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 ם סיכומם של דברי

 19.10.2020ביום 

פורסמה ברשומות 

הצעת חוק ממשלתית, 

הצעת חוק התכנית 

לסיוע כלכלי)נגיף 

הקורונה החדש( 

)הוראת שעה( )תיקון 

  -(, התשפ"א3מס' 

מטרת הצעת  ..2020

החוק הנה הסדרת 

אופן התשלום בעבור 

עובדים השוהים 

 בבידוד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 הסבר ריבד  

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( 
 2020 -(, התשפ"א3)תיקון מס' 

 מאת: עו"ד מיטל דולב בלט

ת, הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי)נגיף פורסמה ברשומות הצעת חוק ממשלתי 19.10.2020ביום 
)להלן: "הצעת החוק"(. מטרת  2020 -(, התשפ"א3דש( )הוראת שעה( )תיקון מס' הקורונה הח

 הצעת החוק הנה הסדרת אופן התשלום בעבור עובדים השוהים בבידוד. להלן עיקרי הצעת החוק: 

 כמשמעותו בצו בריאות העם. -"בידוד"

ך שחלה עליו חובת בידוד לפי צו בריאות ובד שנעדר מעבודתו בשל כע -"עובד השוהה בבידוד" 
של הימצאות ילדו בבידוד, שדיווח על כך לפי אותו צו ד בידוהעם או בשל כך שהוא שוהה בב

 והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור, וששהה בבידוד לפי אותו צו, למעט כל אחד מאלה: 

 ו לישראל ממדינה אחרת.מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעת .1

 חולה כהגדרתו בצו בריאות העם. .2

 תשלום לעובד 

והה בבידוד יהיה זכאי לדמי בידוד. העובד זכאי לזקוף בשל כך הש ובדבהתאם להצעת החוק, ע
את ימי היעדרותו בתקופת הבידוד, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. התשלום עבור ימי 

ללא  -: יום ראשון למחלה1976 -לחוק דמי מחלה, התשל"ו 2המחלה יהיה לפי הקבוע בסעיף 
 הרביעי ואילך, תשלום מלא. יוםומה 50% -תשלום, ימים שני ושלישי למחלה

מוצע לקבוע, כי עובד השוהה בבידוד שנעדר מעבודתו בשל כך שחלה על ילדו חובת בידוד, יהיה 
הגבלת מספר ימים כפי שקבוע היום זכאי לזקוף גם ימי היעדרות אלה על חשבון ימי מחלתו, ללא 

 בהיעדרות עקב מחלת ילד.

טעם מעסיקו לחו"ל, יהא זכאי לתשלום על חשבון ח מנשלעובד שחלה עליו חובת בידוד מאחר ש
 ימי המחלה כאמור לעיל. 

עובד שחייב להיות בבידוד אולם לא צבורה לרשותו יתרת ימי מחלה, יהא זכאי לתשלום לפי חוק 
מהתשלום עבור יום מחלה, בלי שייזקפו  70%ל מהיום הרביעי למחלה יקבל דמי מחלה אך הח
 לחובתו ימי מחלה.

 החוק, דין דמי בידוד כדין מחלה. צעתי העל פ

 עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד.

 שיפוי למעסיק 

המזוהים באופן מלא  בהתאם להצעת החוק, יוחרגו מהמונח מעסיק גופים מסוימים, לרבות גופים
מלאה או  לותבע ן וכן גופים שלממשלה ישעם המדינה או הנתמכים על ידה במישרין או בעקיפי

 חלקית בהם.

עלות מעסיק.  50%מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה של 
ם ימי מחלה המדינה תשפה את המעסיק בעבור מלוא סכום הבידוד בעבור עובדים שאין לה

 בצבירה, מאחר שהזכאות אינה על חשבון ימי מחלה. 

מקוון, כפי שיורה המוסד בהודעה שתפורסם באתר  ופןבא מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי
 האינטרנט שלו, בקשה לתשלום בעד דמי בידוד ששילם לעובד.

 

 .מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ –הכותבת 

באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי  ע המופיעאין במיד

ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או  וץ משפטי חליף לייעו/או ת

 ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

 

 

 דברי הסבר
  הצעת חוק התכנית

לסיוע כלכלי )נגיף 

הקורונה החדש( 

ראת שעה( )תיקון )הו

 -התשפ"א (,3מס' 

2020 

 סוגיה בדיני עבודה
  תאונה שארעה לעובד

בזמן עבודה מהבית 
 כתאונת עבודה

 חוזרים
  תשלום מענק למקבלי

 קצבאות נכות

 לים סטודנטים שמקב
דמי אבטלה ימשיכו 

 לקבל תשלום

 פסיקה תקצירי
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 סיכומם של דברים 

בעידן בו עובדים רבים 

מועסקים מהבית 

לא או חלקי באופן מ

וביתר שאת בימים 

אלה, בעקבות משבר 

הקורונה, היבט נוסף 

להתעורר הוא  שעשוי

 פגיעה במהלך העבודה 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכומם של דברים 

 21.10.2020ביום 
פרסם המוסד לביטוח 
לאומי חוזר המפרט 
את תשלום המענקים 
למקבלי קצבאות 
הנכות לאחר אישור 

 .בחקיקה

 

 עבודה בדיני סוגיה  

 עבודהתאונה שארעה לעובד בזמן עבודה מהבית כתאונת 

 מאת: עו"ד מיטל דולב בלט

באופן מלא או חלקי, וביתר שאת בימים אלה, בעקבות בעידן בו עובדים רבים מועסקים מהבית 
 ה במהלך העבודה מהבית.משבר הקורונה, היבט נוסף שעשוי להתעורר בהקשר זה הוא פגיע

"תאונה -עבודה" כמגדיר "תאונת  1995 -לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 79סעיף 
תוך כדי עיסוקו  -טעמו, ובעובד עצמאי שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מ

 במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו".

של מקרים אשר יוכרו כתאונת עבודה כמו פגיעה שורה  לחוק הביטוח הלאומי, מונה 80סעיף 
 עה בידי אחר.בדרך לעבודה וממנה, פגיעה בזמן ההפסקה ופגי

 חוק הביטוח הלאומי אינו עוסק בסוגיה בה עובד מועסק מהבית ונפצע בביתו.

בפסיקת בית הדין הארצי נקבע כי המבחנים של 'תוך כדי העבודה' )תנאי המועד( ושל 'עקב 
י הקשר הסיבתי( אינם מבחנים נפרדים, אלא כמאמר השופט חשין: " 'עקב' היא ' )תנאהעבודה

תוך כדי' נגררת ונשרכת אחריה...". הלכה למעשה, תנאים אלה פורשו בפסיקה הגבירה ואילו '
בעיקרו של דבר אם יש קשר סיבתי בין התאונה לבין העבודה, אפילו זו ארעה כמכוונים לבחון 

במשמעותם הרגילה והפשוטה של ביטויים אלה, אלא  -ב'זמן העבודה' ה' או שלא ב'מקום העבוד
 'פעולה נלווית' או 'פעולה קשורה' לעבודה. -בעת פעולה שנהוג לכנותה 

המושג 'סביבת העבודה' "מתייחס לא רק למקום המדויק בו מבוצעת העבודה, אלא גם לסביבה 
בית' יש לאתר את 'סביבת העבודה' צעת ב'העוטפת אותו". לפי הנפסק שם מקום בו העבודה מבו

יכים להבחן "בגישה גמישה שכן גבולותיה לא תמיד ברורים. גבולות אלה, כך נפסק, צר
עתים, במצבים גבוליים, יכולים ופונקציונלית ולא בגישה מקובעת ופורמליסטית". לפי גישה זו, "ל

דרת אל תוך סביבת בית חושסביבת תפקודי ה –תחומי תפקוד שונים להתערב זה בזה, כגון 
ומי, דינים ארצי , אריה ברזילי נגד המוסד לביטוח לא131/09תפקודי העבודה" )עבל )ארצי( 

 (10/10/2010) 44( 151) 2010לעבודה 

בית הדין הארצי לעבודה הכיר כתאונת עבודה תאונה שארעה לעובדת בזמן שעבדה מביתה. 
ובה מנוזל ששפכו ילדיה הפעוטים, בעודה יתה רטבאירוע בו החליקה עובדת על רצפת ביתה, שהי

יפה אלגריסי נ' המוסד לביטוח  376/03 בדרכה לבצע עבודה ליד המחשב, ונחבלה )עבל )ארצי(
 (.6.4.2005לאומי, מיום 

לפיכך, פגיעה שארעה לעובד בביתו בזמן שהועסק מהבית עשויה להיות מוכרת כתאונת עבודה, 
לם המוסד לביטוח לאומי הוא הגורם היחיד המוסמך מי, אוהמזכה בדמי פגיעה מביטוח לאו

 לאשר פגיעה כתאונת עבודה.

 ובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ., מנהלת "כל עעו"ד –הכותבת 

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי 

להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ר כדי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמו

 מסוים. ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה

 

 חוזרים  

 תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות
פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר המפרט את תשלום המענקים למקבלי  21.10.2020ביום 

. 2020יקבלו מענק חד פעמי לשנת  הנכות קצבאות הנכות לאחר אישור בחקיקה. מקבלי קצבאות
 להלן עיקרי החוזר:

ישולם למי למקבלי קצבאות הנכות.המענק  2020נת הביטוח הלאומי ישלם מענק חד פעמי לש
 שמקבל את אחת מהקצבאות האלה:
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 סיכומם של דברים 

 18.10.2020ביום 

המוסד לביטוח  פרסם

הודעה בעניין לאומי 

 אבטלה לסטודנטים.

 

  כללית נכות קצבת ●

  םחדימיו שירותים קצבת ●

  נכה ילד קצבת ●

 . כללית נכות לקצבת השלמה עם ותיק אזרח קצבת שמקבלים ותיקים אזרחים ●

 המענק ישולם באופן אוטומטי בשתי פעימות: 

 .2020שנייה בחודש דצמבר  ופעימה 2020פעימה ראשונה בחודש אוקטובר 

י, מועדי התשלום , החוק אושר בכנסת זה עתה, אנחנו נערכים לתשלום בהקדם האפשרשימו לב
 יתפרסמו בעמוד זה בימים הקרובים.

 סכום המענק

ודרגת הנכות שנקבעה  2020כות המשולמות לכם עבור שנת המענק מחושב לפי מספר קצבאות הנ
מזכה אתכם במענק עבור אותו  2020לכם. כלומר, כל חודש שקיבלתם בו קצבת נכות עבור שנת 

 ם.חודש בהתאם לקצבה שולמה לכ

 חשוב לדעת!

יקבל כמה מענקים, בהתאם לכמות הקצבאות שהוא מקבל.  -מי שמקבל יותר מקצבה אחת  .1
יקבל שני המענקים, אחד עבור  -י שמקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדיםלדוגמה: מ
 כל קצבה.

הם לא יקבל מענק עבור החודשים שב -נכה השוהה במוסד, והמוסד מקבל את הקצבה עבורו .2
 שהה במוסד.

 מענק למקבלי קצבת נכות כללית

 ר שנקבעה.כוש-סכום המענק למקבלי קצבת נכות כללית נקבע לפי דרגת האי

-)אי דרגת נכות

 כושר(

סכום המענק 

 לחודש

 סכום המענק שישולם

 2020באוקטובר 

 חודשים( 10)עבור 

 סכום המענק שישולם

 2020 בדצמבר

 )עבור חודשיים(

100% 190 ₪ 1,900 ₪ 380 ₪ 

74% 141 ₪ 1,410 ₪ 282 ₪ 

65% 124 ₪ 1,240 ₪ 248 ₪ 

60% 114 ₪ 1,140 ₪ 228 ₪ 

 

 ותיקים שמקבלים השלמה לקצבת נכות כללית מענק לאזרחים

אזרחים ותיקים שמקבלים קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית, יקבלו מענק כמו 
 ם(.מקבלי קצבת נכות כללית )ראו טבלה בסעיף קוד

לא זכאי  -מי שמקבל קצבת אזרח ותיק אבל לא מקבל השלמה לקצבת נכות כללית  שימו לב,
 ל מענק.לקב

 

 דנטים שמקבלים דמי אבטלה ימשיכו לקבל תשלוםסטו
פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בעניין אבטלה לסטודנטים. להלן עיקרי  18.10.2020ביום 

 ההודעה: 

ימשיכו לקבל תשלום כרגיל. דמי האבטלה משולמים בהתאם סטודנטים שמקבלים דמי אבטלה 
 לימים המדווחים משירות התעסוקה.
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בשירות התעסוקה, אך אם תידרשו להתייצב בעתיד, תצטרכו , אינכם צריכים להתייצב נכון להיום 
 לעמוד בדרישות של שירות התעסוקה, כדי להמשיך לקבל דמי אבטלה.

 ת זכאות לאבטלה.שימו לב, קבלת מלגה לא שולל

 

 חדשה פסיקה יריתקצ 

 אופן תשלום בגין עבודה בלילה ובמוצאי שבת בענף השמירה
, 07.04.20יאשוילי. ניתן ביום , מיקוד ישראל אבטחה וכו"א בע"מ לבן דד9623-02-18ע"ע 

 גנדלר-בביה"ד הארצי לעבודה, ע"י השופטות ורדה וירט ליבנה, לאה גליקסמן וחני אופק

ה שעבד בחברת שמירה הועסק במשמרות לילה ובימי שישי בערב ובמשמרת במוצאי עובד שמיר
אך בגין עבודה  וכן מנוחת פיצוי, 150%ביום שישי בערב שכר של שבת. העובד קיבל עבור עבודתו 

במוצאי השבת קיבל שכר רגיל. העובד תבע את המעסיקה לתשלום בגין עבודת לילה ובגין מנוחת 
שעות כמתחייב מהחוק. ביה"ד הארצי פסק כי תחום שעות  36נה לו מנוחה של פיצוי היות ולא נית

)ב( לחוק שעות 2ענף השמירה, הינו בן שבע שעות, כאמור בסעיף העבודה בעבודת לילה, ובכלל זה ב
עבודה ומנוחה. כמו כן נפסק כי השאלה אם עבודה במוצאי שבת נכללת ביום המנוחה או לא 

עה לעובד ובהעדר הסדרת העניין יש לראות את העבודה במוצאי שבת תלויה באופן המוסדר בהוד
 וחד.כחלק משעות המנוחה המזכה בתשלום גמול מי

 לשם שימוש בחדר שירותיםמעסיק זכאי להתריע על הפסקות לא סבירות 
, בבית 26.3.2020, נטלי יפרגן נ' יישום פתרונות אנושיים ואח'. ניתן ביום 58890-02-17ס"ע 

 ורי לעבודה בבאר שבע, ע"י כבוד השופט יעקב אזולאיהדין האז

נה כי, פוטרה מעבודתה שלא כדין, עובדת שהועסקה כנציגת שירות לקוחות הגישה תביעה בטע
ה שימוע ועקב כניסתה להריון, בניגוד לחוק שיווין ההזדמנויות. העובדת אף תבעה מבלי שנערך ל

א)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה ובניגוד 20וד לסעיף פיצוי בגין אי מתן זכות יציאה לשירותים בניג
רי העובדת היו מסיבות של חוסר שביעות . מנגד, נטען כי פיטו1981-לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

פקודה ולאחר שנערך שימוע כדין. בנוסף נטען, כי העובדת לא הוגבלה בתדירות הפעמים רצון מת
, שהיה לא סביר ומבלי שהוצג אישור רפואי שיצאה לשירותים אלא במשך היציאה לשירותים

מעסיק להתריע מתוך כוונה כנדרש. נקבע כי כאשר זמן היציאה עולה כדי זמן לא סביר זכאי ה
דה. צוין, כי בענייננו החברה חשפה את שמה של העובדת באופן המאפשר לשפר את יעילות העבו

זכותה של העובדת לפרטיות, מאחר את זיהויה והן את הזמן שבו נזקקה להתפנות ולפיכך הופרה 
 .₪ 10,000שהעובדת עצמה לא הלינה על כך בזמן אמת נפסק לעובדת פיצוי בסך 

ת אשר הופלתה בשכר לעומת אלף ש"ח לעובד 162-בית הדין פסק פיצוי של כ
 קודמה בתפקיד

בבית , 31.8.2020, אתי כהן אסולין נ' לאומית שירותי בריאות. ניתן ביום 36943-08-16סע"ש 
 הדין האזור לעבודה בבאר שבע )אילת(, ע"י כבוד השופט יוחנן כהן

קיד. תביעה שעניינה פערי שכר בינה לבין קודמה בתפ עובדת שהועסקה בקופת החולים הגישה
העובדת טענה, כי היא וקודמה בתפקיד ביצעו את אותה עבודה בתקופות רצופות ועוקבות 

ש"ח  2,000לפערים בשכר ביניהם, ההפרש עמד על  והמעסיקה לא הצביעה על הצדקה עניינת
תוספת השכר ניתנה לקודם  משכרה הכולל. המעסיקה טענה מנגד, כי 20%ברוטו, המהווים 

ה על השכר באוצר, בשל הדחיפות באיוש המשרה ובשל הקושי לאתר כוח בתפקיד באישור הממונ
ה בשכרה וכי על למעסיקה אדם מתאים באילת נוכח מיעוט ההיצע. נקבע, כי העובדת הופלת

זכאית  להשוות את תנאי שכרה של העובדת לשכרו של קודמה בתפקיד. לפיכך נקבע, כי העובדת
 ו מכך.לתשלום הפרשי שכר וזכויות נוספות שנבע
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