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 ם  סיכומם של דברי 
  16.01.2022ביום  

ברשומות   פורסמה 
היתר   מתן  על  הודעה 
עובדים   להעסקת  כללי 
נוספות   בשעות 

שעה    -)הוראת 
נגיף   עם  התמודדות 
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עבודה   שעות  חוק 
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 הסבר  דברי    

 נוספות   י להעסקת עובדים בשעותמתן היתר כלל ה עלהודע
 התמודדות עם נגיף הקורונה -הוראת שעה )

Novel Coronavirus 2019-ncov ) 
 1951-לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

  מיטל דולב בלט עו"ד
נוספות ברשומות  פורסמה    16.01.2022ביום   עובדים בשעות  כללי להעסקת  על מתן היתר   הודעה 

שעהוה) הקורונההתמודדו  -ראת  נגיף  עם  שעות nCov2019  Novel Coronavirus-   ת  חוק  לפי   )
 : החדש ההיתר הכללי"(. להלן עיקרי חדש היתר כללילהלן: ") 1951-, התשי"אעבודה ומנוחה

ומפי  -על עבודה  שעות  התשי"אחהנוחוק  שע  1951-,  "חוק  ומנוחה"(,העסקת  )להלן:  עבודה  ות 
בדים בשעות נוספות אסורה. ישנם מקרים חריגים המוגדרים בחוק, בהם מותרת עבודה בשעות  עו

היתר כללי להעסיק עובדים בשעות עם זאת שר העבודה והרווחה התיר ב  נוספות לפרק זמן קצר.
בשבוע עבודה   ספותשעות נו  16מעל  לא יועסק עובד  שך  כ  וספות. עד כה, היה אפשר להעסיק עובדנ
  עובד שעובד בעבודת לילה,   כמו כן,  .שעות  12לא יעלה על  כולל שעות נוספות  העבודה  ם  אורך יוו

 ת. שעות כולל שעות נוספו 58ל  אורך שבוע העבודה שלו לא יעלה ע

מעל   עובד  יועסק  לא  עבודה  בשבוע  החדש,  הכללי  להיתר  שעות  ודעבשעות    67בהתאם  כולל  ה, 
 שעות נוספות.  90א תעלה על עות החודשית לספות ובלבד שמכסת השנו

שעות עבודה, כולל   14אך ניתן יהיה להעסיק עובד    שעות  12לא יעלה על  , אורך יום עבודה  כמו כן
  12  -ובכפוף למתן הפסקה של רבע שעה בין השעה ה  עמים בחודשפ  8  -שעות נוספות, לא יותר מ 

 גילה שלו. ללא קשר להפסקה הר, 14 -לשעה ה

תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה הכללי החדש  היתר  הדים לפי  העסקת עוב
 התפרצות נגיף הקורונה.  בטובת העובדים ובצרכיהם, וזאת עקבובהתחשב 

בורה הציבורית, וכן על מעסיק שחל עליו צו ההרחבה יחול על ענף התחהכללי החדש לא    היתרה
   יה.הבנ או עיםסיובלה או ההההף בענ

עובדים יוכל לעשות שימוש בהיתר רק אם    20-מעסיק המעסיק למעלה מוע בהיתר,  בהתאם לקב
ניתן   20% ושלא  במעסיק  תלויות  שאינן  בנסיבות  העבודה  ממקום  נעדרו  עובדיו  ממצבת  לפחות 

 . בצע את העבודה באמצעות עובדים קיימיםל

ל מתחת  יו  20  -מעסיקים  הו  כלעובדים  לפי  הוראלהעסיק  חסרה ת  עובדיהם  מצבת  אם  גם  שעה 
 מהעובדים ובתנאי שלא ניתן לבצע את העבודה באמצעות עובדים קיימים. 20% -פחות מ

ועד יום   16.1.2022ם , קרי מיו יום פרסומו ברשומותמהנו  ההיתר הכללי החדששל  וקפותתחילתו ו
14.2.2022 . 

 דע עסקי בע"מ. מי  פ.ס בית חשבים ה.מ  ד""כל עוב מחלקת , מנהלת עו"ד –הכותבת 

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

משפט לייעוץ  תחליף  קונקרטיות   י ו/או  מקרה  לנסיבות  מענה  להוות  כדי  באמור  ו/או    ואין 

 מסוים.ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה 

 

 מאמר   

 בידודי דמ   –ירה מקצועית  קס
 נוב 'ועו"ד ראובן בבדז  בלט -עו"ד מיטל דולב 

 ובעקבות פסיקת בג"צ בענייןבעקבות מגיפת הקורונה שפקדה את מדינת ישראל ואת העולם כולו,  
חייב בו    בדהעו, שבו נקבע כי בידוד ש 27.7.20, מיום  סל שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל  ,1633/20

)נגיף    תכנית לסיוע כלכליחוק    נחקקבחוק דמי מחלה,    נו מחלה כהגדרתהאים  עמכח צו בריאות ה
 . "( החוק" )להלן: 2020 -התשפ"א  ,הקורונה החדש( )הוראת שעה(

או לשמור על ילדם   ודלבידכנס  מטרת החוק הנה לתת פתרון כלכלי לחובה שחלה על עובדים להי
 קיימים בהם כאשר מת, פול והשגחהיט וזקוקים ל ות עצמםדוד בכוחות בביוגלים לשהאינם מסש

 דברי הסבר 
   היתר מתן  על  הודעה 

עובדים   להעסקת  כללי 

נוספות    בשעות

שעה  )   -הוראת 

נגיף   עם  התמודדות 

 Novelהקורונה

Coronavirus 2019-

ncov) 

 מאמר
  מי  ד  –סקירה מקצועית

 בידוד 

 פסיקה  תקצירי 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2975
https://www.koloved.net/Document/Index/6584117
https://www.koloved.net/Document/Index/6584117
https://www.koloved.net/Document/Index/6584117
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 ם  סיכומם של דברי 
את   מסדיר  החוק 

התשלום   סוגיית 

שנאלצו   לעובדים 

מ  עבודתם  להיעדר 

עקב בידוד )כמשמעותו  

וכן   בית(  בידוד  בצו 

היקף    מסדיר  את 

בגי  למעסיק  ן  השיפוי 

יחול   החוק  זה.  תשלום 

 . 28.2.22יום  עד ל 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שרשרת ההדבקה   ע אתלהדבקה בנגיף הקורונה וכדי לקטו  אפידמיולוגיכון  התנאים היוצרים סי
 הנגיף.ולמנוע את המשך הפצת 

ותו  )כמשמע מעבודתם עקב בידוד שנאלצו להיעדר ים  ת התשלום לעובד מסדיר את סוגיי החוק כאמור,  
 (. * )   28.2.22  ליום חוק יחול עד  ה   מעסיק בגין תשלום זה. ף השיפוי ל את היק   ר י מסד וכן    ( בית   ד ידו בצו ב 

 . קדרות המופיעות בחופרט את עיקרי ההגנלהלן 

 : לןים שלהמהתנא אחד  ים בויתקשמהשוהה בבידוד עובד   – "בבידוד מזכה עובד"

  או   ורה מ הא   החיסון   מנת   את   קיבל   ו שב  מהמועד   ימים  30  חלפו   טרם ו   ראשונה   ון חיס   מנת   קיבל   הוא  . 1
 . השנייה   החיסון   מנת   את   קיבל   שבו   מהמועד   ימים   שבעה   חלפו   טרם ו   חיסון   מנות   שתי   שקיבל 

 . והוא חייב בבידוד אישור על כך יקו והמציא למעסהוא מחלים  . 2

המלצה של משרד הבריאות להתחסן לגבי   חסן או איןפואית להתמניעה ר  יש לגביוש  רופא קבע . 3
 . שור רפואיל כך איעוהוא המציא  הוא נמנה עימוור שהציב

 יןהוא קט . 4

 העובד הינו "הורה מלווה"  . 5

 אלה:  כלעובד שמתקיימים בו   – ה מלווה""עובד שהוא הור

 ד.לדו חובת בידושום שחלה על י מעבודתו מ עדרהוא נ . 1

 חלים.על היותו מ ת, והוא המציא למעסיקו אישורו בידוד בילא חלה עליו חובת בידוד לפי צ . 2

 ולה.חאו מחו"ל ילדו אינו חוזר  . 3

של העובד מתקיים בו  ו  ן לילד הורה אחר שבימי היעדרותמסר הצהרה למעסיקו לפיה איא  הו . 4
 אחד מאלה: 

 מזכה. בד בבידוד וא עההורה האחר הו א.

 ד שהוא הורה מלווה.ר הוא עובההורה האח ב.

 במשלח ידו בשל בידוד הילד.  וק בעסקו אואי וחדל מלעסא עובד עצמ ההורה האחר הו ג.

 מהדיווח. קשל ילדו והמציא למעסיקו העתהבידוד   הוא מסר דיווח לגבי . 5

   יםתשלום לעובד

משרתו ם לתאבהוד  לעבנוהג  ובד  עה  בהםימי עבודה שהתשלום עבור שהייה בבידוד יהא רק עבור  
 . הרגילה

כן,   הבחנה  המחוקק  כמו  שהואעו  ביןעשה  מחוסן  בין  לם  חלימ   /מחוסן  בד  לא  שהוא  ן ואיעובד 
   .ןפואית להתחסמניעה ר

    או הורה מלווה ובד מזכה"(סן או מחלים )"עמחו דעוב

ממע יהיו   לקבל  נעדרו  תשלום    100%ם  סיקזכאים  שבהם  העבודה  ימי  בתקופת  תדומעבבעד  ם 
ר לקבל זכאי לבחוולם העובד  ט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופה, אלמעד,  דוהבי
 לום גם בעד יום זה על חשבון חופשה שנתית. תש

 ת לחסנו  ואירפ המניעמחוסן ואין  עובד שאינו

 ותו , אלמעט תשלום בעד יום עבודה מלא אחד באותה תקופהו  שכרמ  75%  יהא זכאי לתשלום של
  בון חופשה שנתית.חשל ע  נצלבחור לאי לכז

   ילדם בשל בידודלסירוגין  תשלום להורים שנעדרו מעבודתם

רה שנעדר ראשון מעבודתו במהלך  ו יופחת התשלום בעד יום העבודה המלא רק מהתשלום המגיע לה 
 קו. למעסי ההורה האחר  ו וצרף הצהרה של  על כך למעסיק הצהרה  מסר  אותה תקופת בידוד ובלבד ש 

 של העובד   מכסת ימי המחלהוי ימי מחלה מכינ

שהיה עד    ימים  4במקום  ) מצבירת ימי המחלה  ימים    3לו רק    ד יופחתו ו ד שהעובד שהה בבי   עבור הימים 
מלווים  הורי   שהם עובדים  (.  כה  ילדם ם  של  בידוד  בגלל  לסירוגין  להם הימים    שנעדרו  באופן  יופחתו 

 ימים יחד.   3  -הבידוד אולם לא יופחתו יותר מ ימי    ל כל   עדרות של כל אחד מהם מתוך יחסי לימי הי 

במידה , ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית.  לה בצבירהק ימי מחיפבמידה ולעובד אין מס
העסקה   מחלובסיום  יתרת  תהיה  לא  רעובד  יהיה  המעסיק  לקיזוז,  לקזז  לה  מימי החופשה  שאי 

 אלה.  הסיק לא יקזז עבור ימי מחל, אזי המעזוזלקיחופשה  ולעובד לא יהיה גם ימילפדיון. במידה 

 וד של ילדםמת בידשנעדרו מח לעובדים תשלום רטרואקטיבי

זכאי לדמי  5.08.2021עד    1.01.2021עובד שילדו שהה בבידוד בשל חובת בידוד בתקופה שמיום    ,
הביד תקופת  בשל  כאמורבידוד  ה  וד  כאילו  הוראות  לגביו  ויחולו  ילדו,  שהשל  עובד  ה ר והוא  יה 

 התנאים שלהלן:מלווה, ובלבד שמתקיימים שני 

http://www.koloved.net/
http://www.koloved.net/
https://www.koloved.net/Document/Index/6464935
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 הוא הורה מלווה";יים בעובד התנאים להגדרת "עובד של ילדו התקשבמהלך תקופת הבידוד  . 1

, הצהרה והעתק מהדיווח בהתאם להגדרת הימים מיום התחיל  30וך  תהעובד מסר למעסיקו, ב . 2
 ורה מלווה"; "עובד שהוא ה

 . 15.12.2021ועד 15.10.2021ום החל מי וגשה תקטן ז לפי סעיף  קשה לשיפויב

 סיק וחלה עליו חובת בידודעובד שחזר מחו"ל מטעם המע

צוי בבידוד בשל שהייתו  המ אולם עובד  .  ימי העבודה שבהם נעדר  כל מהמעסיק בעד יהא זכאי לתשלום  
 ד. ידו עדרות עקב הב הי   לום עבור ש , לא יהיה זכאי לת נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק עקב  בחו"ל  

   מועד תשלום דמי בידוד

את   ישלם  תשלום שמעסיק  במועד  הבידוד  העובד  כרו  ימי  דיווח  של  למעסיק  הציג  העובד   7אם 
לא ואם  לתשלום שכרו.  המועד  לפניי  ימ   ימים  את  המעסיק  ישלם  האמור  במועד  הדיווח  י  נמסר 

  ירת הדיווח.הבידוד במועד הקרוב שלאחר מס

פ לי  על  כדיבדמי  דין  ק,  חוהתיקון  מחלהדוד  פיטוריםין  איסור  לעניין  לרבות  לגמל  ,  הפקדה   ,
 . וצבירת ותק

   ודבידת הזכאות לדמי תקופור קיצ

בידוד   דמי  לקבל  הימז התקופה  העבור  רק  ניתן  האפשרית ערית,  ביותר  הקצרה  התקופה  ינו 
בריאותית העומדת  מבחינה  בית,  בידוד  צו  על    לפי  א  7כיום  תשו  ימים  קבלת  לבדיקת  עד  ובה 

 . שלאחריה ניתן יהיה לצאת מבידודרונה שניה  וק

 עבודה בזמן בידוד

שע בזמעובד  בידודובד  לדמי  זכאי  יהא  לא  הבידוד,  תקופת  לשיפוי   ן  זכאי  יהיה  לא  והמעסיק 
מן הבידוד,  , אם העובד עבד באופן חלקי בז יצוין כי ע"פ הנחיות המוסד לביטוח לאומי  ינה.מהמד
 חלקיים. דל דמי בידוקבניתן ל

עובד חוק,  תיקון ל ו ל26סעיף  בהתאם ל  -(קופותרציפות ת)  ונהחולה קורוהפך ל  שהיה בבידודד  ובע
המגיעים לו   שוב דמי המחלהשחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה, יימנו לעניין חי

כחלק ילו חושבו  כאחלה שעמדו לרשותו  י הבידוד שבעדם הופחתו ימי המבעד תקופת מחלתו ימ
 המחלה.  מתקופת

כי  י הודגש,  פי  הב על  הלאומנחיות  לעניין  יטוח  ששהה   ,זהי  הפך   עובד  הבידוד  ובמהלך  בבידוד 
   .שלפני הפיכתו לחולה מאומת זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום המעסיק יהא  - לחולה מאומת

 שע החולה בקורונהאו בחסר י 12תשלום להורה מחוסן/מחלים בלבד השומר על ילדו עד גיל  

הח   8.8.21יך  בתאר  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  לצו  תיקון  הבריאות  משרד  בית  פרסם  )בידוד  דש( 
או על חסר ישע החולים בקורונה    12הקובע כי על הורה מחוסן/מחלים ששמר על ילדו עד גיל    והוראות( 

בידוד  יהיה זכאי לתשלום ימי  צו בידוד בית ו שך עימו, חלה חובת בידוד על פי  תמ מ ונימצא במגע הדוק ו 
הוראה זו הייתה תקפה עד ליום  .  מאת המעסיק בכפוף לקיצור תקופת הבידוד כמפורט בצו בידוד בית 

 )**(.   30.12.21לצו בידוד בית החל מתאריך    18אך הוארכה במסגרת תיקון    12.10.21

 עובדים זרים  

החוק  ניסתכני יום י שנה לפעד חצ מוצאו שיצא מישראל לארץ על עובד זריחול גם ההסדר האמור 
יצא לארץ  כלומר,  וד אצל אותו מעסיק,  התחילה, במטרה לעב  ם, והגיע לישראל, לאחר יולתוקף

 . (29.10.2020) תחילת החוקד חצי שנה לפני יום ע  מוצאו בתקופה של

 שיפוי למעסיק 

 :  למעטעל כל מעסיק  יחול הסדר השיפוי למעסיקים תיקון לחוק,לבהתאם 

ת, חולים, תאגיד בריאו  ק יסודות התקציב, קופתנתמך כהגדרתו בחו  ב או גוף וף מתוקצנה, גהמדי
)שהממשלה   חינוך  הממשלה  מוסד  השתתפות  וסכום  בעקיפין,  או  במישרין  בתקציבו,  משתתפת 

בשנת  בתק מולפחות  40%היה    2019ציבו  )ס(,  גבוהה  להשכלה  החוק  לפי  מוכר    ממשלה שהד 
היה   2019יבו בשנת  תתפות הממשלה בתקצוסכום השעקיפין,  או ב  במישריןבו,  משתתפת בתקצי

 ל מסתנן.( וכן מעסיק שלפחות 40%

 כדלקמן: עסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה מ

  100% – ום עבודה אחד בתקופת הבידודעבור י

   – בעד שאר ימי הבידוד

 .  שנשאמהעלות  50%נה של וי מהמדי יקבל שיפ  -דיםעוב 20 -ר מהעסיק יות 1.8.2020מי שביום 

 מהעלות שנשא.   75%  יקבל שיפוי מהמדינה של   –עובדים    20  -העסיק פחות מ   1.8.2020מי שביום  
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זכי מעסיק    ודגש,י  לשיפוי  יהא  לממהמדינה  כאי  דיווח  על הבידודבשרד הרק אם העובד    ריאות 
ימים   4סימום עבור  יהיה מק  , התשלוםדוד באיחורביעל ההעובד דיווח    אם  .תקהע מעסיק  והציג ל

 .חשלפני מועד הדיוו

בל שיפוי על בידוד ששילם גם  המעסיק יק  29.10.2020 -19.11.2020בין    עובד  בידוד שלולם לעניין  א
 ווח למשרד הבריאות.אם העובד לא די

 ת מעסיקיובגין עלונוסף שיפוי 

השווה לעלויות    סכום  סף,ובנו  ובדם בפועל לעילוד ששבור דמי הבידהמעסיק יהא זכאי להחזר ע 
: זכויות סוציאליות ודמי כגון)  לום דמי בידודבעד העובד בשל תשעל  הנלוות ששילם המעסיק בפו 

 י הבידוד.מדמ 30%ובלבד שלא יעלה על  קים(ביטוח מעסי

 ה לשיפוימועד הגשת בקש

 תוגשק  טעם מעסימה לשיפוי  קשב.  וןבאופן מקווי  בקשה לשיפמעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי  
לביטול לאומימוסד  מיום    ח  הבא .15.10.21החל  ללשיפוי  קשה  ת  תוך  יש  מתום    90הגיש  ימים 

 החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו.

 חץ כאןל –ובד על בידוד להצהרת ע

 כאןלחץ  –מי טוח הלאוחוזר הביל

)נגיף הקורונה החדש(  במסגרת    המועד הוארך)*(   ,  ( 2)מס'  )הוראת שעה(צו התכנית לסיוע כלכלי 
 . 30.12.2021מיום  ,2021 –התשפ"ב 

תיקון מס' )   (הוראת שעה)  (והוראות שונותדוד בית  בי)  (הקורונה החדשנגיף  )צו בריאות העם  )**(  
  .29.12.2021יום מ, 2021-התשפ"ב, (18

 ם ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.  חשבי  ית"כל עובד" מב עו"ד במחלקת  – ים כותבה

וץ משפטי  ת ייעירות הניתן למנויי האתר כדי להווכל עובד" או בשאין במידע המופיע באתר " 

תחלי משפטי  ו/או  לייעוץ  באמו  ף  לנסיבו  רואין  מענה  להוות  ו/או  כדי  קונקרטיות  מקרה  ת 

 למקרה מסוים.ע עמדה ביחס וות דעה או להביחספציפיות, ל 

 

 חדשה פסיקה  י רי תקצ 

  וחשית בתנאי עבודה מהווה הרעה מ ללא הסכמתו  הוצאת עובד לחל"ת בעקבות קורונה  
 " סיכול חוזה "מהווה  ואינה

בבית הדין  , 21.12.2020  וםבי  ניתן  . ד"ר לביא דוד  נגד   מוסניצקי  אלנה  ,57094-10-20  "שסע

 כאמל אבו קאעוד ת ע"י כבוד השופט  , י לעבודה בת"א האזור

שינייסייעת    , העובדת  את    ם רופא  בתקופת    מעסיקה תבעה  התפטרותה  בגין  פיטורים  לפיצויי 
ימות כל תנאי ור התקי לא   . , אליה הוצאה בעקבות התפשטות מגפת הקורונה החופשה ללא תשלום 

פיטו לח סעיף   פיצויי  בתנאי    ם ריוק  מוחשית  הרעה  ונסיבות  במקרה של  ניתן   אחרות העבודה  שלא 
בעבודתו  ימשיך  כי  ממנו  כ   , לדרוש  פסק  בתנאי   יביה"ד  מוחשית  הרעה  היא  לחל"ת  עובד  הוצאת 

כן   . העבודה  להרעה   , כמו  ההתפטרות  בין  סיבתי  קשר  נ   הוכח  גם  ל והעובדת  התראה   מעסיקה תנה 
 חוזה ה סיכול הגנת כי  ביה"ד פסק גם  . ה להשיבה לעבודה טר והזדמנות נאות סבירה על כוונתה להתפ 

שאינ בנ  במעסיק   ןסיבות  תלויות  או  עומדת    צפויות  יחסי .  למעסיקה אינה  ליצירת  שהבסיס  הגם 
את  ממנו  הנובעות  הסוציאליות  הזכויות  על  להחיל  ניתן  אם  ספק  חוזי,  ש   עבודה  הסיכול,  כן דיני 

צו  בעצם  עבודה  יחסי  לחוז יצירת  לצדדים  ש מחים  וחובות  זכויות  סלי  העבודה,  מתגבשות ה  חלקן 
 .מראש   או צפויות דועות  במועד הפסקת יחסי העבודה, הגם שנסיבות התגבשותן לרוב אינן י 

 

 ד ראובן בבדז'נוב עו" מאת הדין  פסק תקציר
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 ה פאילגאוגרפי:  ביצוע     בלט-מיטל דולבעו"ד עורכת:         
בשירות או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  לייעוץ    אין  תחליף  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  האתר  למנויי  הניתן 

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