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 2021 ינואר 

 
   לציבור לקוחותינו, 

 
 

 תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים  הנדון:
 

 כללי: 
 

לאומי  ביטוח  הקורונה,  משבר  בתקופת  כלכלית  להם  ולסייע  המעסיקים  על  להקל  יפצה   כדי 
עבור ימי הבידוד  לעובדים שלהם ששהו בבידוד, וישלם להם  מעסיקים ששילמו שכר ימי מחלה

 .31.3.21עד  1.10.20  -של העובדים, במהלך התקופה מ
 .2021בפברואר   1מעסיקים יוכלו להגיש בקשות לשיפוי החל מיום 

 : של המוסד לביטוח לאומי עיקרי ההודעה

 :העובדים ששוהים בבידוד וניתן לקבל עבורם תשלום הם .1

 .בית, חברי קיבוץ ועובד בעל שליטהכולל עובד במשק   -עובד ישראלי שעובד בישראל  •

 . עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר •

יינתן • למשרד   התשלום  דווח  והבידוד  בבידוד,  חייב  שהוא  כיוון  מעבודתו  שנעדר  עובד  עבור 
  .הבריאות

 :התשלום יינתן גם במקרים האלה •
או    16הילד מתחת לגיל   אםהזכאות היא  -  ילדו  של  בידוד  חובת  עקב בבידוד  שוהה  העובד -

חל גם על משפחת   אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור  16הילד מעל גיל   אם
 .אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו

 . מעסיקו בשליחות עבד שבה אדומה  ממדינה  מחו"ל חזר  העובד -
 

 : במקרים האלה לא יתקבל תשלום עבור תקופת הבידוד של העובד .2

 .כיוון שלעובד מגיע שכר עבודה-  הבידוד  תקופת  בזמן  בשכר  עבורך  לעבוד  המשיך  העובד •
 .אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים

 .לחו"ל  פרטית מנסיעה חזרתו  עקב העובד נכנס לבידוד •

תהיה זכאי לדמי בידוד עבורו    -עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת •
 עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת. 

 

 תשלום עבור תקופת בידוד: .3

יקבל  • העובדים  מעסיק  של  הבידוד  תקופות  עבור  ועד    1.10.2020מתאריך   תשלום 
31.3.2021 . 

  יום. עם זאת, במצבים האלה ניתן  14משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא   •
 ימים:  14-לקבל תשלום עבור תקופת בידוד מעבר ל 

 .הםנוסף ללא הפסקה ביני  מיד לבידוד העובד סיים בידוד ונכנס – תקופות עוקבות -
בידוד - תקופות  בין  נכנס – חפיפה  בידוד   העובד  על  הודעה  קיבל  ובמהלכו  לבידוד 

 .נוסף
 כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות.   ,חשוב לזכור -

יובהר, כי ניתן להגיש בקשה להחזר עבור כל עובד ששהה בבידוד, אך לא יותר ממספר   •
 .הבידודהעובדים הרשומים בחברה בחודש  

העובד   • כי  לוודא  חשוב  לכן  הבריאות,  למשרד  שדווחו  בידוד  ימי  עבור  רק  יתבצע  התשלום 
מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. אם העובד דיווח על הבידוד באיחור,  

 .שלפני מועד הדיווח ימים 4מקסימום עבור   התשלום יהיה
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 סכום דמי הבידוד:  .4

 :הבא  באופן יחושב  הבידוד תקופת עבור התשלום

 .המעסיק לא יקבל תשלום  -עבור יום הבידוד הראשון  •

יום הבידוד השני • יקבל  - עבור  עבור   100% המעסיק  יום הבידוד ששילם   מהתשלום 
 .לעובד

הימים   • יתר  יקבל  -עבור  ל המעסיק  )נכון  בעסק  העובדים  מספר  לפי    -תשלום 
 לפי הפירוט הבא:(, 1.8.2020

ששילם   הבידוד  יום  עבור  מהתשלום  75%יקבל    -עובדים או פחות    20מי שמעסיק   -
 .לעובד

ששילם   יום הבידוד מהתשלום עבור 50%יקבל    -עובדים   20-מי שמעסיק יותר מ  -
 .לעובד

נעדר   • שבהם  העבודה  ימי  את  לנכות  ניתן  העובד  של  הצבורה  המחלה  ימי  מתקופת 
 . ימי עבודה  4 -ינוכו יותר מ העובד וששולמו לו בעדם דמי בידוד ובלבד שלא 

 
 : אופן הגשת הבקשה להחזר .5

 באופן מקוון. 2021 מפברואר החלאת הבקשות לתשלום ניתן יהיה להגיש  •
 .החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד יום מתום 60ניתן להגיש תביעה עד 

עד   רטרואקטיבי לתשלום בקשות אוקטובר  בחודשים  שהיו  בידוד  תקופות  עבור 
 .1.4.2021עד  ניתן להגיש ,2020דצמבר 

יש    -כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים  •
אחת להגיש על בקשה  ולדווח  חודשים(,  לפצל  )אין  הבידוד  תקופת  כל  נתוני   עבור 

 .חודש תחילת הבידוד השכר של
בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת  לחודש,    16-את הבקשה יש להגיש אחרי ה  כמו כן,

 .לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר כדי
בבידודלדוגמה היה  העובד  אם  ה   27.1.21-מ :  את  5.2.21-עד  להגיש  יש   ,
 . של חודש ינואר דיווחי השכר  לפי  ,16.3.21-התקופה לאחר ה  כל עבור הבקשה

יוכל • הבקשה  העוב מגיש  פרטי  את  המכיל  קובץ  הופק  לשדר  אשר  המעסיק,  של  דים 
הוא מבקש   ממערכת השכר שאיתה הוא עובד. הקובץ יכיל את כלל העובדים שעבורם

 . את התשלום ואת הנתונים הנדרשים
 

בקיבוצים .6 פנים  קיבוץ    -עובדי  חברי  בגין  לשיפוי  בקשה  להגיש  יוכלו  מתחדשים  קיבוצים 
קיבוצים שיתופיים בגין עובדי הפנים  עובדי פנים שהיו בבידוד. בנוגע להגשת בקשות על ידי  

 הנושא בבדיקה ונעדכן בהמשך. 
 

 .חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי

 

 בברכה,
 

 הרשקו פרקש ושות', 
 רואי חשבון

 03.21חוזר
 


