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 סיכומם של דברים  

פרסם    18.10.21ביום  

לאומי   לביטוח  המוסד 

חוזר ובו הנחיות לעניין  

הגשת דמי בידוד. להלן  

 עיקרי החוזר:  

בידוד   לדמי  תביעות 

בידוד   תקופות  עבור 

מ  שהחלו  עובדים    -של 

תוכלו    5.8.21 ואילך, 

באמצעות   להגיש 

מקוונת   מערכת 

ב  לאתר    -שתעלה 

1.11.21

 

 ים חוזר  

 איך מגישים בקשה לדמי בידוד?
  וד. להלן עיקרי החוזר: ובו הנחיות לעניין הגשת דמי ביד פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר    18.10.21ביום  

מ שהחלו  עובדים  של  בידוד  תקופות  עבור  בידוד  לדמי  תוכלוו  5.8.21  -תביעות  להגיש   אילך, 
 שוער(.)תאריך מ 1.11.21 -באמצעות מערכת מקוונת שתעלה לאתר ב

 מתי צריך להגיש את הבקשה לדמי בידוד? 

של   תקופת הבידודיום מתום החודש שבו הסתיימה    90יום או    60עד    בקשה לתשלוםניתן להגיש  
 העובד. לפי הפירוט הזה: 

  מתום החודש שבו  יום  60להגיש בקשה עד  יתן  נ  -  4.8.21-עבור תקופות בידוד שהתחילו עד ה •
 הסתיימה תקופת הבידוד.

מתום החודש    יום  90ניתן להגיש בקשה עד    -  ואילך  5.8.21-לו מעבור תקופות בידוד שהתחי •
 ת הבידוד.ופבו הסתיימה תקש

שימו לב, בימים אלה אנו מעדכנים את מערכת המחשוב בהתאם לשינויים בחוק, לכן ניתן יהיה  
מ להגיש   שהחלה  בידוד  תקופת  עבור  מתאריך  ו  5.8.21-תביעה  משוער(.    1.11.21אילך  )תאריך 
 ריך זה. מים להגשת תביעה עבור תקופות אלה תחל רק לאחר תאהי 90ספירת 

 בקשה: ועדים להגשתט המפירו

 עד מתי ניתן להגיש תביעה לדמי בידוד?  מתי הסתיימה תקופת הבידוד?

 )כולל(  29.8.21-ה ניתן להגיש בקשה עד 2021יוני 

 )כולל(  29.9.21-גיש בקשה עד הניתן לה 2021יולי 

 2021אוגוסט 

תק ביעבור  הופות  בין  שהחלו  ,  4.8-ל  1.8-דוד 
 )כולל(.  30.10.21-ניתן להגיש בקשה עד ה

מ שהחלו  בידוד  תקופות  ניתן    5.8-עבור  ואילך, 
מ בקשה  עד    11.11.21  -להגיש  משוער(  )תאריך 

 )כולל(  29.1.22

 2021ספטמבר  
מ בקשה  להגיש  ה  15.10.21-ניתן    12.1.22-עד 

 )כולל( 

 )כולל(  29.1.22-בקשה עד הניתן להגיש  2021אוקטובר 

 2021נובמבר 
 )כולל(  28.2.22-ניתן להגיש בקשה עד ה

 ( 2021באוקטובר )עבור תקופת בידוד שהחלה 

 אופן הדיווח על הבידוד: 

בקשה  יש להגיש    -פת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים  כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקו 
 חודש תחילת הבידוד.   חודשים(, ולדווח על נתוני השכר של עבור כל תקופת הבידוד )אין לפצל    אחת 

ש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת כדי לאפשר לחוד  16-בקשה יש להגיש אחרי ה, את הכמו כן
 השכר.ם דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש תשלו

ופה  , יש להגיש את הבקשה עבור כל התק5.2.21-עד ה  27.1.21-, אם העובד היה בבידוד מלדוגמה
 , לפי דיווחי השכר של חודש ינואר. 16.3.21-החל מ

 את הבקשה לתשלום? להגיש יוכל   מי

ספרות(, וכן את מספר   11מי )חובה יהיה להזין את מספר תיק המעסיק בביטוח הלאו – מעסיק •
 קס )ניתן להזין מספר מזהה פנקס גם לשנה קודמת(. מזהה הפנ

בבי  מייצג • כוח  כמיופה  המעסיק שרשום  הלאומי  של  את  -טוח  להזין  יהיה  תיק   חובה  מספר 
 ספרות(.  11) מיאוהמעסיק בביטוח ל 

ערכת ייצוג לקוחות מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במ
 את ייפוי הכוח.

כוח  מי לייפוי  בקשה  להגיש  יכול  לקוחות  ייצוג  למערכת  מחובר  זהיצג שלא  ולשלוח בטופס   ,
 עסיק. לסניף שבו מתנהל התיק של המ

 חוזרים 
 מגישים בקשה    איך 

 לדמי בידוד? 

   תקנות תוקף  הארכת 
הכנסה   שיעור  )מס 

הכנסה   על  בעד  המס 
 ( עבודה במשמרות

   עובדים לגבי  הנחיות 
חלות   עליהם  אשר 
סמכויות   תקנות 
להתמודדות   מיוחדות 
הקורונה   נגיף  עם 
שעה(   )הוראת  החדש 

לעו)ת ירוק  בדים(,  ו 
 2021-התשפ"ב

 תקצירי פסיקה 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.gov.il/he/service/isolation_refund
https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Pages/zakaut.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t70.pdf
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 סיכומם של דברים  

  14.10.2021ביום  

המיסים   רשות  פרסמה 

הארכת   בדבר  הודעה 

עבודה  תוקף   תקנות 

 במשמרות. 

 

 

 

 

 

 רים  סיכומם של דב 

  13.10.2021ביום  

על   הממונה  פרסם 

עבודה   והסכמי  השכר 

חוזר   האוצר  במשרד 

ירוק   תו  בעניין 

 לעובדים. 

 

 עבור כמה עובדים אפשר להגיש בקשה לתשלום? 

דים הרשומים  ניתן להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עברתם את מספר העוב
 דש הבידוד. בחברה בחו

  העובדים של המעסיק, אשר הופק ממערכת השכר שאיתה קובץ המכיל את פרטי    מגיש הבקשה יוכל לשדר 
 את כלל העובדים שעבורם הוא מבקש את התשלום ואת הנתונים הנדרשים. הוא עובד. הקובץ יכיל  

ל הבקשה יווח(, ואישור הסטטוס ערשומות עובדים/תקופות ד  100הקובץ ייבדק באופן מקוון )עד  
 של המעסיק/המייצג.  my.gov יינתן באזור האישי לאזרח

 

 ל הכנסה  שיעור המס ע)הארכת תוקף תקנות מס הכנסה  
 ( בעד עבודה במשמרות

במשמרות.   14.10.2021ביום   עבודה  תקנות  תוקף  הארכת  בדבר  הודעה  המיסים  רשות  פרסמה 
  להלן ההודעה במלואה:

מיום   לפרסום  מספר    7.10.2021בהתאם  תקנות  תקנ  9664בקובץ  תוקף  מס,הוארך  הכנסה   ות 
ב) עבודה  בעד  הכנסה  על  המס  התשמ"ז(משמרותשיעור  ליום  ,1986-,  לפיכך,   .31.12.2022  עד 

המשמרות לא    לפקודת מס הכנסה, סכום הזיכוי המירבי בגין שכר  10ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף  
 . ₪2021 לשנת  ₪128,400 ותקרת הכנסה שנתית  11,280יעלה על 

 

ת מיוחדות עליהם חלות תקנות סמכויו הנחיות לגבי עובדים אשר 
בדים(,  הוראת שעה( )תו ירוק לעו להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )
 2021-התשפ"ב

האו  הממונהפרסם    13.10.2021ביום   במשרד  עבודה  והסכמי  השכר  חוזר  על  ירוק   בענייןצר  תו 
  לעובדים. להלן עיקרי החוזר:

סמכבאוקטוב  5ביום   . 1 תקנות  נכנסו  מר  החדש    יוחדותויות  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 
לעובדי ירוק  )תו  שעה(  התשפ"ב)הוראת  "התקנ  2021-ם(,  ליום  )להלן  עד  לתוקף,    19ות"( 

 . 2021באוקטובר 

בתקנה   . 2 המנוי  עבודתו  למקום  ייכנס  לא  עובד  כי  נקבע  הציג   4בתקנות  אם  אלא  לתקנות, 
בצ  מטעמו,  למי  או  מאלמעסיק  אחד  מזהה,  תעודה  )הגדרות  ירוף  זה לה  לעניין  מעודכנות 

 לתקנות(:  1מפורטות בתקנה  

 ירוק"; "תו  אישור )א( 

שביצע   )ב( מיידית  קורונה  בבדיקת  שלילית  תוצאה  על  שקדמו   84במהלך  אישור  השעות 
 לכניסתו למקום העבודה; 

ישור  הפסקאות )א( או )ב( או א לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואמהות", האמור   )ג( 
נית  יאות במסגרת תכ מטעם משרד הבר   PCRאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת  על תוצ 

 יסתו למקום העבודה;  הימים שקדמו לכנ   7"מגן אבות ואמהות", שביצע במהלך  

 (. 2021באוקטובר   17"תעודת קורונה" )אפשרות זו קיימת עד ליום  )ד(

עובד שהמעסיק קבע לגביו שאינו  חול על  לא תורה  קובעת כי החובה האמ  )ב( לתקנות2תקנה   . 3
 י השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה.בא במגע עם המטופלים, מקבל

אישור על תוצאה שלילית בבדיקת ות, להציג אישור תו ירוק או  עובדים הנדרשים, לפי התקנ . 4
עבוד  למקום  לכניסה  כתנאי  קורונה  תעודת  או  נעדרים קורונה  ואשר  לעיל,  כמפורט  תם, 

כאמור,  מהע אישור  להציג  סירובם  עקב  שאינה בודה  מסיבה  מעבודתם  נעדרים  בגדר  הם 
 . תל כן אינם זכאים לשכר עבודה בגין היעדרותם זאמוצדקת וע

נבקש להביא לידיעתכם את ההנחיה שניתנה בעניין זה בשירות המדינה, ולפיה המעסיק יבחן,   . 5
ישקול את החלופות הסבירות להעסקת  וש במכלול הכלים העומדים לרשותו וככל הניתן, שימ

 בד בנסיבות העניין, ובכלל זאת: העו

לכ א( ) בהתאם  למשרה  ממשרה  עובד  העברת  או  למקום  ממקום  עובד  אצל  העברת  החלים  ללים 
החובה   העובד  על  תחול  שלא  )באופן  או המעסיק  החדש  עבודתו  במקום  בתקנות  הקבועה 

 שה, לפי העניין(.במשרתו החד

  

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
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של לעובד  לאשר   )ב( לזכותו  הקיימת  החופשה  ימי  מכסת  לגובה  עד  מנוחה  חופשת  ימי  לנצל 
, בשל היעדרות ובד. לא יתאפשר לעובד להיות בעל יתרה שלילית של ימי חופשת מנוחההע

 עקב סירובו להציג אישור בהתאם לנדרש בתקנות.

בעני )ג( החלות  הקיימות  להנחיות  בהתאם  מהבית/מרחוק  עבודה  לעובדים  ולכל  לאשר  זה  ין 
וב מהבית/מרחוק,  לעבודה  הימים  מגבלת  לרבות  בהן,  המנויים  שמתקיימים  הכללים  לבד 

עבוד מהבית/מרחוק בטרם סירובו בעובד התבחינים המפורטים בהנחיות אלו ושאושר לו ל
 להציג תו ירוק. 

להח . 6 מספר  בהתאם  הממשלה  בהתאם 2021בספטמבר    20מיום    431לטת  לפעול  נבקשכם   ,
זה,    להוראה בשלב  ולפיה,  זה,  בעניין  המדינה  בשירות  שאינם החלה  עובדים,  להוציא  אין 

ב תשלום  ללא  לחופשה  התקנות,  לפי  מהם  לנדרש  בהתאם  אישור  ההיעמציגים  דרות.  גין 
 . יידרשהנחיות נוספות בעניין זה יפורסמו בהמשך, ככל ש

 . www.koloved.netבאתר "כל עובד"   יםצאמנ  םבמלוא יםהחוזר
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
צו  לפי  הפקדות  מחליפים  אינם  מסתננים  לפיקדון  הפקדה  כי  פסק  הארצי  ביה"ד 

 הרחבה/הסכם קיבוצי בענף הניקיון אלא בא על חשבונם בלבד 
נגד    ,52980-11-20בר"ע   משאבים  שיא  ביום  .  TEAME FSAHAYE KIBROMי.ב  ניתן 

ר,  בבית הדין הארצי לגנד-וחני אופק  , ע"י השופטים ורדה וירט ליבנה, רועי פוליאק02.09.2021
 לעבודה 

ניקיון בתחומן של רשויות מקומיות בחברות ,  עובדים מבקשי מקלט מסתננים שהועסקו כעובדי 
ניקיון הגישו בה  ותתביע  הנותנות שירותי  בנ   ןלביה"ד  זכאים  כי הם  לטענו   16%הפקדה של  וסף 

ן ף הניקיון לרבות קר צו ההרחבה בענל פי  כמתחייב ע לחשבון הפיקדון להשלמת הפקדות נוספות  
של    תלטענ  השתלמות. הפקדה  להעביר   16%המעסיקים  החובה  במקום  באה  מסתננים  לפיקדון 

צי ביה"ד הארתשלומים לקופות לפי צו ההרחבה בענף הניקיון והיא ממצה את חבות המעסיקים.  
חלף סתננים פיצוי  למו למלעבודה דן בערעורים שהגישו המעסיקים על הקביעה כי המעסיקים יש

השת לקרן  להפקדת  הפקדות  בנוסף  וזאת  הפיקדון.    16%למות  את בחשבון  דחה  הארצי  ביה"ד 
מסתננים  עובדים  עבור  הפיקדון  לחשבון  מעסיקים  תשלומי  כי  ופסק  המעסיקים  של  הערעורים 

  אינם מחליפים את התשלומים שעליהם לשלם לקופות בהתאם לצו ההרחבה   חלק מעסיק(  16%)
 ם על חשבונם בלבד.באים במקומם, אלא באיניקיון ואינם בענף ה

 נפסק פיצוי לעובד שלא התקבל על סמך בדיקת אמינות לקויה 
 , בבית 04.05.21אדיר בנובייב נ' אמפאר סוכנויות רכב בע"מ. ניתן ביום  ,  48111-06-18סע"ש   

 הדין האזורי לעבודה בתל אביב, על ידי כבוד השופט דורי ספיבק 

תפקיד מנהל אולם תצוגה. בסופם של הליכי המיון, ועוד יין לעבודה אצל המעסיקה, ב העובד רוא
נמסר בפועל,  בעבודה  שהתחיל  "במ   קודם  נכשל  כי  הביטחון לעובד  קצין  לו  שערך  אמינות"  בחן 

ולכן   המעסיקה,  לעבו  לאמטעם  כי  התקבל  בקירוב,  לא  אף  הוכיחה,  לא  המעסיקה  כי  נקבע  דה. 
ובד אינו אמין, וודאי שלא הייתה כל הצדקה ביעת קצין הביטחון כי העהייתה הצדקה כלשהי לק

במעורבות   ההתדיינות,  במהלך  העובד,  נפסק  להאשמת  לפיכך  על בפלילים.  פיצוי  העובד  לזכות 
נפש בסך   וזאת  ₪ בעקבות הודעת המעסיקה    20,000עוגמת  לעבודה,  לא התקבל  על כך שהעובד 

ו של דבר לעבודה. שנית, היה הסבר מדוע לא התקבל בסופבפרט בהינתן שלא עלה בידו לקבל כל  
, ולאפשר  למסקנה כי אינו אמין  על המעסיקה למסור לעובד, לבקשתו מהי הסיבה שהובילה אותה

ש סופית.  החלטה  תינתן  בטרם  זה  בעניין  מסקנותיה  על  להשיג  ההתדיינות לו  במהלך  לישית, 
אל אמין,  אינו  שהעובד  באמירה  הסתפקה  לא  מעורבוהמעסיקה  בטעות  לו  ייחסה  בפלילים א  ת 

 ממש. בנוסף העובד קיבל פיצוי בגין אבדן השתכרות. 
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 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-דולבעו"ד מיטל עורכת:         
תחלי  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לייעוץ  אין  ף 

ות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטי  משפטי 
 למקרה מסוים. 
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