחר עליו
-שתחילתה4ימיםלפניהמועדשבודיווחכאמור,
וסיומהביוםהאחרוןשבוחלהעליוחובהכאמור,אף
אםבמהלךאותהתקופההשתנתההעילהשבשלה

חלהעלהעובדחובתהבידודע

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעובד

זכאותעובד
השוההבבידוד

לדמיבידוד

ימיע2בע את כך בשל לזקוף זכאי בבידוד השוהה עובד )א(
המחלה תקופת חשבון על הבידוד, בתקופת היעדרותו

הצבורהשלוע

עלעובדהשוההבבידודשזקףאתימיהיעדרותוכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(יחולו,לענייןזכותולדמימחלה,הוראותסעיף
2לחוקדמימחלה,וזאתגםאםחלעליוהסדרמיטיבלעומת
האמורבאותוסעיף)בסעיףקטןזה-הסדרמיטיב(לפיהסכם
קיבוציאוחוזהאישי;ואולם,חלעלהעובדהסדרמיטיב

שהואאחדמאלה,יחולעליואותוהסדר:

הסדרמיטיבלפיהסכםקיבוציאוחוזהאישי )1(
המתייחסלענייןתשלוםלעובדבעדימיבידוד;

הסדרמיטיבשנקבעבחוקע )2(

בנסיבותכאמור,ההיעדרותהצפויהשלהעובדמעבודתו
אינהכזושעלהמעסיקאועלהמדינהלשאתבהבמסגרת
רשתהביטחוןהסוציאלישמספקההסדרשבפרקו'1המוצע
למישנקלעבאופןבלתיצפוילנסיבותהמחייבותאותו
בבידודעיוערכימוצעהסדרמיוחדהמיועדלעובדשנכנס
לבידודבשלחזרתומנסיעהמטעםמעסיקו,במסגרתהסדר
זהמוצעלקבועאתשוויושלכליוםהיעדרותלפישווי
דמימחלהמלאיםכמשמעותםבסעיף5לחוקדמימחלה
)ראהסעיףע2ג)ב(המוצע(עהסדרזהקובעהוראותייעודיות
הןלענייןתשלוםלעובדכאמורוהןלענייןשיפוישיקבל

המעסיקמהמדינהבעדתשלוםזהע

להגדרה "תקופת הבידוד" - מוצעלקבועכייראובבידוד
אם אף אחת, רצופה כתקופה העם בריאות צו מכוח
במהלכההעובדהיהחייבבבידודכאמורמכמהעילות
שונותעבמטרהלעודדעובדיםלדווחעלבידודבזמןאמת
בדרךהקבועהלכךבצובריאותהעם,מוצעלקבועכי

תקופתהבידודשתחילתהביוםהראשוןשבונודעלעובד
שחלהעליוחובתבידודלפיצובריאותהעם,תימנהביחס
לדיווחשלעובדלמשרדהבריאותבתוךלאיאוחרמ–4
זועבמקרים ימיםמיוםשנודעלעובדשחלהעליוחובה
שבהםעובדיםיאחרולדווחהםיאבדואתהזכותלתשלום
דמיבידוד,ובלבדשבכלמועדשבוידווחותישמרזכאותם

עד4ימיםממועדהדיווחבפועלע

לסעיף 26ב המוצע

מוצעלקבועכיעובדנעדרהשוההבבידודיהיהזכאי
לזקוףאתימיהיעדרותועלחשבוןתקופתהמחלההצבורה
שלוענוסףעלכך,מוצעלקבועכיהזכאותתהיהלפיהקבוע
בסעיף2לחוקדמימחלה,התשל"ו-ע197,אףאםלעובדיש
הסדרמיטיבלענייןדמימחלהעעםזאת,אםעלהעובדחל
הסדרמיטיבמכוחסעיף1בלחוקדמימחלתילד,אוהסדר
מיטיבשעניינותשלוםבעדימיבידוד,יהיהזכאיהעובד

לממשאתימיהמחלהבהתאםלאותוהסדרמיטיבע

ק"תהתש"ף,עמ'ע51ע 5
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זכאותעובדלדמי
בידודבמקרים

מיוחדים

עובדהשוההבבידודשנעדרמעבודתובשלכךשחלהע2גע )א(
עלילדוחובתבידוד,ושההעםילדובבידוד,יחולולעניין
היעדרותוכאמורהוראותחוקדמימחלתילד,למעטהוראות
לענייןהגבלתמספרהימיםשאותםרשאיהעובדלזקוףעל
חשבוןתקופתהמחלההצבורהשלוכאמורבאותוחוק;על
המחלה תקופת חשבון על היעדרותו ימי את שזקף עובד
הצבורהשלו,לפיהוראותסעיףקטןזה,יחולוהוראותסעיף

ע2ב)ב(;לענייןזה,"ילד"-כמשמעותובחוקדמימחלתילדע

חובת עליו שחלה כך בשל מעבודתו שנעדר עובד )ב(
נסע שאליה אחרת ממדינה לישראל הגעתו בשל בידוד
מטעםהמעסיק,שדיווחעלכךלפיצובריאותהעםוהמציא
למעסיקוהעתקמהדיווחהאמור,וששההבבידודלפיאותו
המחלה דמי מלוא בשיעור סכום לתשלום זכאי יהיה צו,
כאמורבסעיף2)א()1(לחוקדמימחלה,החלמהיוםהראשון

להיעדרותוכאמורע

זכאותלדמיבידוד
בהיעדרתקופת

מחלהצבורה

עובדהשוההבבידודשלאעומדתלזכותותקופתמחלהע2דע )א(
צבורהזכאי,בעדכליוםהיעדרותבתקופתהבידודאשר
לגביולאעומדתלזכותותקופהכאמור,לדמימחלהממעסיקו
לפיהוראותסעיף2לחוקדמימחלה)בסעיףזה-דמימחלה(,

בלישייזקפולחובתוימימחלהע

זכאותעובדלדמי
בידודבמקרים

מיוחדים

עובדהשוההבבידודשנעדרמעבודתובשלכךשחלהע2גע )א(
עלילדוחובתבידוד,ושההעםילדובבידוד,יחולולעניין
היעדרותוכאמורהוראותחוקדמימחלתילד,למעטהוראות
לענייןהגבלתמספרהימיםשאותםרשאיהעובדלזקוףעל
חשבוןתקופתהמחלההצבורהשלוכאמורבאותוחוק;על
המחלה תקופת חשבון על היעדרותו ימי את שזקף עובד
הצבורהשלו,לפיהוראותסעיףקטןזה,יחולוהוראותסעיף

ע2ב)ב(;לענייןזה,"ילד"-כמשמעותובחוקדמימחלתילדע

חובת עליו שחלה כך בשל מעבודתו שנעדר עובד )ב(
נסע שאליה אחרת ממדינה לישראל הגעתו בשל בידוד
מטעםהמעסיק,שדיווחעלכךלפיצובריאותהעםוהמציא
למעסיקוהעתקמהדיווחהאמור,וששההבבידודלפיאותו
המחלה דמי מלוא בשיעור סכום לתשלום זכאי יהיה צו,
כאמורבסעיף2)א()1(לחוקדמימחלה,החלמהיוםהראשון

להיעדרותוכאמורע

זכאותלדמיבידוד
בהיעדרתקופת

מחלהצבורה

עובדהשוההבבידודשלאעומדתלזכותותקופתמחלהע2דע )א(
צבורהזכאי,בעדכליוםהיעדרותבתקופתהבידודאשר
לגביולאעומדתלזכותותקופהכאמור,לדמימחלהממעסיקו
לפיהוראותסעיף2לחוקדמימחלה)בסעיףזה-דמימחלה(,

בלישייזקפולחובתוימימחלהע

לסעיף 26ג המוצע

לסעיף קטן )א( 

מוצעלקבועכיעובדהשוההבבידודשנעדרמעבודתו
בשלכךשחלהעלילדוחובתבידוד,יהיהזכאילזקוףגם
אתהימיםשבהםילדוהיהחייבבבידודעלחשבוןתקופת
המחלההצבורהשלהעובד,בהתאםלתנאיםהקבועים
בחוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלתילד(,התשנ"ג-1993
)להלן-חוקדמימחלתילד(עזאת,כדילתתמענהלהורים
אשרצריכיםלשהותבמקוםהבידודיחדעםילדםהמצוי
בבידודאשראינויכוללדאוגלעצמוענוסףעלכךוכדי
זו,מוצעלקבועכיבמקרהזהלאתחול להגשיםתכלית
המגבלההקבועהבחוקדמימחלתילדעלמספרהימים
שעובדרשאילזקוףעלחשבוןימיהמחלהשלו,זאתמשום
שתקופותהבידודלפיצובריאותהעםלעתיםארוכותיותר

מפרקיהזמןהקבועיםבחוקדמימחלתילדע

לסעיף קטן )ב(

מוצעלקבועכיעובדהשוההבבידודמכיווןשנסע
לתשלום זכאי יהיה המעסיק, בשליחות לארץ לחוץ
דמיבידודמלאים,קרילתשלוםשיחושבלפישווידמי
2)א( סעיף לפי לתשלום ואילך הרביעי היום של מחלה

)1(לחוקדמימחלה,וזאתהחלמהיוםהראשוןלחזרתו
ארצהולכניסתולבידודעזאת,מכיווןשהנסיעהלחוץלארץ,
שבשלהנמצאהעובדבבידוד,בוצעהבשליחותהמעסיק

ואיןמקוםלהשיתעלהעובדעלויותהנובעותמהיעדרות
שאלהטעמיהע

לסעיף 26ד המוצע

כדילהבטיחשעובדיםייהנומרשתביטחוןכלכלית
ויוכלולשהותבבידודגםאםלאעומדתלרשותםתקופת
עלולים רבים שעובדים לכך לב ובשים צבורה, מחלה
שלא עובד גם כי לקבוע מוצע כאמור, למצב להיקלע
עומדתלזכותויתרתימימחלהצבורה,יהיהזכאילתשלום
וזאת מחלה, ימי לרשותו עמדו כאילו היעדרותו, בשל
זאת, עם מחלהע דמי לחוק 2 בסעיף הקבועים בתנאים
מוצעכיהחלמהיוםהרביעילהיעדרותושלעובדכאמור,
הואיהיהזכאיל–70%מהתשלוםבעבוריוםמחלהלפי
החוקהאמור,זאתמשוםשימימחלההםהכליהעיקרי
ימי אין כאשר מחלהע בזמן העובד הכנסת על ששומר
הכנסותהעובד לאזןביןשמירהעל יש צבורים, מחלה
ומתןתמריץלהישארבבידודלביןהעובדהשאיןלעובד
ימימחלהשנועדוכאמורלהבטחתהכנסתועהסכוםשלו
יהיהזכאיהעובדבמקרהזהדומהלסכוםדמיהאבטלה
שהיהזכאילואםהיהמובטלעההסדרהמוצענועדלמנוע
חשששעובדאשרחייבבבידודיימנעמשהותבבידודויגיע
למקוםעבודתוכדישלאלהיפגעבשכרו,והכולכדילשמור

עלהאינטרסשלבריאותהציבורע
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בעדכליוםהיעדרותשלעובדכאמורבסעיףקטן)א( )ב(
שלאנזקףעלחשבוןתקופתהמחלההצבורה,אשרחלביום
הרביעישלתקופתהבידודאולאחריו,יהיההעובדזכאי

לתשלוםבגובהשל70%דמימחלהע

דיןהיעדרות
בתקופתבידודודין

דמיבידוד

בכפוףלהוראותסעיפיםע2אעדע2דלחוקזה,דיןהיעדרותע2הע
עובדכאמורבאותםסעיפים,בתקופתהבידוד,כדיןהיעדרותו

בתקופתמחלה,ודיןדמיבידודכדיןדמימחלהע

דיןעבודהבתקופת
בידוד

עובדהשוההבבידוד,שבתקופתהבידודעבדלמעשהאצלע2וע
מעסיקובשכר,לאיהיהזכאילדמיבידודמאותומעסיקבעד

פרקהזמןבתקופתהבידודשבועבדכאמורע

עובדשחדללהיותעובדהשוההבבידודבשלהיותוחולהע2זערציפותתקופות
כאמורבפסקה)1(להגדרה"עובדהשוההבבידוד",שבסעיף
ע2א,תחושבתקופתמחלתוכאמור,לענייןזכאותולדמימחלה
בשלה,ברצףעםתקופתהבידוד,ובלבדשלענייןזכאותובעד

תקופתהבידודיחולוהוראותסימןזהע

באותע2חעשמירתזכויות זה סימן הוראות ע2ב, סעיף להוראות בכפוף )א(
להוסיףעלזכותושלעובדמכוחדיןאוהסכםולאלגרוע

ממנהע

עובדאשרזכאילדמיבידודבשלאותהתקופתבידוד,הן )ב(
מכוחהוראותסימןזה,והןמכוחהסכםקיבוצילענייןימיבידוד

החללגביואצלמעסיקו,יחוללגביוההסדרהמיטיבמביניהםע

לסעיף 26ה המוצע

מוצעלקבועכיבכפוףלהוראותסעיפיםע2אעדע2ד,
מעבודה היעדרות בהם, שנקבעו הייחודיים וההסדרים
בתקופת כאמור להיעדרות תיחשב הבידוד בתקופת
מחלה,ובאותואופן,דמיבידודייחשבולדמימחלהעזאת,
כדילשמורלעובדאתהזכויותשנשמרותבעבורובזמן
היעדרותועקבמחלה,לרבותזכותלצבירתותק,הגנהמפני

פיטוריםוהפרשותפנסיוניותשונותע

לסעיף 26ו המוצע

מוצעלקבועכיעובדאשרעבדאצלמעסיקובעת
בידוד לדמי זכאי יהיה לא בידוד, חובת עליו שחלה
המצוי אדם בין ההבדל בשל עבדע שבו הזמן פרק בעד
סבירה אפשרות שקיימת הרי חולה, אדם לבין בבידוד
שעובדהמצויבבידודיוכללעבודמביתו,בחלקמהמקריםע

עלכן,מוצעכיאםהעובדיכוללבצעאתעבודתומהבית,
לעבוד העובד יוכל בכך, מעוניינים והעובד והמעסיק
כאמור ובמקרה בבידוד, ולשהות לסירוגין, גם מהבית,
הצדדיםרשאיםלהשתמשבמנגנוןדמיהבידודהמוסדר
בפרקזהלצורךמימוןעלותהיעדרותהעובדבימיםשבהם
הואלאעבדעעלכןמוצעכיכלזמןבתקופתהבידודשבו
לחלק ייחשב לא שכר, בעדו וקיבל מהבית עבד העובד
מתקופתהבידודשבעדוזכאיהעובדלדמיבידוד,ולאיבוא

עלחשבוןימיהמחלהשלהעובדע

לסעיף 26ז המוצע

ייתכנומקריםשבהםעובדהשוההבבידודיתגלה
שתקופת כך מאומת, כחולה הבידוד תקופת במהלך
הבידודתמשיך,ברצף,לתקופתמחלהעכדישלאלהפחית
מהגמולשלוזכאיהעובדבמקרהשלהיעדרותבשלתקופת
בידודשעילותיההשתנוכאמור,מוצעלקבועכיעובדאשר
במהלךתקופתהבידודאובחןכחולהמאומת-תימנה
תקופתהמחלהשלוכאילוהתחילהמיוםתחילתתקופת
הבידוד,ולאמחדשעכך,עובדכאמוריהיהזכאילתשלום
דמימחלהלפיערכםהגדלעםהימשכותימיהמחלה,ולא
לשיעורדמיהמחלההמופחתשלוהיהזכאיאילונמנתה

מחדשתקופתהמחלהע

לסעיף 26ח המוצע

בדומהלהוראותקיימותבחוקיעבודהאחרים,מוצע
לקבועכיבכפוףלהוראותסעיףע2בהמוצע)שלפיוההסדר
שבויחולגםעלעובדשחללגביוהסדרמיטיבלענייןדמי
מחלה(,הוראותסימןזהבאותלהוסיףעלזכותושלעובד
מכוחדיןאוהסכםולאלגרועממנהענוסףעלכך,מוצע
לקבועכיאםעובדזכאילתשלוםבשלימיבידוד,הןמכוח
סימןזהוהןמכוחהסכםקיבוציבענייןדמיבידוד,יחול

לגביוההסדרהמיטיבמביניהםע
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סימן ג': שיפוי למעסיק

בסימןזה,"מעסיק"-למעטאחדמאלה:ע2טעהגדרת"מעסיק"

המדינה; )1(

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב, )2(
למעטחברהמעורבתכהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיות,

התשל"ה-1975ע;

התקציב 32לחוקיסודות כהגדרתובסעיף גוףנתמך )3(
שסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,היה25%

לפחותמתקציבו;

קופתחולים; )4(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )5(

מוסדחינוךשהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאו )ע(
בעקיפין,וסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,

היה40%לפחותמתקציבו;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלה )7(
גבוהה,התשי"ח-ו7195,אומוסדשניתנהלותעודתהיתר
מאתהמועצהלהשכלהגבוההלפיסעיף21אלחוקהאמור,
שהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,וסכום
40% 2019,עמדעל השתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת

לפחותמתקציבו;

מעסיקשלמסתנן,לענייןהעסקהשלמסתנןכהגדרתו )ו(
בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-1954וע

ע2באוע2יעשיפוי שילםמעסיקלעובדדמיבידודלפיסעיפים )א(
ע2ג,ובכללזהלפיהסדרכאמורבסעיףע2ב)ב()1(או)2(החל
עלהעובד,יעבירהמוסדלמעסיקתשלוםבסך50%מהעלות
שאותהשילםהמעסיק,הנובעתמזכאותהעובדכאמורלפי
סעיפים אותם לפי שהוחל כפי מחלה, דמי לחוק 2 סעיף

)בסעיףזה-העלותהבסיסית(ע

סימן ג': שיפוי למעסיק

בסימןזה,"מעסיק"-למעטאחדמאלה:ע2טעהגדרת"מעסיק"

המדינה; )1(

גוףמתוקצבכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב, )2(
למעטחברהמעורבתכהגדרתהבחוקהחברותהממשלתיות,

התשל"ה-1975ע;

התקציב לחוקיסודות 32 כהגדרתובסעיף גוףנתמך )3(
שסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,היה25%

לפחותמתקציבו;

קופתחולים; )4(

תאגידבריאותכהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב; )5(

מוסדחינוךשהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאו )ע(
בעקיפין,וסכוםהשתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת2019,

היה40%לפחותמתקציבו;

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלה )7(
גבוהה,התשי"ח-ו7195,אומוסדשניתנהלותעודתהיתר
מאתהמועצהלהשכלהגבוההלפיסעיף21אלחוקהאמור,
שהממשלהמשתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין,וסכום
40% 2019,עמדעל השתתפותהממשלהבתקציבו,בשנת

לפחותמתקציבו;

מעסיקשלמסתנן,לענייןהעסקהשלמסתנןכהגדרתו )ו(
בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-1954וע

ע2באוע2יעשיפוי שילםמעסיקלעובדדמיבידודלפיסעיפים )א(
ע2ג,ובכללזהלפיהסדרכאמורבסעיףע2ב)ב()1(או)2(החל
עלהעובד,יעבירהמוסדלמעסיקתשלוםבסך50%מהעלות
שאותהשילםהמעסיק,הנובעתמזכאותהעובדכאמורלפי
סעיפים אותם לפי שהוחל כפי מחלה, דמי לחוק 2 סעיף

)בסעיףזה-העלותהבסיסית(ע



לסעיף 26ט המוצע

בסימןג'המוצע,מוצעותהוראותשונותהמסדירות
תשלום בשל מהמדינה המעסיקים שיקבלו השיפוי את
להחריג מוצע  זה, הסדר לעניין לעובדיהםע בידוד דמי
מהמונח"מעסיק"גופיםמסוימים,לרבותגופיםהמזוהים
באופןמלאעםהמדינהאוהנתמכיםעלידהבמישריןאו
בעקיפיןוכןגופיםשלממשלהבעלותמלאהאוחלקית
בהםעגופיםאלההוחרגומתוךתפיסהשהםנשעניםבדרך
עם בעצמם מתמודדים ואינם המדינה על אחרת או זו
כוחותהשוק,ולכן,ביןהשאר,הםזכאיםלתשלומיםשונים
מהמדינה,גםאםאינםזכאיםישירותלשיפויעלתשלום

דמיבידודלעובדיהםענוסףעלכך,מוצעלהחריגמהסדר
השיפוימעסיקשלמסתנןכהגדרתובחוקלמניעתהסתננות
)עבירותושיפוט(,התשי"ד-1954,לענייןימיבידודשלאותו
מסתנן,בשלהקושיהקייםלגביחוקיותהעסקתושלעובד
או שהייתו חוקיות ולגבי מעסיק בידי מסתנן שהוא זר

עבודתושלעובדזרכאמורע

לסעיף 26י המוצע

לסעיף קטן )א(

ככלל,מוצעלקבועשהמדינהתשתתףבתשלוםדמי
בידודלעובדבשיעורשל50%מעלותהמעסיק,בהתאם

ס"חהתשל"ה,עמ'132ע ע

ס"חהתשי"ח,עמ'191ע 7

ס"חהתשי"ד,עמ'0ע1ע ו

ר ב ס ה י  ר ב ד
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כאמור הסדר לפי בידוד דמי לעובד  מעסיק שילם )ב(
בסעיףע2ב)ב()2(,יעבירהמוסדלמעסיק,נוסףעלהתשלוםלפי
סעיףקטן)א(,תשלוםבסךההפרששביןהעלותשאותהשילם

המעסיקהנובעתמהזכאותכאמורלביןהעלותהבסיסיתע

שילםמעסיקלעובדדמיבידודלפיסעיףע2ד,יעביר )ג(
המוסדלמעסיקתשלוםבסך100%מהעלותששילםהמעסיק

הנובעתמזכאותהעובדכאמורע

שלגביהם ימים בעד רק יבוצע זה סעיף לפי תשלום )ד(
להוראות בהתאם המוסד, למנהל הבריאות משרד הודיע

סעיףע2יג,כיהעובדדיווחלגביהםעלהימצאותובבידודע

דיןעבודהבתקופת
בידודלענייןשיפוי

בשכר,ע2יאע למעשהאצלמעסיקו שעבד עובדהשוההבבידוד
ושולמולודמיבידוד,עלאףהוראותסעיףע2ו,לאיהיהזכאי
המעסיקלתשלוםמהמוסדבעדדמיבידודששילםלעובד

בשלפרקהזמןשבועבדהעובדכאמורע

מעסיקיגישלמוסד,באופןמקוון,כפישיורההמוסדע2יבעבקשהלשיפוי )א(
בהודעהשתפורסםבאתרהאינטרנטשלו,בקשהלתשלום
בעדדמיהבידודששילםלעובדלפיהוראותסימןב',שתכלול
הצהרהשלהמעסיקעלתשלוםדמיבידודלעובדוכןאת

פרטיהמידעשלהלן:

לחבותהנובעתמזכאותהעובדלפיחוקדמימחלהעכלל
זהיחולעלמעסיקיםהמשלמיםלעובדיהםלפיכלאחד

מההסדריםשלהלן:

מעסיקיםשלעובדיםשחלעליהםההסדרהרגיללפי )1(
חוקדמימחלה;

מעסיקיםועובדיםשהסכימועלהסדרמיטיבלעניין )2(
דמיבידוד,במסגרתהסכםקיבוצי,הסדרקיבוציאוחוזה

אישי;

לדמי זכאי אשר בבידוד המצוי עובד של מעסיק )3(
מחלהלפיחוקדמימחלתילד;

מעסיקשלעובדהמצויבבידודלאחרששבמחוץ )4(
לארץבשליחותהמעסיקע

לסעיף קטן )ב(

שעלפיהמוצעמנגנוןדמיהבידודהקבוע מכיוון
מיטיבות מהוראות גורע אינו המוצע כנוסחו ב' בסימן
שנקבעובחוק)ראוסעיףע2ב)ב()2(המוצע(,מוצעכיאם
חלעלהעובדהסדרמיטיבכאמור,המדינהתשפהאתאותו
מעסיק,נוסףעלהשיפוישיינתןלולפיזכאותהעובדמכוח
חוקדמימחלה,כךשאותומעסיקיקבלמהמדינהשיפוי
גםבעדההפרששאותוהואנדרשלשלםמכוחחובתו

לפיחוקכאמורע

לסעיף קטן )ג(

מוצעכיבעבורעובדיםשלאנותרולהםימימחלה
את תשפה המדינה הצבורה, המחלה בקופת צבורים

המעסיקבעבורמלואסכוםדמיהבידודששילםהמעסיק
בעדהעובדלפיהוראותסעיףע2דהמוצע,וזאתמכיוון
רגיל באופן אשר מחלה ימי חשבון על אינה שהזכאות

המעסיקנושאבהע

לסעיף קטן )ד(

ימים בעבור שיפוי יקבל לא שמעסיק לוודא כדי
שבהםהעובדלאשההבבידוד,מוצעלקבועכימשרד
הבריאותיעבירלמוסדלביטוחלאומיחיוויבדברדיווח
העובדעלהימצאותובבידודבתאריכיםשלגביהםמבקש
המעסיקשיפוי)ראוסעיףע2יגהמוצע(,ולקבועכילאיינתן
שיפויבעבורימיםשאיןלגביהםרישוםבמשרדהבריאות

עלהימצאותושלהעובדבבידודכאמורע

לסעיף 26יא המוצע

כשםשנקבעבסעיףע2והמוצע,כיעובדשעבדבעת
היותובבידודלאיהיהזכאילתשלוםדמיבידודמהמעסיק
שאצלועבדבעדפרקיהזמןשבהםעבדכאמור,כךמוצע
לקבועכימעסיקשהעסיקאתעובדובעתשהעובדשהה
בבידוד,לאיהיהזכאילשיפוימהמדינהבעבורדמיבידוד

לאותםימיםע

לסעיף 26יב המוצע

מוצעלקבועאתאופןהגשתהבקשהלשיפויבידי
לאומי)להלן-המוסדלביטוח המעסיקלמוסדלביטוח
ואת בה לכלול שיש הפרטים את המוסד(, או לאומי

המועדיםלהגשתהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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שםהמעסיקומספרמזהה,מספרטלפון,כתובת )1(
דואראלקטרוני,מספרחשבוןבנקומספרתיקניכויים

שלהמעסיק;

שם,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאו )2(
מספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית)להלן
-מספרמזהה(שלהעובד,שבאמצעותודיווחהעובד
מספר וכן בבידוד, הימצאותו על הבריאות למשרד
טלפוןוכתובתדואראלקטרונישלהעובד,אםברשותו

כתובתכאמור;

היותושלהעובדעובדבשכראועובדבמשכורת )3(
כהגדרתםבחוקדמימחלה,והיקףהמשרהשבההועסק
העובדאצלהמעסיקב־3החודשיםשקדמולתקופת

הבידוד;

מועדתחילתתקופתהבידודשלהעובד,מועד )4(
שבשלהם הבידוד בתקופת הימים ומספר סיומה
ע2ב, סעיפים הוראות לפי בידוד לדמי העובד זכאי
כאמור הסדר הוראות לפי זה ובכלל ע2ד, או ע2ג

ההוראה בציון לגביו, החל )2( או ע2ב)ב()1( בסעיף
שבשלהזכאיהעובדלדמיבידוד,ולענייןהסדרכאמור
בסעיףע2ב)ב()2(-החוקשבונקבעההסדר;הועסק
העובדאצלהמעסיקהמבקשבחלקמימיתקופתהבידוד
-יצייןהמעסיקגםאתמספרושלהיום,שבעדושילם

המעסיקלעובד,במנייןימיתקופתהבידוד;

גובהדמיהמחלהשלהםזכאיהעובדלפיסעיף )5(
5לחוקדמימחלה,לפישווייםביוםהראשוןלתקופת
הבידודשלהעובד,והשכרהממוצעשלהעובדברבעון
האחרון,שלפיוחושבשווייוםמחלהכמשמעותובחוק

דמימחלה)להלן-יוםמחלה(,שלהעובדע

מעסיקיעבירלמוסדבקשהלתשלוםלפיסעיףקטן)א(, )ב(
הסתיימה שבמהלכו החודש מתום ימים מ־0ע יאוחר לא

תקופתהבידודשלהעובדע

שםהמעסיקומספרמזהה,מספרטלפון,כתובת )1(
דואראלקטרוני,מספרחשבוןבנקומספרתיקניכויים

שלהמעסיק;

שם,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאו )2(
מספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית)להלן
-מספרמזהה(שלהעובד,שבאמצעותודיווחהעובד
מספר וכן בבידוד, הימצאותו על הבריאות למשרד
טלפוןוכתובתדואראלקטרונישלהעובד,אםברשותו

כתובתכאמור;

היותושלהעובדעובדבשכראועובדבמשכורת )3(
כהגדרתםבחוקדמימחלה,והיקףהמשרהשבההועסק
העובדאצלהמעסיקב־3החודשיםשקדמולתקופת

הבידוד;

מועדתחילתתקופתהבידודשלהעובד,מועד )4(
שבשלהם הבידוד בתקופת הימים ומספר סיומה
ע2ב, סעיפים הוראות לפי בידוד לדמי העובד זכאי
כאמור הסדר הוראות לפי זה ובכלל ע2ד, או ע2ג

ההוראה בציון לגביו, החל )2( או ע2ב)ב()1( בסעיף
שבשלהזכאיהעובדלדמיבידוד,ולענייןהסדרכאמור
בסעיףע2ב)ב()2(-החוקשבונקבעההסדר;הועסק
העובדאצלהמעסיקהמבקשבחלקמימיתקופתהבידוד
-יצייןהמעסיקגםאתמספרושלהיום,שבעדושילם

המעסיקלעובד,במנייןימיתקופתהבידוד;

גובהדמיהמחלהשלהםזכאיהעובדלפיסעיף )5(
5לחוקדמימחלה,לפישווייםביוםהראשוןלתקופת
הבידודשלהעובד,והשכרהממוצעשלהעובדברבעון
האחרון,שלפיוחושבשווייוםמחלהכמשמעותובחוק

דמימחלה)להלן-יוםמחלה(,שלהעובדע

מעסיקיעבירלמוסדבקשהלתשלוםלפיסעיףקטן)א(, )ב(
הסתיימה שבמהלכו החודש מתום ימים מ־0ע יאוחר לא

תקופתהבידודשלהעובדע
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מנהלהמוסד,אומישהואהסמיכולענייןזהמביןעובדיע2יגעהעברתמידע )א(
המוסד)בסעיףזה-המנהל(,יעבירלמשרדהבריאותאת
רשימתשמותהעובדיםשהוגשהבשלהםבקשהלשיפוילפי
סעיףע2יב,אתמספרםהמזההואתתקופותהבידודשלאותם
עובדיםשעליהןדיווחהמעסיקלמוסדכאמורבסעיףקטן)א()4(
שלהסעיףהאמור;משרדהבריאותיודיעלמנהל,לגביכל
עובדשנכללברשימהכאמור,אםהעובדדיווחעלהימצאותו
בבידודלפיצובריאותהעםבתקופותהאמורותוהמועדשבו
דיווחכאמור;המוסדיודיעלמעסיק,לגביכלעובדכאמור,על
ימיםשלגביהםהעובדלאדיווחלמשרדהבריאותעלהיותו
בבידודועלכךשהעובדאינוזכאילתשלוםדמיבידודבעד

אותםימיםע

המוסדישמורמידעשהתקבללפיסעיףקטן)א(בהתאם )ב(
להוראותאלה:

המידעיישמרבמחשביהמוסדבנפרדמכלמידע )1(
אחר,ולאיועבראויחוברלכלמאגרמידעאחר;

המידעיישמרלפרקהזמןהמזעריהדרוש,ולכל )2(
ובתום חודשים, ו1 על תעלה שלא לתקופה היותר
התקופה-ימחקהמוסדאתהמידע,אלאאםכןהמידע
דרושלשםניהולהליךמשפטיהנוגעלביצועפרקזה

אוהנובעממנו;

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

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

ושחתמועלהתחייבותלשמירהעלסודיותהמידע;

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

פסקה;

לסעיף 26יג המוצע

רק מעסיק תשפה המדינה המוצע פי שעל מאחר
לגביתקופותשבהןחלהעלעובדוחובתבידוד,מוצעות
הוראותשונותלענייןהעברתמידע,וביןהשארהעברת
מידעמהמוסדלמשרדהבריאותשאצלונדרשיםחייבי
הבידודלהירשם,לשםאימותתקופותאלה,העברתמידע
ממשרדהבריאותלמוסד,והודעתהמוסדלמעסיקעלימים
בתקופהשלגביהביקשהמעסיקשיפוי,שבהםהעובדלא

נרשםבמשרדהבריאותכחייבבידודעהמנגנוןהמוצענועד
לצמצםאתהמידעהמועברלמינימוםהנדרש,תוךצמצום
הפגיעהבזכותלפרטיותעבהמשךלכך,מוצעותהוראות
הנוגעות,ביןהשאר,להגבלתהשימושבמידע,שמירתו,
מחיקתו,העברתווקביעתמורשיהגישהאליו,וזאתכדי
לצמצםאתהפגיעהבפרטיותואתהחששלסיכוניאבטחת

מידעע
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עלאףהוראותכלדין,למעטפקודתהסטטיסטיקה )ע(
כל יעביר לא המוסד התשל"ב-91972, חדש[, ]נוסח
לשם אלא זה, סעיף לפי שנוצר או שהתקבל מידע

ביצועסימןזהובמידההנדרשת;

אדםשהגיעאליומידעלפיפרקזהישמוראותו )7(
בסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש

פרטלתכליתהאמורהבפסקה)3(ע

לענייןתשלוםמהמוסדלמעסיקלפיסעיףע2י,יראושווייוםע2ידעשווייוםמחלה
מחלהשלעובד,לענייןכלתקופתבידודשלאותועובד,כפי
שוויולפיסעיף5לחוקדמימחלהביוםהראשוןשלהתקופה
האמורהכפישצויןבבקשהלשיפוישהגישהמעסיק,וזאת
מועד לאחר העובד של המחלה יום שווי השתנה אם גם

הגשתהבקשהע

תחולתהוראות
מחוקהביטוח

הלאומיעלתשלום
שיפוילמעסיק

עלתשלוםשיפוילפיפרקזהיחולוהוראותלפיסעיף1ו2,ע2טוע
פרקי"דלמעטסעיףע29,וסעיףע39לחוקהביטוחהלאומי

]נוסחמשולב[,התשנ"ה-101995,בשינוייםהמחויביםע

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציאע2טזעשיפויהמוסד
לצורךביצועסימןזהע

סימן ד': הוראות שונות

לביתדיןאזורילעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,ע2יזעסמכותשיפוט
התשכ"ט-9ע1119,תהיהסמכותייחודיתלדוןבכלתביעהשל
עובדלתשלוםממעסיקלפיהוראותסימןב'אותביעהשל

מעסיקלשיפוימהמוסדלפיהוראותסימןג'ע

עלאףהוראותכלדין,למעטפקודתהסטטיסטיקה )ע(
כל יעביר לא המוסד התשל"ב-91972, חדש[, ]נוסח
לשם אלא זה, סעיף לפי שנוצר או שהתקבל מידע

ביצועסימןזהובמידההנדרשת;

אדםשהגיעאליומידעלפיפרקזהישמוראותו )7(
בסוד,לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימוש

פרטלתכליתהאמורהבפסקה)3(ע

לענייןתשלוםמהמוסדלמעסיקלפיסעיףע2י,יראושווייוםע2ידעשווייוםמחלה
מחלהשלעובד,לענייןכלתקופתבידודשלאותועובד,כפי
שוויולפיסעיף5לחוקדמימחלהביוםהראשוןשלהתקופה
האמורהכפישצויןבבקשהלשיפוישהגישהמעסיק,וזאת
מועד לאחר העובד של המחלה יום שווי השתנה אם גם

הגשתהבקשהע

תחולתהוראות
מחוקהביטוח

הלאומיעלתשלום
שיפוילמעסיק

עלתשלוםשיפוילפיפרקזהיחולוהוראותלפיסעיף1ו2,ע2טוע
פרקי"דלמעטסעיףע29,וסעיףע39לחוקהביטוחהלאומי

]נוסחמשולב[,התשנ"ה-101995,בשינוייםהמחויביםע

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציאע2טזעשיפויהמוסד
לצורךביצועסימןזהע

סימן ד': הוראות שונות

לביתדיןאזורילעבודהכמשמעותובחוקביתהדיןלעבודה,ע2יזעסמכותשיפוט
התשכ"ט-9ע1119,תהיהסמכותייחודיתלדוןבכלתביעהשל
עובדלתשלוםממעסיקלפיהוראותסימןב'אותביעהשל

מעסיקלשיפוימהמוסדלפיהוראותסימןג'ע

לסעיף 26יד המוצע

מוצעלקבועכישווייוםהמחלהשלהעובדשבעדו
מבוקשהשיפוייהיהכשווייוםהמחלההראשוןבתקופת
הבידוד,כפישהיהבעתהגשתהבקשה,וזאתגםאםשווי
יוםמחלהשלהעובדישתנהבשלבמאוחריותרעזאתכדי
להבטיחאתסופיותהתשלוםולמנועחוסרודאותעתידי
ויעיל פשוט מנגנון לאפשר וכדי הזכאות, סכומי בדבר

להעברתשיפויבלוחותזמניםקצריםע

לסעיף 26טו המוצע

מוצע השיפוי, מנגנון את יתפעל שהמוסד מאחר
]נוסח הלאומי הביטוח מחוק שונות הוראות להחיל
משולב[,התשנ"ה-1995)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,
המוצע, ו'1 בפרק השיפוי למנגנון גם רלוונטיות אשר
בשינוייםהמחויבים,ובהןהוראותלענייןהגשתתביעות,
ניכויים,מניעתהעברתהזכותלגמלה,וכיוצאבאלהעכמו

תובענות להגשת מועדים לעניין ההוראות כי מוצע כן
הדין בית לפני הלאומי הביטוח חוק לעניין וערעורים
שעניינם וערעורים תובענות לעניין גם יחולו לעבודה,

שיפוילפיסימןג'המוצעע

לסעיף 26טז המוצע

המוסד את ישפה המדינה אוצר כי לקבוע מוצע
ביצוע לצורך שהוציא הוצאה כל בשל לאומי לביטוח

חוקזהע

לסעיף 26יז המוצע

לעניין מוגשות להיות שעשויות תביעות לצורך
תשלומיםמכוחחוקזהביןעובדלמעסיק,אוביןהמעסיק
למוסדלביטוחלאומי,מוצעכיהסמכותהענייניתלדון

בתביעותאלהתהיהנתונהלביתהדיןהאזורילעבודהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'500ע 9

ס"חהתשנ"ה,עמ'210ע 10

ס"חהתשכ"ט,עמ'70ע 11
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פרקו'1-תחילה,
תחולהוהוראות

מעבר

פרקזהיעמודבתוקפובתקופהשמיוםפרסומושלחוקע2יחע )א(
)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה( התכניתלסיועכלכלי

3(,התשפ"א-2020)בסעיףזה-יוםהתחילה(, )תיקוןמס'
זה- )בסעיף )2021 ביוני 30( התשפ"א בסיוון כ"א יום עד
תקופתהוראתהשעה(,והואיחוללענייןתקופתבידודשחלה

בתקופתהוראתהשעהע

הוראת תקופת את להאריך בצו, רשאי, האוצר שר )ב(
השעה,בתקופותנוספותשלאיעלועלחצישנהכלאחתע

ע2י)א(, סעיף הוראות )א(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
הוראות וכן ע2ג)ב(, סעיף לפי תשלום לעניין למעט

סעיפיםע2י)ב(ו–)ד(ו־ע2יאעדע2ידיחולועלמעסיק,גםלגבי
)1באוקטובר עובדשבתקופהשמיוםי"גבתשריהתשפ"א
הקובעת(, התקופה - זה )בסעיף התחילה יום עד )2020
צו לפי בבידוד היותו בשל מחלה דמי המעסיק לו שילם
בריאותהעם,למעטאםהיהבבידודכאמורבשלהיותוחולה
כהגדרתובאותוצו,כאילוהיודמיהמחלהששילםהמעסיק
לאותועובדדמיבידודששולמולפיסעיפיםע2בו־ע2ג)א(,

ויחולולענייןזההוראותסעיפיםע2טוו־ע2טזע

עובדשלמעסיקשבתקופההקובעתשילםלוהמעסיק )ד(
דמימחלהבשלהיותובבידודלפיצובריאותהעםבשלכך
שחזרלישראלמחוצהלה,לאחרשיצאממנהמטעםהמעסיק,
50% יעבירהמוסדלמעסיק,בעדאותועובד,תשלוםבסך

מהעלותהנובעתמהזכאותלפיסעיף2לחוקדמימחלהע

לסעיף 26יח המוצע

לסעיפים קטנים )א( ו–)ב( 

מוצעלקבועכיהחוקיחול,כהוראתשעה,החלביום
פרסומועדיוםכ"אבסיווןהתשפ"א)30ביוני2021(עזאת
מכיווןשמדוברבהסדרחריגלעומתההסדרהקבועבחוק
הקורונה, נגיף התפשטות עקב נדרש אשר מחלה, דמי
ובהתאמהלהסדריםהזמנייםהחליםכולם,כהוראותשעה,
בתקופתההתמודדותעםהתפשטותו)ראוסעיף50לחוק
סמכויותלשםהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראת
שעה(,התש"ף-2020(עכמוכןמוצעלאפשרלשרהאוצר
להאריך,בצו,אתתקופתהוראתהשעה,בתקופותנוספות
שלאיעלועלחצישנהכלאחת,וזאתלמקרהשעדייןיהיה
צורךבבידודלצורךמניעתהתפשטותהנגיףגםלאחרתום

אותהתקופהע

לסעיפים קטנים )ג( ו–)ד(

מוצעלקבועתחולהרטרואקטיביתשלסעיפיהשיפוי
למעסיקים,החלמיוםי"גבתשריהתשפ"א)1באוקטובר
קבע לצדק הגבוה המשפט בית לעיל, כאמור 2020(ע
בהחלטתוכיפסיקתותיכנסלתוקףלאחריוםי"בבתשרי
התשפ"א)30בספטמבר2020(עבהתאמה,וכדישהמעסיקים
לאייפגעומהדחייההנוספתשניתנהמביתהמשפטלצורך
השלמתהליכיהחקיקה,מוצעלקבועכיהמעסיקיםיקבלו
שיפוירטרואקטיביבהתאםלתנאיהשיפויהקבועיםבחוק
זה,בעבורדמיהמחלהששילמוטרםכניסתושלחוקזה

לתוקףע
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עובדזרכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-121991 )ה(
לארץ מישראל שיצא זרים(, עובדים חוק - זו )בהגדרה
מוצאועדחצישנהלפנייוםהתחילהוהגיעלישראלמארץ
מוצאולשםעבודהאצלמעסיקשאצלוהועסקלפנייציאתו
מישראל,יראואותולענייןפרקזה,עלאףהאמורבפסקה)1(
להגדרה"עובדהשוההבבידוד"שבסעיףע2א,כעובדהשוהה

בבידוד,ואולםהוראותסעיףע2דלאיחולולגביוע"

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

בחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-2-131995ע

בסעיף355)א1(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

עובדזרכהגדרתובחוקעובדיםזרים,התשנ"א-121991 )ה(
לארץ מישראל שיצא זרים(, עובדים חוק - זו )בהגדרה
מוצאועדחצישנהלפנייוםהתחילהוהגיעלישראלמארץ
מוצאולשםעבודהאצלמעסיקשאצלוהועסקלפנייציאתו
מישראל,יראואותולענייןפרקזה,עלאףהאמורבפסקה)1(
להגדרה"עובדהשוההבבידוד"שבסעיףע2א,כעובדהשוהה

בבידוד,ואולםהוראותסעיףע2דלאיחולולגביוע"

תיקוןחוקהביטוחבחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-2-131995ע
הלאומי

בסעיף355)א1(- )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )א(

לסעיף קטן )ה(

ו'1 מוצעלקבועהוראתמעברולפיההוראותפרק
לארץמוצאו מישראל שיצא זר עלעובד יחולו המוצע
עדחצישנהלפנייוםהתחילה,והגיעלישראל,לאחריום
התחילה,במטרהלעבודאצלאותומעסיק,וזאתאףעלפי
שככללפרקזהלאחלעלעובדהמצויבבידודעקבשהייה
בחוץלארץעעובדזראשריצאלארץמוצאובתקופהשל
עדחצישנהלפנייוםהתחילה,כאשרהמצבהנורמטיבי
אפשרקבלתתעודתמחלהגורפת,לאמןהנמנעשהסתמך
עלמצבנורמטיביזהבעתיציאתוכאמור,והכולמתוך

הנחהשלעובדהזרישזיקהלארץמוצאוע

המוסדלביטוחלאומימקבלדיווחממעסיקים  סעיף 2
בדברהשכרהמשתלםלעובדיהםאולמישהם  כללי

מכוח וזאת מוקדמת פנסיה להם משלמים 
ובתקנות הלאומי הביטוח בחוק הקבועות ההוראות
ע201קיבלהמוסדבפועלאת שהותקנומכוחועעדשנת
מרביתהדיווחיםעלאודותהעובדיםאומקבליהפנסיה

המוקדמתבאמצעותרשותהמסיםע

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגת
יעדיהתקציבלשנותהתקציב2015ו–ע201(,התשע"ו-2015,
המעסיקים חויבו ובתיקון הלאומי, הביטוח חוק תוקן
לאומי לביטוח למוסד לדווח מוקדמת פנסיה ומשלמי
)ר'סעיף דיווחיםכאמורבאופןמקווןבמועדיםשנקבעו
355)א1(לחוקהביטוחהלאומי(עכך,מקבלהמוסדבהתאם
ומקבלי עובדים לגבי שונים דיווחים 355)א1()1( לסעיף
את הכולל חודשי לדיווח הנחלקים מוקדמת, פנסיה
הפרטיםהנדרשיםלענייןחישובדמיהביטוחבעדם,כגון
מספרהעובדיםאומקבליהפנסיההמוקדמת,השכראו
הפנסיההמוקדמת,לפיהעניין,ששולמולהם,ודמיהביטוח
הוא )102 טופס לתשלוםעדיווחזה)להלן- המחושבים
כוללניולאפרטניענוסףעלכך,מקבלהמוסדדיווחתקופתי
)להלן-טופסע12(,בדומהלדיווחהמועברלרשותהמסים
עלפיסעיףעע1)ב(לפקודתמסהכנסה,במועדיםהקבועים
בסעיף355)א1(לחוקהביטוחהלאומיעדיווחזההואפרטני

לגביכלעובדועובד,ואולםדיווחזההואחצישנתיאו
שנתיולאלגביכלחודשוחודשע

מןהניסיוןהמצטברבמוסדעולהכימרביתהמעסיקים
במשקעומדיםבחובתהדיווחהתקופתיהמקוון,והדבר
משפראתהמידעהקייםבמוסדלביטוחלאומילגבינתוני

העובדיםע

מן דיווח מקבל המוסד החודשי, לדיווח ביחס
המעסיקיםבאופןמקווןאובאמצעותטפסיםידניים,וזאת
הלאומי הביטוח לתקנות ו תקנה הוראות על בהתבסס
)גבייתדמיביטוח(,התשי"ד-1954,המחייבותהגשתדיווח
חודשיעהמידעהמדווחבדיווחהחודשי)טופס102(הוא
"בזמן לדעת למוסד מאפשר בלבד,ואינו כאמורכוללני
אמת"לגביההכנסותוהנתוניםבדברעבודתהעובדים,דבר
שישלוהשפעותמשמעותיותהןבנוגעלמיצויזכויותשל
המבוטחיםוהןבנוגעלחישובדמיהביטוחבעדםעכמוכן,
הגשתהדיווחיםבטופסידניגוררת,מטבעהדברים,שגיאות
בדיווחיםבשלמילוינתוניםשוניםאוהקלדהשגויהוכן
עיכובבעדכוןחשבונותהמעסיקיםענוסףעלהאמור,הגשת

הטופסהידנידורשתמןהמעסיקלגשתאלהבנקע

בתיקוןזהמוצעלתקןאתסעיף355)א1(לחוקהביטוח
הלאומיולהוסיףבופסקהשעניינהדיווחיםנוספיםשאותם
עלמעסיקאועלמישמשלםפנסיהמוקדמתלדווחלמוסד

באופןמקוון,הכולכפישיפורטלהלןע

2 בסעיף המוצעים התיקונים לתוקפם לכשייכנסו
להצעתהחוק)ראולענייןמועדכניסתםלתוקףאתדברי
3להצעתהחוק(יסייעהדברגםבאיסוף ההסברלסעיף
הקבוע בידוד דמי לעניין ההסדר יישום לצורך מידע
בסעיף1להצעתהחוק,וזאתלצורךעריכתבקרהעלסכומי
התשלוםשמשלםהמוסדלמבוטחיםוכןביצירתמנגנון
לקבלתמידעאמיןועדכנישלשיעוריהעסקהונתונישכר
לשםהתמודדותעםמצבימשברעתידייםשבהםיהיה
צורךבמתןמענהמהירויעילמטעםרשויותהמדינה,כפי

שהתחדדבמהלךמשברהקורונהע

ס"חהתשנ"א,עמ'112ע 12

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התש"ף,עמ'323ע 13
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נוסףעלהאמורבפסקה)1(,מעסיקאומישמשלםפנסיהמוקדמת ")1א(
כאמורבאותהפסקהיגישלמוסדגםדיווחיםכמפורטלהלן:

דיווחחודשימקווןכפישיורההמוסד,במועדהתשלוםכאמור )א(
בסעיף353,לגביאלה:

סךשכרהעבודהאוהפנסיההמוקדמתששילםלכלל )1(
דמי סך וכן המוקדמת, הפנסיה מקבלי לכלל או עובדיו

הביטוחשעליולשלםבעדם,לפיהעניין;

לענייןמעסיק,לגביכלאחדמעובדיו-שכרהעבודה )2(
ונתונישכרהדרושיםלצורךחישובדמיהביטוחשעליולשלם
בעדם,היקףהמשרהוסיווגהעובדלענייןחובתתשלוםדמי

הביטוח;

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

שמשתלמתלווסיווגולענייןחובתתשלוםדמיהביטוח;

דיווחמקווןכפישיורההמוסד,עלפידרישתהמוסדולגבי )ב(
פרקהזמןשהורהבדרישתו,לגבימידעכמפורטלהלן:

לפסקאות )1( ו–)3(

בפסקתמשנה)א(שלסעיף355)א1()1א(מוצעכיגם
דיווחיםחודשייםשלמעסיקאושלמשלםפנסיהמוקדמת
לגביכלאלה,ייעשו,ככלל,באופןמקווןולאבאמצעות

טופסידני:

סךשכרהעבודהאוהפנסיההמוקדמתששילםלכלל )1(
עובדיואולכללמקבליהפנסיההמוקדמת,לפיהעניין,וכן

סךדמיהביטוחשעליולשלםבעדם;

לענייןמעסיק,לגביכלאחדמעובדיו-שכרהעבודה )2(
ונתונישכרהדרושיםלצורךחישובדמיהביטוחשעליו
חובת לעניין העובד וסיווג המשרה בעדם,היקף לשלם

תשלוםדמיהביטוח;

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

שמשתלמתלווסיווגולענייןחובתתשלוםדמיהביטוחע

נדרש מידע לדעת למוסד יאפשר המוצע ההסדר
ומפורטביחסלעובדיםאולמקבליפנסיהמוקדמת,דבר
אשרימצהאתזכותםלגמלהוכןייתןמידענכוןלגביחיוב
דמיהביטוחבעדםעדיוקזהבחישובדמיהביטוחעשוי
גםלמנועחיוביתרבדמיביטוחאותשלוםבחסרעלידי
המעסיקענוסףעלכך,התיקוןהמוצעבאלהתאיםאתמנגנוני
הדיווחאלהעולםהמודרנישבוניתןלבצעפעולותרבות
באמצעיםאלקטרונייםבלאצורךבטפסיםידנייםעמטרת
התיקוןהיאלשפראתהשירותלמעסיקיםולמשלמיפנסיה
מוקדמתולחסוךבמילויהטפסיםובהקלדתםעכמוכןדיווח
מקווןישירותלמוסדמתוכנתהשכר,יבטיחכיהנתוניםיהיו

תואמיםלתלושיהשכרשהופקוולדיווחבטופסע12ע

לצורךהדיווחהמקווןהעמידהמוסדכמהאמצעים,
לרבותהזנתדו"חבאתרהתשלומיםשלהמוסדלמישאינו
מחוברלביתתוכנהאוללשכתשירותעכמוכן,במקרים
שבהםלמעסיקאולמשלםפנסיהמוקדמתאיןאפשרות
לדווחבאתרהביטוחהלאומי,הואיוכללהיעזרבשירותי
הדיווח את להגיש כדי וזאת שייך, הוא שאליו הסניף

באמצעיםאחריםשהמוסדיעמידלרשותוע

כלשארהתנאיםשהוחלועלדיווחמכוחהוראות
סעיף355)א1(,יחולואףעלהדיווחהאמורע

כך,התיקוןהמוצעלאיחולעלמישמעסיקעובדשלא
לצורךעסקואומשלחידו)כגוןעובדימשקבית(,ולהם
תינתןהאפשרותלדווחגםבאופןשאינומקווןעכמוכן,
מוצעכיתינתןהסמכותלשרהעבודההרווחהוהשירותים
החברתייםלקבועסוגימעסיקיםאשרלאיידרשולהגיש

דיווחמקווןע

בפסקת מוצע המקוון, החודשי הדיווח על נוסף
של חובתו את לקבוע 355)א1()1א( סעיף של )ב( משנה
מעסיקאושלמשלםפנסיהמוקדמת,להעביראלהמוסד
המוסד דרישת פי על עובד, על פרטני מידע ובו דיווח
ובכפוףלסייגיםהמנוייםבפסקאותמשנה)1(או)2(,לפי
הענייןעזאת,במקריםשבהםנדרשלמוסדלביטוחלאומי
מידעפרטנילפיתקופותכגוןבמקריםשבהםמבוטחמגיש
תביעהאובקשהלמוסדלביטוחלאומילקבלתגמלהאו
להחזרדמיביטוחלאומיששילם,שאזנדרשהמוסדלקבלת
זמן לפרקי וזאת המבוטח של החודשיים השכר תלושי
שוניםבהתאםלתנאיםביחסלכלגמלהוגמלהותקופת

החזרדמיהביטוחהמבוקשתע
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מידעהדרושלמוסדלצורךבירורתביעהשלעובדאושלמי )1(
שמשתלמתלופנסיהמוקדמת,ובלבדשהמוסדיידעאתהעובד
אואתמישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,לפיהעניין,בעתהגשת
התביעה,באופןישיראובאמצעותמעסיקואומישמשלםלואת
הפנסיההמוקדמת,כילצורךבירורהתביעהיפנההמוסדלמעסיקו
מידע קבלת לצורך העניין, לפי המוקדמת, הפנסיה למשלם או
כאמור,והעובדאומקבלהפנסיההמוקדמתלאהתנגדלכךבעת

הגשתהתביעה;

מידעהדרושלמוסדלצורךחישובדמיביטוחהמשתלמיםבעד )2(
עובדאומישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,ובלבדשהמידעהמבוקש
הואמידעשהמעסיקאומישמשלםפנסיהמוקדמת,לפיהעניין,
וכןהעובדאומישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,לפיהעניין,חייבים
עלפידיןלמוסרולמוסד,אושהמוסדרשאיעלפידיןלדרושמכל

אלהע";

בסעיףו35,במקום"לפיהתקנות"יבוא"בהתאםלהוראותלפיסימןזה"; )2(

בסעיףו39)ד1(,אחרי"בסעיף355)א1("יבוא")1(ו–)1א()א("ע )3(

מידעהדרושלמוסדלצורךבירורתביעהשלעובדאושלמי )1(
שמשתלמתלופנסיהמוקדמת,ובלבדשהמוסדיידעאתהעובד
אואתמישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,לפיהעניין,בעתהגשת
התביעה,באופןישיראובאמצעותמעסיקואומישמשלםלואת
הפנסיההמוקדמת,כילצורךבירורהתביעהיפנההמוסדלמעסיקו
מידע קבלת לצורך העניין, לפי המוקדמת, הפנסיה למשלם או
כאמור,והעובדאומקבלהפנסיההמוקדמתלאהתנגדלכךבעת

הגשתהתביעה;

מידעהדרושלמוסדלצורךחישובדמיביטוחהמשתלמיםבעד )2(
עובדאומישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,ובלבדשהמידעהמבוקש
הואמידעשהמעסיקאומישמשלםפנסיהמוקדמת,לפיהעניין,
וכןהעובדאומישמשתלמתלופנסיהמוקדמת,לפיהעניין,חייבים
עלפידיןלמוסרולמוסד,אושהמוסדרשאיעלפידיןלדרושמכל

אלהע";

בסעיףו35,במקום"לפיהתקנות"יבוא"בהתאםלהוראותלפיסימןזה"; )2(

בסעיףו39)ד1(,אחרי"בסעיף355)א1("יבוא")1(ו–)1א()א("ע )3(

כדישיהיהניתןלדעתכיהמבוטחלאהתנגדלקבלת
המידעבאופןמקווןעלידימעסיקו,יצויןבטופסהתביעה
שלהמוסד)המקווןוהידני(,כילצורךקבלתהמידעבאופן
מקווןכאמור,המוסדיפנהלמעסיקאולמשלםהפנסיה
המוקדמתעלמבוטחתינתןהאפשרותלהודיעלמוסדבטופס
קבלת לצורך למעסיקו לפנות מתנגד הוא כי התביעה
המידעעהודיעהמבוטחבמסגרתהגשתתביעתולמוסד
עלהתנגדותולפנייהלמעסיקוכאמור,תתבררהתביעה

בלאדיווחמקווןע

במקריםשבהםמוגשתהתביעהלמוסדבאמצעות
מעסיקושלהמבוטח,יעבירהמעסיקאתהמידעלמוסד,
על למוסד או למעסיק הודיע המבוטח כן אם אלא

התנגדותולמסירתמידעכאמורע

התביעות הגשת אופן את יפשט המוצע התיקון
והבקשותלמוסדלביטוחלאומיויאפשרלמוסדלקבלבאופן
מרוכזומקווןאתכלהמידעהנדרשלצורךבירורתביעת
המבוטחיםוייתר,במידתהאפשר,הגשתתלושיםידניים,וכך
גםלגביקבלתשינוייםבשכראובמקומותעבודהאולגבי

דיווחימעסיקעלפיטורין,חל"תוכיוצאבאלהע

דרישת פי על שיוגשו כאמור, גםלענייןהדיווחים
המוסד,יחולוכלהתנאיםאשרהוחלועלדיווחיםמכוח
355)א1(,ואולםהוראתהעונשיןהקבועה הוראותסעיף
בסעיףו39לחוקהביטוחהלאומיהקובעתקנסלגבימי
שלאהגישדיןוחשבוןכאמורבסעיף355)א1(בתוך0עימים
מהמועדיםהנקוביםבו,לאתחוללגבימישלאהגישדיווח

לפידרישתהמוסדכאמורע

לפסקה )2(

קביעת שעניינו הלאומי, הביטוח לחוק ו35 סעיף
גבייה פקיד היה אם כי קובע לדוח, בניגוד ביטוח דמי
ראשימשוכנעשהכנסתושלהמבוטחאושכרהעבודה
שלעובדימעבידפלוניעוליםעלהסכומיםהנקוביםבדין
וחשבוןשהמעבידאושהמבוטחהגישלפיהתקנות,רשאי
הואלקבועאתהסכוםהמגיעכדמיביטוחשישלשלמם,
של התשלום במועד הסכום פירעון חל כאילו ורואים
תקופתהתשלוםשאליהמתייחסהסכוםעמוצעלתקןאת
הסעיףהאמורולקבועבמפורשכיהסמכותחלהגםבמקרה
שבוהסכומיםכאמורנקוביםבדיןוחשבוןשהוגשבהתאם
להוראותסימןג'בפרקט"ולחוקהביטוחהלאומי,ובכלל

זהסעיפיהדיווחהקבועיםבסעיף355)א1(ע
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תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-תחילה

ותחולה

תחילתושלסעיף2לחוקזהביוםי"טבניסןהתשפ"א)1באפריל2021(והואיחול-3ע

כנוסחו הלאומי הביטוח לחוק 355)א1()1א()א( בסעיף כאמור דיווחים לגבי )1(
בסעיף2)1()א(לחוקזהבעדחודשאפריל2021ואילך;

כנוסחו הלאומי הביטוח לחוק 355)א1()1א()ב( בסעיף כאמור דיווחים לגבי )2(
בסעיף2)1()א(לחוקזה-עלפידרישתהמוסדהחלמחודשאפריל2021ע

בשלהשינוייםהנדרשיםבאופןקליטתהנתונים  סעיף 3
לשם המשק, של להתארגנות והצורך במוסד 
היערכותליישוםהתיקוניםהמוצעיםבסעיף2,מוצעכי
התיקוניםהמוצעיםייכנסולתוקףביוםי"טבניסןהתשפ"א

)1באפריל2021(והםיחולו-

לחוק 355)א1()1א()א( בסעיף כאמור דיווחים לגבי )1(
הביטוחהלאומיכנוסחובסעיף2)1()א(לחוקהמוצע-בעד
חודשאפריל2021ואילך,כלומרלגבידיווחיםהמוגשים
יידרשו ,2021 אפריל חודש בעד ,2021 במאי 15 ביום

בהתאם לדווח המוקדמת הפנסיה ומשלמי המעסיקים
להוראותהתיקוןהמוצע;

לגבידיווחיםשישלהגישםעלפידרישותהמוסד )2(
כאמורבסעיף355)א1()1א()ב(לחוקהביטוחהלאומיכנוסחו
לגבי המוצע התיקון יחול המוצע, לחוק 2)1()א( בסעיף
הפנסיה למשלם או למעסיק שנמסרה כאמור דרישה
המוקדמתהחלמחודשאפריל2021ואילךעיצויןכידרישה
כאמוריכולשתתייחסגםלמידעהנוגעלחודשיםשקדמו

למועדהאמורע

סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי ISSN 0334-7014 המחירו4עעשקליםחדשים
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