
 

 

 

 מהם התנאים לקבלת דמי בידוד

 .נעדרת ממקום העבודה עקב שהייה בבידוד -

 .חולים מאומתים מקבלים דמי מחלה רגילים -  (ולא היית חולה) שהית בבידוד -

או פנייה  טופס מקוון באמצעות מילוי )הכניסה לבידודדיווחת למשרד הבריאות על  -
 5400*למוקד קול הבריאות במספר 

  ימים לאחר תחילת הבידוד )אם הדיווח נמסר  4שימו לב: הדיווח צריך להימסר עד
ימים לפני  4ימים, התקופה שעבורה יינתנו דמי בידוד תתחיל רק  4-לאחר שעברו יותר מ

 .הדיווח(

 .על קבלת הדיווח בנוגע לכניסה לבידוד משרד הבריאות העביר לך אישור עבור המעסיק -
יקבלו את האישור  –מי שדיווחו על הכניסה לבידוד בטופס מקוון ומסרו כתובת דוא"ל 

 .למעסיק לכתובת זו באופן מיידי

יקבלו את האישור  –*( 5400שדיווחו על הכניסה לבידוד דרך מוקד קול הבריאות )מי  -
 .למעסיק לכתובת הדוא״ל או למספר הפקס שמסרו

 .לאחר קבלת האישור ממשרד הבריאות, באחריותך להעביר אותו למעסיק שלך

לאחר סיום  ?ולא קיבלת אישור עבור המעסיק על הדיווח דיווחת על הכניסה לבידוד
 .טופס בקשה לאסמכתה על בידוד הבידוד יש למלא

הנחיות למעסיקים על אופן הגשת תביעה מקוונת לתשלום דמי 

 28.2.22ה ועד  5.8.2021מתאריך : ה  בידוד עבור תקופות בידוד

פורסם צו התכנית לסיוע כלכלי שמאריך את תקופת הוראת השעה עד ליום  30.12.21ביום)

 פרטים בקישור( =< .28.2.22

 איך מדווחים על ימי הבידוד:

מתוך הרשימה הסגורה בשל איזו סיבה העובד נכנס לבידוד ולהצהיר בהמשך לפי יש לבחור 

 כפי שיפורט. הצורך

 הסיבות האפשריות לכניסה לבידוד הן:

 בידוד של העובד לפי צו בידוד בית בשל עצמו -

 16ילד /ילדה של עובד עד גיל  -

 ילד / ילדה עם מוגבלות -

 משפחת אומנה -

https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report
https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report
https://govforms.gov.il/mw/forms/IsolationReference@health.gov.il?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://govforms.gov.il/mw/forms/IsolationReference@health.gov.il?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://www.chamber.org.il/newslobby/1073/107928/108174/123826/
https://www.chamber.org.il/newslobby/1073/107928/108174/123826/


 

 דוד בית בשל עצמובידוד של העובד בשל צו בי

 דמי בידוד. – %100עובד מחוסן/מחלים זכאי ל  -

 מדמי בידוד. – 75%עובד לא מחוסן שבחר שלא להתחסן זכאי ל  -

 עובד לא מחוסן מסיבות רפואיות, והמציא למעסיקו אישור מרופא שהוא 'מנוע חיסון' זכאי -

 דמי בידוד. %100 –ל

 '.שמדובר בעובד 'מנוע חיסוןבטופס התביעה תינתן לכם אפשרות להצהיר 

 16ילד /ילדה של עובד עד גיל 

 דמי בידוד בשל "עילת ילד". %100גם הורה מחוסן וגם הורה לא מחוסן זכאי לתשלום של  -

לצורך הזכאות חלה חובה על המעסיק להחתים את העובד ששהה בבידוד בשל "עילת ילד"  -

 התואמת את זכאותו אחת מההצהרות על

לכל תביעה שתוגש בשל "עילת ילד" יוקפץ צ'ק בוקס לאחר קבלת אישור תקופת הבידוד  -

הבריאות, שהוא שדה חובה, ויהיה עליכם לסמן רק את האפשרות התואמת את  ממשרד

 הצהרת העובד.

 ם לסירוגיןעובדים מחוסנים/מחלימים בלבד השומרים על ילדיה

 על מעסיק המגיש תביעה עבור עובדים השומרים לסירוגין על ילדיהם השוהים בבידוד, כך

שהשמירה התחלקה בין שני ההורים, להחתים כאמור את העובד על הצהרה אם הוא ההורה 

או ההורה השני ששמר על ילדו, ובהתאם להצהרת העובד המעסיק יצהיר בטופס  ראשון

 יל אם עובדו הוא ההורה הראשון או השני.שפורט לע התביעה כפי

לעניין התשלום, אנו רואים בתקופת בידוד זו כתקופה רציפה אחת ומשלמים את התגמול 

 בהתאם.

חשוב לדעת! אם אחד ההורים הוא לא מחוסן/ מנוע חיסון, האפשרות לחלוק בימי  *

ילדו עד הבידוד עם ההורה השני לסירוגין לא תתאפשר, כיון שהוא צריך ללוות את 

לסירוגין" יכולה להתקיים אך ורק כאשר שני " -תום הבידוד. לכן האפשרות של ה

 .ההורים מחוסנים/מחלימים ולא מחויבים להישאר בבידוד בעצמם

אין לך זכאות לדמי בידוד וגם לא  ,מנסיעה פרטית לחו"ל אם נכנסת לבידוד כי חזרת *

בשליחות חזר מחו"ל, ששוהה בבידוד משום ש עובד .אפשרות לנצל ימי מחלה

יהיה זכאי למלוא דמי הבידוד )כולל יום ההיעדרות הראשון, שבגינו  המעסיק

 . המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי(

 

 באתר ביטוח לאומי בקישור כאןפרטים נוספים על אופן הגשת תביעה ע"י מעסיק =< 

 

https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Documents/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%9c%20%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94%20%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%91%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93%2029.8_.pdf
https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Documents/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%94%20%d7%a9%d7%9c%20%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%94%20%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94%20%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f%20%d7%93%d7%9e%d7%99%20%d7%91%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93%2029.8_.pdf
https://www.btl.gov.il/Corona/bidudmaasik/Documents/MaasikimBidudSofi.pdf


 

 תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

 .ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד ביטוח לאומי

 .28.02.22עד  1.10.20 -ימי הבידוד של העובדים, במהלך התקופה מ התשלום הוא עבור

 להגשת הבקשה באתר של משרד הכלכלה=< 

 

 

 הבידוד תקופתקיצור 

ל שהאדם ללא ככ -ימים  7התקצרה ל תקופת הבידוד לחולים מאומתים 

הימים האחרונים לבידוד. במקרה של המשך הופעת  3-תסמינים ב

  .ימי בידוד 10תסמינים, יש להשלים 

 13.01.2022החל מתאריך  המדיניות החדשה בתוקף 

 משרד הבריאות בקישור כאןמקור: 

 

 

 

https://www.gov.il/he/service/isolation_refund
https://www.gov.il/he/service/isolation_refund
https://www.gov.il/he/departments/news/11012022-03
https://www.gov.il/he/departments/news/11012022-03

