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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

בחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן1עתיקוןסעיף26א
-החוקהעיקרי(,בסעיף26א-

ביוםו'באבהתש"ף)ו2ביולי2020(,קבעבית  כללי
שירותי "סל" 1633/20 המשפטהעליון,בבג"ץ 
סיעודנ'מדינתישראל)פורסםבאר"ש,20עועו2()להלן-
פסקהדיןבענייןימיבידוד(,כיבידודשבוחייבעובדמכוח
צובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראות
שונות(,התש"ף-2020)להלן-צובידודבית(,אינומחלה
כהגדרתהבחוקדמימחלה,התשל"ו-6וו1)להלן-חוק
דמימחלה(עכמוכןקבעביתהמשפטהעליוןכיההסדר
בריאות שירותי ראשת פרסמה ובמסגרתו אז, עד שחל
הציבורבמשרדהבריאותתעודתמחלהגורפתשחלהעל
כלחייביהבידודלפיצובידודבית,בטלעבהתאםלאותו
הסדר,כלמישחייבבבידודלפיצובידודביתנחשב,על
בסיסהתעודההאמורה,לחולהשנעדרמעבודתולפיחוק
דמימחלה,ולכןהיעדרותונזקפהעלחשבוןימיהמחלה

שלווהואהיהזכאילקבלבשלהדמימחלהע

עםזאת,ביתהמשפטהעליוןהשההאתכניסתושל
פסקהדיןבענייןדמיבידודלתוקף,וזאתכדילתתשהות
לממשלהלהשליםאתעיגונובחוקשלההסדרהכלכלי
המאפשרשימושבימימחלהלצורךימיבידוד-הסדר
שנועדלתתמענהלחובההחלהעלעובדיםלהיכנסלבידוד
כאשרמתקיימיםבהםתנאיםהיוצריםסיכוןאפידמיולוגי
להדבקהבנגיףהקורונההחדש)להלן-נגיףהקורונהאו
הנגיף(,וכךלשמראתהתכליתשלבריאותהציבורולמנוע
אתקיומושלתמריץלעובדיםלהפראתחובתהבידודכדי

להימנעמפגיעהבשכרםע

ביוםג'בכסלוהתשפ"א)ו1בנובמבר2020(,פורסם
חוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראת
שעה()תיקוןמס'3(,התשפ"א-2020)ס"חהתשפ"א,עמ'82(,
ובמסגרתונוסףלחוקהתכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונה
החדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020)להלן-החוק(,פרק
לעניין לעיל כמתואר כלכלי הסדר עוגן שבו לחוק, ו'1
דמיבידודעבהסדרהאמור,שנקבעכהוראתשעהשתוקפה
2021(,ושחללגבי )31במרס עדיוםי"חבניסןהתשפ"א
עד החוק תחילת שמיום בתקופה שחלו בידוד תקופות
המועדהאמור)להלן-תקופתהוראתהשעה(,נקבעכי
עובדשנעדרמעבודתועקבהיותובבידודלפיצובידוד
ביתרשאילזקוףאתימיהיעדרותועקבהבידודעלחשבון
יתרתהמחלההצבורהשלו,ולקבלבגיןהיעדרותזודמי
בידודבדומהלזכאותלדמימחלהלפיחוקדמימחלה,
והכולבסייגיםהקבועיםבחוקעבהתאם,נקבעכיהמדינה

תשפהבאופןחלקימעסיקיםבשלדמיהבידודששילמו
לעובדיהם,והכולבהתאםלהוראותפרקו'1האמורע

בשלהתפזרותהכנסתה–23,ביוםח'בטבתהתשפ"א
)23בדצמבר2020(,הוארכהתקופתהוראתהשעהובהתאם
הוארךתוקפושלההסדרהמתוארלעיל,מכוחסעיף38
כ"ו יום עד בתוקף עמד שהוא כך הכנסת, לחוק–יסוד:
בתמוזהתשפ"א)6ביולי2021(,וחללענייןתקופותבידוד
שחלובתקופתהוראתהשעההמוארכתכאמורעכמפורט
להלןבדבריההסברלסעיף13להצעתהחוק,צובידודבית,
עלחובותהבידודהמוטלותמכוחו,עדייןעומדבתוקף,
ועלכןנדרשלהאריךאתתקופתהוראתהשעה,ובהתאם-
אתתוקפושלהסדרדמיהבידודשבפרקו'לחוק,לתקופה

נוספת)ראוסעיף13להצעתהחוק(ע

החל )2020 בדצמבר 20( התשפ"א בטבת ה' ביום
בישראלמבצעלחיסוןהאוכלוסייהכנגדהמחלההנגרמת
מנגיףהקורונההחדשעבהתאם,בסמוךלאחרמכן,תוקנו
ההוראותהרלוונטיותשלמשרדהבריאותכךשנקבעכי
מישהתחסןאוהחליםמהמחלהיהיהפטורמחובתבידודע

הפטורכאמוריצרקושיבעבורהוריםמחוסניםאו
ביתע בידוד צו לפי בבידוד חייבים שילדיהם מחלימים
ככלל,ילדיםרביםאינםמסוגליםלהישארבבידודבכוחות
עצמםוזקוקיםלטיפולוהשגחהצמודיםעכלעודהורים
לילדיםבבידודלאהיומחוסנים,הרישבהתאםלהנחיות
משרדהבריאות,כדילקייםאתחובתהבידודהיהעליהם
לשהותבבידודבעצמם,יחדעםילדיהםעכך,הוריםאלה,
זכאיםלדמי לשהותבבידוד,היו מחויבים שבפועלהיו

בידודבשלהיעדרותםמעבודתםע

מאזשנקבעהפטורהאמור,הורהמחוסןאומחלים
אינוחייבעודלשהותבבידוד,גםאםילדוהשוההעימו
אינו כן ועל מאומת, לחולה חשיפה בשל בבידוד חייב
זכאילדמיבידודמכוחהחוקבעדימיהיעדרותומעבודתו
בתקופתהבידודשלילדוענוסףעלכך,בעקבותהקביעה
בגדר אינו בידוד שלפיה בידוד ימי בעניין הדין בפסק
מחלה,הרישהורהכאמורגםאינוזכאילדמימחלהמכוח
חוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלתילד(,התשנ"ג-3וו1
)להלן-חוקדמימחלתילד(,בשלהיעדרותוכאמורלצורך

השגחהעלילדושבבידודע

דמי הסדר של תוקפו הארכת לצד מוצע, לפיכך
גם כי ולקבוע החוק את לתקן לעיל, כמתואר הבידוד

ס"חהתש"ף,עמ'8ו2;התשפ"א,עמ'338ע 1
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לפניההגדרה"דמיבידוד"יבוא: )1(

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

ההגדרה"דמיבידוד"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"חוקיסודותהתקציב"יבוא: )3(

לפניההגדרה"דמיבידוד"יבוא: )1(

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

ההגדרה"דמיבידוד"-תימחק; )2(

אחריההגדרה"חוקיסודותהתקציב"יבוא: )3(

הורהמחוסןאומחלים,אשרנעדרממקוםעבודתוכדי
לשהותעםילדושמצויבבידוד,יהיהזכאילדמיבידוד
בעדימיהיעדרותוכאמור,בדומהלזכאותהקיימתכיום
בחוקלגביעובדהשוההבבידודכהגדרתובחוק)להלן-
עובדהשוההבבידוד(עעלפיהמוצע,זכאותזותחולבאופן
להישאר שנאלצו להורים פתרון לתת כדי רטרואקטיבי
עםילדיהםששהובבידודולאקיבלועלכךדמיבידוד,
בתקופהשלאחרהשינויהמתוארלעילבהוראותמשרד
הבריאותעכמוכן,מוצעלאפשרלהוריםלחלקביניהםאת
נטלההשגחהעלהילדשבבידוד,בדומהלהסדרהקיים

לגבימחלתילדבחוקדמימחלתילדע

עודמוצעלהפחיתל–5%ואתשיעורדמיהבידוד
שלהםיהיהזכאיעובדהמצויבבידוד,אשרלאהתחסן
ואינומחלים,ולאהייתהלגביומניעהרפואיתלהתחסןע
ככלל,לשהייתושלעובדבבידודישעלויותנלוותנרחבות
מעברלאלההמוטלותעלהעובדעצמו,אשרחלותעל
ישירות עלויות מוטלות למשל, כך שלישייםע צדדים
הנובעותמכניסתושלהעובדלבידוד,עלהמעסיקאשר
נדרשלשלםדמיבידודונפגעבפעילותהתקינהשלהעסק
לא חלק שמשפה המדינה, ועל העובד; היעדרות בשל
ו'1 מבוטלמעלויותאלהמכוחהחוק)ראוסימןג'בפרק

לחוק(ע

בימיםאלה,כאשרהחיסוןזמיןלכלדורש,ישלעובד
אפשרותנוחהלהתחסן,בראשובראשונהלמעןשמירהעל
בריאותוועלבריאותהציבור,וכןכדילצמצםאתהעלויות
הנלוותהאמורותועלויותאחרותהמוטלותעלסביבתו,
ובייחודעלהמעסיקועלהמדינהעבשלקיומהשלאפשרות
זו,אשרמונעתאתההכרחלשהותבבידודולכןישבהכדי
למנועאתהחצנתהעלויותהאמורותלצדדיםשלישיים,
מוצעלהפחיתאתהזכאותלדמיבידודשלהםיהיהזכאי
עובדהשוההבבידודשבחרשלאלהתחסן,שלאמטעמים
רפואייםעעםזאת,עובדשלאהתחסן,אשרשוההבבידוד
עקבשהייתילדובבידוד,יהיהזכאילתשלוםדמיבידוד
במלואם,בכפוףלסייגיםהקבועיםבחוק,וזאתמכיווןשהוא
נדרשממילאלשהותעםילדובבידוד,בדומהלהורהמחוסן

אשרנדרשלהשגיחעלילדושבבידודע

כללתקופותהזכאותלדמיבידודשיינתנומכוחפרק
יהיולתקופה זו, חוק בהצעת המוצע לחוקכתיקונו ו'1
הקצרהביותרהאפשריתמבחינהבריאותיתלפיצובידוד

ביתע

כאמור,ההסדרלענייןתשלוםדמיבידודעוגןבחוק
באופןזמני,כהוראתשעהעדיוםי"חבניסןהתשפ"א)31
חוק–יסוד: מכוח כאמור, הוארך )שתוקפה )2021 במרס
)6ביולי2021(,כדי הכנסת,עדיוםכ"ובתמוזהתשפ"א
להיכנס עובדים על שחלה לחובה כלכלי פתרון לתת
סיכון היוצרים התנאים בהם מתקיימים כאשר לבידוד
את לקטוע וכדי הקורונה, בנגיף להדבקה אפידמיולוגי
שרשרתההדבקהולמנועאתהמשךהפצתהנגיףעהסדר
יימנע בבידוד, חייב אשר שעובד חשש למנוע נועד זה
ויגיעלמקוםעבודתוכדילאלהיפגע מלשהותבבידוד
בשכרו,והכולכדילשמורעלהאינטרסשלבריאותהציבורע

ההסדרהאמורנקבעבנסיבותשבהןלאהייתהכל
אפשרותלמנועאתכניסתושלעובדלבידודאםנחשף
לחולהמאומתעלעומתזאת,בעתהנוכחית,קיימתאפשרות
העובד לבריאות בה שיש התועלת לצד אשר להתחסן,
ולבריאותהציבור,ישבהגםכדילפטוראתהעובדמחובת
בידודעפטורזהישבוכדילבטלאתהעלויותהשליליות
המוטלותעלצדדיםשלישייםבשלשהייתהעובדבבידוד,
ובהןתשלוםדמיבידודשנכפהעלהמעסיקושיפוילמעסיק
מהמדינהעקבכך,ופגיעהבתפקודהשוטףשלהעסקבשל
היעדרותהעובדעעםזאת,כדילהבטיחהסדרמידתישלא
פוגעכלכליתיתרעלהמידהבעובדהשוההבבידוד,ולא
פוגעבאינטרסשלבריאותהציבורהטמוןבתשלוםדמי
בידוד,מוצעלהפחיתאתדמיהבידודשישולמולעובד
כאמורשלאהתחסן,כךשהואיהיהזכאיל–5%ומדמי
הבידודהמשולמיםמכוחהוראתהשעה,ולאלשלולאותם

לחלוטיןע

לבסוף,עלרקעהתפשטותזןדלתאשלנגיףהקורונה,
וכןעלרקעההיתכנותלכךשגםמחוסןאומחליםיידרש
בנסיבותמיוחדותוקונקרטיותלשהותבבידודבשלמגע
הדוקעםחולהשנדבקבזןמסוכןשלהנגיף,מוצעשמחוסן
אומחליםאשרמשרדהבריאותקבעכיהואחייבלשהות
בבידודעלאףהיותומחוסןומחלים,יהיהזכאילמלואדמי

הבידוד,הכולכמפורטלהלןע

מוצעלהוסיףלחוקהגדרותשלכמהמונחים  סעיף 1
הגדרות לתקן וכן המוצע, בתיקון המשמשים 
שונותהרלוונטיותלהסדרהמוצעבתיקוןזה,הכולכמפורט

להלן:
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""חיסון"-חיסוןנגדנגיףהקורונההחדש,כמשמעותובחוקביטוחנפגעיחיסון,
התש"ן-ו8ו21;";

אחריההגדרה"המוסד"יבוא: )צ(

""עובדבבידודמזכה"-עובדהשוההבבידוד,שמתקייםבואחדמאלה:

למעסיקו, כך על אישור והמציא ראשונה חיסון מנת קיבל הוא )1(
ובמועדתחילתתקופתהבידודטרםחלפו30ימיםמהמועדשבוקיבלאת

מנתהחיסוןהאמורה;

הואמחליםוהמציאלמעסיקואישורעלכך,והואחייבבבידודלפי )2(
צובידודבית;

רופאקבעכיקיימתלגביומניעהרפואיתלהתחסן,אושלאקיימת )3(
לגביהציבורשהואנמנהעימוהמלצהשלמשרדהבריאותלהתחסן,הכול
בהתאםלהוראותהמנהלכהגדרתובפקודתבריאותהעם3,והואהמציא

למעסיקואישורעלכךמאתרופא;

הואקטין; )צ(

הואשוההבבידודבשלחובתבידודשחלהעלילדו,ומתקיימיםבו )5(
כלאלה:

ילדואינוחוזראוחולה; )א(

טרםחלפהלגביילדוהתקופההמזעריתלבידוד; )ב(

הואמסרדיווחלגביהבידודשלילדווהמציאלמעסיקוהעתק )ג(
מהדיווחכאמור;

הואשההעםילדובבידודלפיצובידודבית; )ד(

התיקון לפי אומנם  - מזכה"  בבידוד  "עובד  להגדרה 
ל–5%ו כעת זכאי יהיה בבידוד השוהה עובד המוצע,
מדמיהבידודששולמולועדכה,אךמוצעלקבועחריגים
לכללזה,שיחולועלעובדיםשבשלנסיבותשאינןתלויות
בהם,אינםיכוליםלהימנעמחובתבידודעמדובר,למשל,
בעובדיםשהתחסנובמנהראשונהשלחיסון,וכעתעליהם
להמתין מכן ולאחר השנייה המנה לקבלת עד להמתין
כשבוענוסףעדלהשלמתההגנההחיסוניתעעובדיםאלה
החלובתהליךשישבוכדילמנועאתהעלויותהשליליות
שלהבידוד,והמשכואינותלויבהם,ועלכןמוצדקשיהיו

זכאיםלמלואדמיהבידודע

כמוכן,יהיוזכאיםלמלואדמיהבידודעובדיםאשר
התחסנואוהחלימו,אךנקבעלגביהםכיהםעדייןחייבים
של מסוכן זן התפשטות בשל אם למשל, זאת, בבידודע
הנגיף,וכדילצמצםאתהתפשטותו,יורהמשרדהבריאות,
בנסיבותמסוימות,עלשהייהבבידודגםשלמחוסניםאו

מחלימים,חרףהחרגתםמחובתבידודלפיצובידודביתע

נוסףעלכך,עובדהשוההבבידודשאינומחוסןיהיה
קבעלגביו,בהתאם רופא אם הבידוד דמי למלוא זכאי

להוראותהמנהלהכללישלמשרדהבריאות,כיהואאינו
יכוללהתחסןמסיבותרפואיותאושלאקיימתלגביהציבור

שהואנמנהעימוהמלצהשלמשרדהבריאותלהתחסןע

גםעובדיםשהםקטיניםיהיוזכאיםעלפיהמוצע
לדמיבידודמלאים,זאתמאחרשההחלטהאםלהתחסן
אינהנתונהבידיהםאלאבידיהוריהםאוהאפוטרופוסים

שלהםע

לבסוף,מוצעלקבועכיגםהורהשלאהתחסןיהיה
זכאילדמיבידודמלאים,אםנכנסלבידודעקבשהייתילדו
בבידודעזאתמכיווןשעובדזההיהצריךממילאלהישאר
להשגיחעלילדו,ביןשהתחסןוביןשלאעעםזאת,מוצע
מכיוון בלבד, ההורים לאחד תינתן זו זכאות כי לקבוע
השוהה ילד על השגחה לצורך אחד הורה רק שדרוש
בבידודעזאת,בדומהלזכאותהניתנתלפיחוקדמימחלת
ילדעאםההורההשנישלהילדשבבידודנדרשאףהוא
לשהותבבידוד)כיאינומחוסן(,הואיהיהזכאיל–5%ו

מדמיהבידוד)בדומהלעובדהשוההבבידוד(ע

ס"חהתש"ן,עמ'ו1ע 2

ע"ר0צו1,תוס'1,עמ')ע(1ו1,)א(ו23ע 3
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מתקייםבואחדמאלה,ובלבדשמסרהצהרהעלכךלמעסיקו )ה(
לפיהטופסשבתוספתהראשונה:

הילדנמצאבהחזקתוהבלעדיתאושהואהורהיחיד )1(
שלהילד;

ההורההשנישלהילדאינועובדשהואהורהמלווה )2(
ואינועובדהשוההבבידודשמתקייםלגביוהאמורבפסקהזו,
אושההורההשניכאמורהואעובדעצמאישלאנעדרמעסקו

אושלאחדלמעיסוקבמשלחידובימיהיעדרותהעובד;";

בהגדרה"עובדהשוההבבידוד"- )5(

ברישה,במקום"בפסקאות)1(עד)3("יבוא"בפסקאות)1(עד)צ(",אחרי )א(
"למעט"יבוא"חולהאו"והמילים"אושהואחולהכהגדרתובצובידודבית"-

יימחקו;

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

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

טרםחלפהלגביוהתקופההמזעריתלבידוד;"; ")צ(

אחריההגדרה"עובדהשוההבבידוד"יבוא: )6(

""עובדשהואהורהמלווה"-עובדשמתקיימיםבוכלאלה:

הואנעדרמעבודתומשוםשילדוהואאדםהמצויבבידוד; )1(

לאחלהעליוחובתבידודלפיצובידודבית; )2(

ילדואינוחוזראוחולה; )3(

טרםחלפהלגביילדוהתקופההמזעריתלבידוד; )צ(

מתקייםבואחדמאלה,ובלבדשמסרהצהרהעלכךלמעסיקולפי )5(
הטופסשבתוספתהראשונה:

הילדנמצאבהחזקתוהבלעדיתשלהעובד,אושהעובדהוא )א(
הורהיחידשלהילד;

מתקייםבואחדמאלה,ובלבדשמסרהצהרהעלכךלמעסיקו )ה(
לפיהטופסשבתוספתהראשונה:

הילדנמצאבהחזקתוהבלעדיתאושהואהורהיחיד )1(
שלהילד;

ההורההשנישלהילדאינועובדשהואהורהמלווה )2(
ואינועובדהשוההבבידודשמתקייםלגביוהאמורבפסקהזו,
אושההורההשניכאמורהואעובדעצמאישלאנעדרמעסקו

אושלאחדלמעיסוקבמשלחידובימיהיעדרותהעובד;";

בהגדרה"עובדהשוההבבידוד"- )5(

ברישה,במקום"בפסקאות)1(עד)3("יבוא"בפסקאות)1(עד)צ(",אחרי )א(
"למעט"יבוא"חולהאו"והמילים"אושהואחולהכהגדרתובצובידודבית"-

יימחקו;

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

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(

טרםחלפהלגביוהתקופההמזעריתלבידוד;"; ")צ(

אחריההגדרה"עובדהשוההבבידוד"יבוא: )6(

""עובדשהואהורהמלווה"-עובדשמתקיימיםבוכלאלה:

הואנעדרמעבודתומשוםשילדוהואאדםהמצויבבידוד; )1(

לאחלהעליוחובתבידודלפיצובידודבית; )2(

ילדואינוחוזראוחולה; )3(

טרםחלפהלגביילדוהתקופההמזעריתלבידוד; )צ(

מתקייםבואחדמאלה,ובלבדשמסרהצהרהעלכךלמעסיקולפי )5(
הטופסשבתוספתהראשונה:

הילדנמצאבהחזקתוהבלעדיתשלהעובד,אושהעובדהוא )א(
הורהיחידשלהילד;

מונחזהמתייחס להגדרה "עובד שהוא הורה מלווה" - 
להוריםשלאחלהעליהםחובתבידודלפיצובידודבית
אינם אלה עובדים מחלימיםע או מחוסנים שהם מאחר
חייביםכיוםבבידודבעתשהייתילדםבבידוד,ולכןגם
אינםזכאים,לפיההסדרהמעוגןהיוםבחוקלדמיבידוד

בעדימיהיעדרותםמהעבודהע

בבידוד ששהה הורה רק הסדר, אותו לפי כאמור,
בהתאם זאת בידוד, לדמי זכאי ילדו עם יחד בעצמו
להנחיותמשרדהבריאותלענייןאופןקיוםהבידוד,ולפיהן
יחד ושוהה שבבידוד אחר לאדם שמצטרף מי על גם
עימוקיימתדרישהלשהותבבידודעלכן,הוריםמחוסנים
ילדיהם על להשגיח כדי מהעבודה שנעדרו ומחלימים
שבבידודולטפלבהם,אךלאשהובבידודבעצמם)שכן,
כאמור,ככלל,הםלאנדרשיםלכך(,לאהיוזכאיםלדמי

בידודע

מוצעכיעובדיםאלהיהיוזכאיםלדמיבידודמלאים
בעבורימיהיעדרותםמעבודתםעעםזאת,מוצעלהגביל
אתהזכאותכאמורבכמהמקרים:ראשית,מוצעלהגבילה
חזרתו בעקבות הילד על חלה הבידוד שחובת במקרה
מחוץלארץ,זאתמשוםשנסיעהלחוץלארץלרובאינה
אירועהכרחי,והבידודשבעקבותיההואצפויוידוע)אף
החוזרים לגבי לגביואו חלה לא הילד נסיעת בעת אם
מהמדינהשאליהנסע,חובתבידוד,וזאתעקבהדינמיות
בהתפשטותהנגיףבמדינותהעולם(;שנית,מוצע,בדומה
לקבועבהגדרה"עובדהשוההבבידוד"כמוגםהזכאות
לפיחוקמחלתילד,להגבילאתהזכאותכאמוררקלאחד
ההורים,מכיווןשכאמור,דיבהורהאחדכדילטפלבילד

המצויבבידודע
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ההורההשנישלהילדהואעובדולאנעדרמעבודתובשלכך )ב(
שילדוהואאדםהמצויבבידודבימיהיעדרותהעובד,אושההורה
השניכאמורהואעובדעצמאישלאנעדרמעסקואושעסקבמשלח

ידובימיהיעדרותהעובד;

העתק למעסיקו והמציא ילדו של הבידוד לגבי דיווח מסר הוא )6(
מהדיווחכאמור;";

אחריההגדרה"צובידודבית"יבוא: )ו(

""תקופהמזעריתלבידוד"-תקופהשתחילתהביוםשבונודעלעובדשחלה
עליואועלילדוחובתבידודלפיצובידודבית,בשלעילתבידודמסוימת,
וסיומהבמועדהמוקדםביותרשבויכולהלהסתייםלגביהעובדאוילדו,

לפיהעניין,חובתהבידודכאמור;";

במקוםההגדרה"תקופתבידוד"יבוא: )8(

""תקופתבידוד"-תקופהרצופהשתחילתהביוםהראשוןשבונודעלעובד
שחלהעליואועלילדוחובתבידודלפיצובידודבית,וסיומהביום
תקופה אותה במהלך אם אף כאמור, בידוד חובת חלה שבו האחרון
השתנתההעילהשבשלהחלהחובתהבידוד,ובלבדשכלתקופההנמנית
בשלאותהעילתבידודלאתעלהעלהתקופההמזעריתלבידוד;לעניין
עובדשדיווחלמשרדהבריאותלפיצובידודביתעלחובתבידודהחלה
עליואועלילדוארבעהימיםאויותראחרישנודעלוהאמור-יחלמניין

התקופהארבעהימיםלפניהמועדשבודיווחכאמור;"ע
בסעיף26בלחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף26ב

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

עובדכמפורטבפסקאות)1(ו–)2(זכאילקבלממעסיקותשלוםכמפורטבאותן ")א(
פסקאותבעדימיהעבודהשבהםנעדרמעבודתובתקופתהבידוד,למעטתשלום
בעדיוםעבודהמלאאחדבאותהתקופה,ואולםהעובדזכאילבחורלקבלתשלום
גםבעדיוםהעבודההאמור,עלחשבוןיוםחופשההמגיעלו)להלן-דמיבידוד(:

להגדרה "התקופה המזערית לבידוד" - בהתאםלצובידוד
ביתבנוסחוכיום,חובתהבידודחלהלמשךצ1ימיםמיום
המגעההדוקהאחרוןעםחולההקורונה,אולמשךעשרה
ימיםבלאתסמיניםועדלקבלתתשובהשליליתלהימצאות
נגיףקורונהבשתיבדיקות,כאשרהבדיקההשנייהבוצעה
ביוםהתשיעימתחילתהתקופהשבהחלהחובתבידוד
לפיצובידודבית,לכלהמוקדם)הלכהלמעשה,תוצאה

זומגיעהלרובביוםהעשירילתקופתהבידודהאמורה(ע

מוצעלקבועכיהזכאותלדמיהבידודתינתןלעובד
אךורקלתקופתהבידודהמזעריתהאפשריתלפיצובידוד
בית,שהיאהתקופהשעדקבלתתוצאותהבדיקההשנייה
כאמורעכלומר,תקופהמזעריתזותהיההתקופההמרבית
שניתןלקבלבשלהדמיבידודלפיהתיקוןהמוצעעזאת
הבידוד משך את לקצר אפשרות העובד שבידי מכיוון
באמצעותעריכתשתיבדיקות,ובכךלחסוךאתהעלויות
הנובעותמשהייתובבידודהמוטלותכאמורעלהמעסיק

ועלהמדינהע

מאחרשלפיצובידודבית,הבידודיסתייםעםקבלת
אם שגם הרי השנייה, הבדיקה של השלילית התוצאה
מסיבות העשירי, ליום מעבר תתעכב הבדיקה תוצאת
שאינןתלויותבעובד,העובדלאייפגעויהיהזכאילדמי

בידודעדלמועדשבוהתקבלההתוצאהבפועלע

להגדרה "תקופת בידוד" - מוצעלערוךהתאמותבהגדרה
"תקופתבידוד"כךשזותכלולגםתקופתבידודשלילד
כהגדרתו מלווה הורה שהוא עובד בגדר הוא שהורהו
המוצעתבסעיף1)6(להצעתהחוקעכמוכןמוצעלהבהיר
לא מסוימת בידוד עילת בשל הנמנית בידוד שתקופת
שמדובר בין זאת לבידודע המזערית התקופה על תעלה

בכמהתקופותרצופות,וביןשמדוברבתקופהאחתע

סעיף26בלחוקקובעאתמנגנוןהזכאותלדמי  סעיף 2
בידודעמוצעלתקןסעיףזהכךשלעובדבבידוד 
מזכהוכןלעובדשהואהורהמלווהישולמודמיבידוד
מלאים,אךלעובדהשוההבבידוד-אשרזכאיכיוםלדמי
בידודמלאים-ישולמורק5%ומדמיהבידודעהפחתה
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עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה-סכוםהשווהלדמי )1(
מחלהלפיסעיף5לחוקדמימחלה;

עובדהשוההבבידוד-5%ומהסכוםהאמורבפסקה)1(ע )2(

עובדיםשהםהוריםמלוויםאשרנעדרומעבודתםלסירוגיןבמהלךתקופת )א1(
הבידודשלילדם,יופחתהתשלוםבעדיוםהעבודההאמורבסעיףקטן)א(,רק
מהתשלוםהמגיעלהורההראשוןמהםשנעדרמעבודתובמהלךאותהתקופת
בידוד,ובלבדשבהצהרהשמסרהעובדלמעסיקולפיחוקזההואהודיעעלימי
ההיעדרותשלההורההשנימעבודתובשלחובתהבידודשחלהעלילדם,וצירף

אליההצהרהכאמורשהגישההורההשנילמעסיקוע";

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

)1(,במקום"עובדהשוההבבידודושולמו"יבוא"עובד )ג(,בפסקה בסעיףקטן )3(
ששולמו"ובמקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשלא"יבוא"ובלבד-

בתקופת עבודה ימי מארבעה יותר יופחתו לא מזכה בבידוד שלעובד )א(
הבידוד;

שלעובדשהואהורהמלווהלאיופחתויותרמארבעהימיעבודהבתקופת )ב(
הבידוד;ואולם,נעדרועובדיםשהםהוריםמלוויםמעבודתםלסירוגיןבמהלך

תקופתהבידודשלילדם,לאיופחתויותרמארבעהימיםכאמורלשניהםיחד;

שלעובדהשוההבבידודלאיופחתויותרמשלושהימיעבודהבתקופתהבידוד;"ע )ג(

בסעיף26גלחוקהעיקרי,המילים"כהגדרתובצובידודבית"-יימחקוע3עתיקוןסעיף26ג

בסעיף26דלחוקהעיקרי,אחרי"עובד"יבוא"השוההבבידוד,עובדבבידודמזכהאוצעתיקוןסעיף26ד
עובדשהואהורהמלווה"ע

בסעיף26הלחוקהעיקרי,במקום"בבידודועבד"יבוא"בבידוד,עובדבבידודמזכהאו5עתיקוןסעיף26ה
עובדשהואהורהמלווה,שעבד"ע

בסעיף26ולחוקהעיקרי,במקום"בבידודבשלהיותוחולהכהגדרתובצובידודבית"6עתיקוןסעיף26ו
יבוא"בבידוד,עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה,בשלהיותואוהיותילדו,

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

עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה-סכוםהשווהלדמי )1(
מחלהלפיסעיף5לחוקדמימחלה;

עובדהשוההבבידוד-5%ומהסכוםהאמורבפסקה)1(ע )2(

עובדיםשהםהוריםמלוויםאשרנעדרומעבודתםלסירוגיןבמהלךתקופת )א1(
הבידודשלילדם,יופחתהתשלוםבעדיוםהעבודההאמורבסעיףקטן)א(,רק
מהתשלוםהמגיעלהורההראשוןמהםשנעדרמעבודתובמהלךאותהתקופת
בידוד,ובלבדשבהצהרהשמסרהעובדלמעסיקולפיחוקזההואהודיעעלימי
ההיעדרותשלההורההשנימעבודתובשלחובתהבידודשחלהעלילדם,וצירף

אליההצהרהכאמורשהגישההורההשנילמעסיקוע";

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

)1(,במקום"עובדהשוההבבידודושולמו"יבוא"עובד )ג(,בפסקה בסעיףקטן )3(
ששולמו"ובמקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשלא"יבוא"ובלבד-

בתקופת עבודה ימי מארבעה יותר יופחתו לא מזכה בבידוד שלעובד )א(
הבידוד;

שלעובדשהואהורהמלווהלאיופחתויותרמארבעהימיעבודהבתקופת )ב(
הבידוד;ואולם,נעדרועובדיםשהםהוריםמלוויםמעבודתםלסירוגיןבמהלך

תקופתהבידודשלילדם,לאיופחתויותרמארבעהימיםכאמורלשניהםיחד;

שלעובדהשוההבבידודלאיופחתויותרמשלושהימיעבודהבתקופתהבידוד;"ע )ג(

תיקוןסעיף26גבסעיף26גלחוקהעיקרי,המילים"כהגדרתובצובידודבית"-יימחקוע3ע

בסעיף26דלחוקהעיקרי,אחרי"עובד"יבוא"השוההבבידוד,עובדבבידודמזכהאוצע
עובדשהואהורהמלווה"ע

תיקוןסעיף26ד

בסעיף26הלחוקהעיקרי,במקום"בבידודועבד"יבוא"בבידוד,עובדבבידודמזכהאו5ע
עובדשהואהורהמלווה,שעבד"ע

תיקוןסעיף26ה

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

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

תיקוןסעיף26ו

זומגלמתאתהעיקרוןהנזכרלעילשלפיומדוברבעובד
הנובעות השליליות העלויות את למנוע יכול שהיה
משהייתובבידוד,אךבחרשלאלעשותזאת,ולכןאיןמקום
המעסיק, תוטלעל היעדרותו בשל העלות שמלוא לכך
ובעקבותיו,במידהמסוימת,גםעלהמדינהעבניגודלעובד
כאמור,עובדשהואהורהמלווהועובדבבידודמזכהיהיו
משום וזאת מלאים, בידוד לדמי המוצע פי על זכאים
שכאמור,היעדרותםמעבודתםנובעתמבידודשלאהיה

בידםלמנועע

הקיים ההסדר לפי הבידוד דמי שמתשלום מאחר
בחוק)וכןלפיההסדרכתיקונוהמוצע(מופחתתשלוםבעד
יוםעבודהמלאאחד,מוצעלהבהירכיבמקרהשלהורים
בבידוד, ילדם שהיית עקב מעבודתם לסירוגין שנעדרו
האמורתיעשהרק העבודה יום התשלוםבעד הפחתת
לגביאחדמהם,וזאתבדומהלמנגנוןהקייםבאותוהקשר

בחוקמחלתילדע

סעיףקטן)ג(שלסעיף26בלחוקקובעמנגנוןלהפחתת
בידוד, בשל מעבודתו עובד נעדר שבהם עבודה ימי
מתקופתהמחלההצבורהשלועמוצעלתקןסעיףזהבהתאם
להפחתתדמיהבידודשישולמולפיהתיקוןהמוצעלעובד
השוההבבידודעכמוכןמוצעכיבמקרהשלהוריםשנעדרו
לסירוגיןמעבודתםעקבשהייתילדםבבידוד,מספרהימים

המרבישיופחתיחושבלגבישניהםיחדע

ובכללן בחוק, שונות הוראות לתקן מוצע  סעיפים
עובדים, זכויות על הגנה שעניינן ההוראות  4 עד 6
בהתאםלהוספתקבוצתהעובדיםשהםהורים  ו–9

מלוויםלעובדיםהזכאיםלדמיבידודלפיהחוק 
ובהתאםלהבחנההמוצעתלענייןזכאותלדמיבידודבין

עובדיםהשוהיםבבידודלביןעובדיםבבידודמזכה
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אחריסעיף26זלחוקהעיקרייבוא:ועהוספתסעיף26ז1

"זכאותעובד
שהואאומן

הוראותסימןזהיחולולגביעובדשהואאומןכהגדרתובחוק26ז1ע
מנחה מאת אישור ובידו התשע"ו-2016צ, לילדים, אומנה
היעדרות שבתקופת כך על חוק באותו כהגדרתו אומנה
העובדהאמורמתגורראצלוילדלפיהחוקהאמור)בסעיף
זה-אישוראומנה(,והכולבשינוייםהמחויביםובשינויזה:
)5()ה( ההצהרהשהעובדנדרשלמסורלמעסיקולפיפסקה
להגדרה"עובדבבידודמזכה"אולפיפסקה)5(להגדרה"עובד
שהואהורהמלווה"שבסעיף26א,לאתכלולאתפרטיהילד
להצהרה יצרף והעובד האמור, בחוק כמשמעותו באומנה

האמורהאתאישורהאומנהע"

בסעיף26טלחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף26ט

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- ")ב(

זכאי יהיה לא 26ג, סעיף לפי בידוד דמי לעובד ששילם מעסיק )1(
לתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(;

מעסיקששילםלעובדדמיבידודלפיסעיף26ב)ב(,מכוחהסדרדמי )2(
מחלהמיטיבלפיהסכםקיבוציאוחוזהאישיאומכוחהסדרדמיבידוד
מיטיב,לאיהיהזכאילתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(בעדהעלותשבה

נשאבשליוםעבודהמלאאחדבתקופתהבידודע";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"שהייתו"יבוא"אושהייתילדו,לפיהעניין"; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

מוצעלקבועכיהזכאותשלהורהלדמיבידוד  סעיף 7
ו'1לחוק,ביןבשלהיותו מכוחההסדרשפרק 
עובדשהואהורהמלווהוביןבשלהיותועובדבבידוד
מזכהשנמצאבבידודבגללחובתבידודשחלהעלילדו
כנוסחה מזכה" בבידוד "עובד להגדרה )5( פסקה )ראו
המוצע(,תהיהנתונהגםלהורהבמשפחתאומנה,בכפוף
לכךשזכאותזולאנוצלהבמקבילבידיההורהשלהילד

שבבידודע

סעיף26טלחוקקובעמנגנוןלשיפוימעסיקים  סעיף 8
ששילמולעובדיהםדמיבידודלפיהחוק,בידי 
המדינה)באמצעותהמוסדלביטוחלאומי(עמוצעלקבוע
כימעסיקששילםדמיבידודלעובדואשרנסעלחוץלארץ
בשליחותו,לפיסעיף26גלחוק)כלומר,בעדכלימיהעבודה
לשיפוי זכאי יהיה לא הבידוד(, בתקופת נעדר שבהם
מהמדינהבעדדמיהבידודששילםכאמורעזאת,משום
המחייבת לחולה, אקראיתשלעובד שבשונהמחשיפה
אתכניסתושלהעובדלבידוד,הרישנסיעהלחוץלארץ
בשליחותהמעסיקהיאאירועשלמעסיקיששליטהעליוע

לפיההסדרהקבועהיוםבחוק,תשלוםדמיבידוד
בנסיבותכאמורמזכהאתהמעסיקבשיפוי,אךכעתהעובד

יכוללמנועאתכניסתולבידודבשובולארץבאמצעות
חיסון,וכמוכןהמעסיקיודעמראשעלהבידודהצפוישל
העובד,אםיצאמהארץעדבריםאלהנכוניםגםלמקרה
שבועובדמחוסןיהיהחייבבבידודבעתשובומחוץלארץ,

וזאתעקבהדינמיותבהתפשטותהנגיףבמדינותהעולםע

אםכן,בידודבעקבותנסיעהלחוץלארץהואאירוע
יותר גבוהה סבירות שיש אירוע הפחות לכל או צפוי,
כאמורע מנסיעה הימנעות של במקרה מאשר שיתרחש
לכן,איןמקוםשהמדינהתשפהאתהמעסיקעלהחלטתו
העסקיתלשלוחאתהעובדלנסיעהלחוץלארץעלאף

הסיכוןהאמורע

העלויות כוללות מה במפורש להבהיר מוצע עוד
השיפוי מחושב שלפיהן בידוד, דמי לתשלום הנלוות
למעסיקעככלל,לצדהתשלוםהישירשלהמעסיקלעובד
בשלדמיהבידוד,ישהוצאותנלוותנוספותשבהןנושא
המעסיק,דוגמתדמיביטוחלאומיעלפיסעיף26טלחוק,
השיפוימאתהמדינהלמעסיקחלגםעלהוצאותאלהע
עובד, כל בעבור שונות אלה שעלויות מכיוון זאת, עם
בהתאםלתנאיהעסקתו,מוצעלקבועכילצורךהשיפוי
יובאובחשבוןהעלויותששילםהמעסיקבפועל,ולאיותר

ס"חהתשע"ו,עמ'צ253ע צ
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בסעיףזה,"העלותשבהנשאהמעסיקהנובעתמזכאותהעובדלדמיבידוד ")ד(
לפיפרקזה"-הסכוםהמתקבלמצירוףשניאלה:

דמיהבידודששילםהמעסיקבפועללעובד; )1(

סכוםהשווהלעלויותהנלוותששילםהמעסיקבפועלבעדהעובד, )2(
בשלתשלוםדמיהבידודכאמורבפסקה)1(,ובלבדשלאיעלהעל25%

מדמיהבידודכאמורבאותהפסקהע"

בסעיף26ילחוקהעיקרי,במקום"בבידוד"יבוא"בבידוד,עובדשהואהורהמלווהאוועתיקוןסעיף26י
עובדבבידודמזכה"ע

בסעיף26יאלחוקהעיקרי-10עתיקוןסעיף26יא

בסעיףקטן)ב(,במקום"60ימים"יבוא"0וימים",ובסופויבוא"אושלילדו,לפי )1(
העניין";

בסעיףקטן)ג(- )2(

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

זהוכןאת";

)2(,אחרי"שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפיהעניין"ובמקום בפסקה )ב(
"שהייתובבידוד"יבוא"שהייתואושהייתילדו,לפיהעניין,בבידוד";

בפסקה)צ(,אחרי"שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפיהעניין"ע )ג(

בסעיף26יבלחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף26יב

)א(,בסופויבוא"ולענייןבקשהלשיפויהמוגשתבשלדמיבידוד בסעיףקטן )1(
ששולמולעובדשהואהורהמלווהאועובדכאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדבבידוד
מזכה"שבסעיף26א-גםאתשםילדושבשלושולמולודמיהבידוד,מספרוהמזהה,

תקופתהבידודשלווימיהיעדרותהעובדבתקופתהבידוד";

בסעיףקטן)ב(- )2(

אחרי"כלעובד"יבוא"אוילדשלעובד"; )א(

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

דמיהבידודששילםהמעסיקבפועללעובד; )1(

סכוםהשווהלעלויותהנלוותששילםהמעסיקבפועלבעדהעובד, )2(
בשלתשלוםדמיהבידודכאמורבפסקה)1(,ובלבדשלאיעלהעל25%

מדמיהבידודכאמורבאותהפסקהע"

בסעיף26ילחוקהעיקרי,במקום"בבידוד"יבוא"בבידוד,עובדשהואהורהמלווהאווע
עובדבבידודמזכה"ע

תיקוןסעיף26י

תיקוןסעיף26יאבסעיף26יאלחוקהעיקרי-10ע

בסעיףקטן)ב(,במקום"60ימים"יבוא"0וימים",ובסופויבוא"אושלילדו,לפי )1(
העניין";

בסעיףקטן)ג(- )2(

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

זהוכןאת";

)2(,אחרי"שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפיהעניין"ובמקום בפסקה )ב(
"שהייתובבידוד"יבוא"שהייתואושהייתילדו,לפיהעניין,בבידוד";

בפסקה)צ(,אחרי"שלהעובד"יבוא"אושלילדו,לפיהעניין"ע )ג(

תיקוןסעיף26יבבסעיף26יבלחוקהעיקרי-11ע

)א(,בסופויבוא"ולענייןבקשהלשיפויהמוגשתבשלדמיבידוד בסעיףקטן )1(
ששולמולעובדשהואהורהמלווהאועובדכאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדבבידוד
מזכה"שבסעיף26א-גםאתשםילדושבשלושולמולודמיהבידוד,מספרוהמזהה,

תקופתהבידודשלווימיהיעדרותהעובדבתקופתהבידוד";

בסעיףקטן)ב(- )2(

אחרי"כלעובד"יבוא"אוילדשלעובד"; )א(

מ–25%משווידמיהבידודליוםששולמולעובדישירותע
סכוםזהמבטאאתהעלותהממוצעתלעובדע

בקשות להגשת התקופה את להאריך מוצע  סעיף 10
לקבלתשיפוילפיהחוק,כךשהיאתסתייםבתוך 
0וימיםמתוםהחודששבושהההעובדבבידודולאבתוך
26יא 60ימיםמהמועדהאמור,כפישקבועכיוםבסעיף
זמן להם ולאפשר המעסיקים על להקל כדי זאת לחוקע

היערכותנוסףע

המעסיק שיצרף בהצהרה כי להבהיר, מוצע עוד
דמי תשלום עצם לצד יצהיר, הוא לשיפוי לבקשתו
הבידודלעובד,גםעלכךשהתשלוםכאמורנעשהבהתאם
להוראותפרקו'1לחוק,וכןעלכךשהעובדהמציאלואת
המסמכיםהנדרשיםלהוכחתזכאותולדמיבידודכאמורע

להוספת בהתאם שונים תיקונים מוצעים לבסוף,
הקטגוריהשלעובדשהואהורהמלווהובהתאםלהבחנה

לעניין מזכה, בבידוד לעובד בבידוד השוהה עובד בין
הזכאותלדמיבידוד,כמוצעבהצעתחוקזוע

לחוק, ו–26יג 26יב סעיפים את לתקן מוצע  סעיפים
בהתאםלהוספתהקטגוריההנזכרתלעילשל  11 ו–12
בידודע לדמי זכאות להם שתהיה עובדים 

כמוכןמוצעכילגביעובדשנחשבלעובדבבידודמזכה
בשלכךשקיבלמנתחיסוןראשונה,יכלולהמידעהמועבר
למשרדהבריאותלפיהוראותסעיף26יבלחוקגםאתמועד
קבלתהמנההראשונהכאמורעשכן,עלפיהמוצע,עובד
זהנחשבלעובדבבידודמזכה)וזכאילתשלוםמלואדמי
הבידוד(רקכלעודנמשכתהתקופההנדרשתלהשלמת
תהליךההתחסנות)עדתוםשבועלאחרקבלתמנתהחיסון

השנייה(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-ו2צ1,ג'באבהתשפ"א,2021עוע12 6ו5

במקום"שהייהבבידוד"יבוא"שהייתואושהייתילדו,לפיהעניין,בבידוד"; )ב(

במקום"אםהיהלחולהכהגדרתובצובידודבית"יבוא"אםהעובדאוילדו )ג(
היהלחולה";

בסופויבוא"ואםהיההעובדמחליםבתחילתתקופתהבידוד,ולענייןעובד )ד(
שצויןברשימהכעובדבבידודמזכהכאמורבפסקה)1(להגדרה"עובדבבידוד

מזכה"-אםמתקייםלגביוהאמורבאותהפסקה";

בסעיףקטן)ג(,אחרי"עלשהייתו"יבוא"אושהייתילדו,לפיהעניין"ע )3(

בסעיף26יגלחוקהעיקרי,אחרי"יוםבידודשלעובד"יבוא"אושלילדו",אחרי"אותו12עתיקוןסעיף26יג
עובד"יבוא"אושלילדו"ואחרי"יוםבידודשלהעובד"יבוא"אושלילדו"ע

בסעיף26יז)א(לחוקהעיקרי,בהגדרה"תקופתהוראתהשעה"-13עתיקוןסעיף26יז

האמורבהיסומןכפסקה")1("ולפניהיבוא"כלאחתמאלה:"; )1(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

)נגיףהקורונה התקופהשמיוםתחילתושלחוקהתכניתלסיועכלכלי )2("
החדש()הוראתשעה()תיקוןמס'6(,התשפ"א-2021,עדיוםי"גבחשווןהתשפ"ב

)31באוקטובר2021(ע"

אחריסעיף32לחוקהעיקרייבוא:צ1עהוספתתוספת

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

הצהרה

)5()ה(להגדרה"עובדבבידודמזכה"אולפי לענייןהיעדרותמהעבודהלפיפסקה
פסקה)5(להגדרה"עובדשהואהורהמלווה",שבסעיף26א-

אניהחתוםמטה- )1(

שםפרטי:___________

שםמשפחה:__________

מספרזהות:_____________

מען:_________________

כאמור,פרקו'1לחוקבנוסחוהנוכחי,עמדבתוקף  סעיף 13
)2021 במרס 31( התשפ"א בניסן י"ח יום עד 
)ראוההגדרה"תקופתהוראתהשעה"שבסעיף26יזלחוק,
כנוסחולפניתיקונובהצעתחוקזו(עמכוחסעיף38לחוק–

יסוד:הכנסת,הוארךתוקפובאופןאוטומטיעדיוםכ"ו
בתמוזהתשפ"א)6ביולי2021(ע

בקורונה, החולים במספר הניכרת הירידה אף על
עדייןקיימיםמקריםשבהםמוטלתחובתבידוד,בעיקר
זןדלתא בקרבילדיםאשרטרםחוסנו,ובשלהתפשטות
שלהנגיףעבהתאםכאמור,ההסדרבענייןחובתבידודלפי

צובידודביתממשיךלעמודבתוקפוומוארךמזמןלזמן
זו,הצוהאמורעומד )נכוןליוםפרסומהשלהצעתחוק
בתוקףעדיוםג'באלולהתשפ"א)11באוגוסט2021()ראו

ק"תהתשפ"א,עמ'3622(ע

עלכן,נדרשגםהמשךתחולתושלההסדרשבפרק
האמור,עלתיקוניוהמוצעיםבהצעתחוקזו,ומוצעלהוסיף
לתקופתהוראתהשעהתקופהנוספת,כךשפרקו'1לחוק
יעמודבתוקףגםבתקופהשמיוםתחילתושלהחוקהמוצע
לגבי ,)2021 באוקטובר 31( התשפ"א בחשוון י"ג יום עד

תקופותבידודשחלובאותהתקופהע
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מודיעבזה,כינעדרתימעבודתיעקבהיותיעובדבבידודמזכהאועובדשהוא
הורהמלווה,כהגדרתםבפרקו'1לחוק,מיום______________עדיום____________ע

)מצורףאישורעלהיותילדיאדםהמצויבבידודכהגדרתובצובריאותהעם
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020(ע

פרטיהילד: )2(

שםפרטי:___________

שםמשפחה:__________

מספרזהות:_____________

תאריךלידה:_____________

מען:_________________

)הערה(:אםהילדנמצאבהחזקתךהבלעדיתאואםאתההורהוהיחיד-עבור
לפסקה)6(ע

לענייןזהאנוהחתומיםמטהמצהיריםכלהלן: )3(

פרטיההורההשני:

שםפרטי:___________

שםמשפחה:__________

מספרזהות:_____________

מען:_________________

אםההורההשניהואעצמאי:

שםהעסקאומשלחהיד:_____________

מעןהעסקאומשלחהיד:_____________

סוגהמסמךאוהאישורהמצורף:_________

פרטיהמעסיקשלההורההשני:

שםמלא:___________

שםביתהעסקאומקוםהעבודה:__________

מען:_________________

ההורההשנילאנעדרמעבודתובימיההיעדרותהמפורטיםבפסקה)1(ע )צ(

העתקמהצהרהזונמסרלמעסיקשלההורההשנילפיהפרטיםבפסקה)3(ביום )5(
__________]ימולאבידיההורההשנישאינועובדעצמאי[ע

אנימצהירכיהילדשפרטיורשומיםבפסקה)2(נמצאבהחזקתיהבלעדיתאושאני
הורהוהיחיד:______________

חתימתההורההשניחתימתהעובדתאריך

_____________________________________"__________________

מודיעבזה,כינעדרתימעבודתיעקבהיותיעובדבבידודמזכהאועובדשהוא
הורהמלווה,כהגדרתםבפרקו'1לחוק,מיום______________עדיום____________ע

)מצורףאישורעלהיותילדיאדםהמצויבבידודכהגדרתובצובריאותהעם
)נגיףהקורונההחדש()בידודביתוהוראותשונות()הוראתשעה(,התש"ף-2020(ע

פרטיהילד: )2(

שםפרטי:___________

שםמשפחה:__________

מספרזהות:_____________

תאריךלידה:_____________

מען:_________________

)הערה(:אםהילדנמצאבהחזקתךהבלעדיתאואםאתההורהוהיחיד-עבור
לפסקה)6(ע

לענייןזהאנוהחתומיםמטהמצהיריםכלהלן: )3(

פרטיההורההשני:

שםפרטי:___________

שםמשפחה:__________

מספרזהות:_____________

מען:_________________

אםההורההשניהואעצמאי:

שםהעסקאומשלחהיד:_____________

מעןהעסקאומשלחהיד:_____________

סוגהמסמךאוהאישורהמצורף:_________

פרטיהמעסיקשלההורההשני:

שםמלא:___________

שםביתהעסקאומקוםהעבודה:__________

מען:_________________

ההורההשנילאנעדרמעבודתובימיההיעדרותהמפורטיםבפסקה)1(ע )צ(

העתקמהצהרהזונמסרלמעסיקשלההורההשנילפיהפרטיםבפסקה)3(ביום )5(
__________]ימולאבידיההורההשנישאינועובדעצמאי[ע

אנימצהירכיהילדשפרטיורשומיםבפסקה)2(נמצאבהחזקתיהבלעדיתאושאני
הורהוהיחיד:______________

חתימתההורההשניחתימתהעובדתאריך

_____________________________________"__________________
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תחולהוהוראת
מעבר

חוקזהיחוללענייןתקופתבידודשהחלהביוםפרסומושלחוקזה)בסעיףזה-15ע )א(
יוםהתחילה(אולאחריוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

בטבת י"ז שמיום בתקופה בבידוד המצוי אדם היה שילדו עובד )1(
התשפ"א)1בינואר2021(עדיוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6ביולי2021(,זכאילדמי
בידודלפיהוראותפרקו'1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,בשלתקופתהבידוד
כאמורשלילדו,ויחולולגביוהוראותהפרקהאמורכאילוהיהעובדשהואהורה

מלווה,ובלבדשמתקיימיםשניאלה:

במהלךתקופתהבידודשלילדו,התקייםבעובדהאמורבפסקאות)1( )א(
עד)3(ובפסקאותמשנה)א(או)ב(לפסקה)5(להגדרה"עובדשהואהורה

מלווה"שבסעיף26אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1לחוקזה;

העובדמסרלמעסיקו,בתוך30ימיםמיוםהתחילה,הצהרהכאמור )ב(
בפסקה)5(להגדרההאמורהבפסקתמשנה)א(והעתקמןהדיווחכאמור

בפסקה)6(לאותההגדרה;

עלאףהוראותסעיף26יא)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף10לחוקזה, )2(
בקשהלשיפוילגבידמיבידודששילםמעסיקלעובדכאמורבפסקה)1(,תוגש

בתוך0וימיםמיוםהתחילהע

בסעיףזה,"אדםהמצויבבידוד","עובדשהואהורהמלווה"ו"תקופתבידוד"- )ג(
כהגדרתםבסעיף26אלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף1לחוקזהע

חוק בהצעת כתיקונו שההסדר, מוצע ככלל,  סעיף 15
זו,יחולעלעובדיםלגביתקופותבידודשתחילתן 
ביוםפרסומושלהחוקאולאחריועעםזאת,מוצעלקבוע
כללשונהלגביעובדיםשהתקייםבהם,לפנייוםהתחילה,
האמורבהגדרה"עובדשהואהורהמלווה",למעטהתנאים
הנוגעיםלדיווחלמעסיקולתקופההמזעריתלבידודעעובד
כאמוריוכללהיחשב,באופןרטרואקטיבי,לעובדשהוא
הורהמלווה,וזאתגםלגביתקופתבידודשלילדושחלה
בתקופהשמיוםי"זבטבתהתשפ"א)1בינואר2021(,בסמוך
למועדשבונקבעכימחלימיםומחוסניםפטוריםמחובת
בידוד,ועדיוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6ביולי2021()להלן-
תקופתהביניים(עבהתאם,גםשיפויהמעסיקעלתשלום

זהיחוללפיכלליהשיפויהרגיליםשבפרקו'1לחוקע

זונועד, כמפורטלעיל,התיקוןהמוצעבהצעתחוק
ביןהשאר,לפתוראתהקושישבונתקליםהוריםמחוסנים
אשרנדרשיםלהישארבביתעםילדםשבבידודבתקופת
הביניים,אךאינםזכאיםלדמיבידוד,שכןלאחלהעליהם
בידודע לדמי לזכאות תנאי כיום, שמהווה, בידוד חובת
זאת,מאחרשההסדרהמעוגןבפרקו'1האמורנחקקלפני

התחסנותהאוכלוסייהע

עםזאת,מכיווןשהתנאיהמגבילאתהזכאותלדמי
בידודלתקופההמזעריתלבידודנוסףלחוקבתיקוןהמוצע
שלא מוצע הביניים, בתקופת חל ולא זו, חוק בהצעת
להחילולענייןהזכאותלדמיבידודשלמישרואיםאותו
כעובדשהואהורהמלווהלענייןתקופתבידודשלילדו
בתקופתהבינייםעכךשעובדכאמוריהיהזכאילדמיבידוד

בעדכלתקופתהבידודבפועלשלילדוע

עלפיהמוצע,עובדהמבקשלממשאתזכאותוולקבל
דמיבידודמכוחהוראתמעברזו,יידרשלהמציאלמעסיקו,
הנדרשים הדיווחים את התחילה, מיום ימים 30 בתוך

לצורךכךע

מספקת שהות למעסיקים לתת כדי כך, על נוסף
להיערךלתשלוםדמיהבידודלעובדיםאלה,מוצעלאפשר
להםלהגישלמוסדלביטוחלאומיבקשותלשיפויבעד
הזכאותהרטרואקטיביתהאמורהשלעובדיםשהםהורים

מלווים,בתוך0וימיםמיוםהתחילהע
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