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 סי ושות'  פ. מ פסי, עו"ד ונוטריון יזאו מ
 עורכי דין ונוטריונים
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 6701505אביב  -א', בית  רוזליה, תל 29רחוב הנצי"ב  

Tel-Aviv 6701505, Israel  ,29a Hanatziv Street 

 :Fax  03-5615943: 'פקס, :Phone 03-5611757 :'לט

 Email: office@passylaw.com דוא"ל:

www.passylaw.com 

  Date 07.02.2021   יךראת

Moise Passy, Advocate & Notary 

 Abraham Passy, Advocate & Notary הם פסי, עו"ד ונוטריון  רבא

 Yonatan Passy, Advocate תן פסי, עו"דנו י

  Amir Leibovitz, Advocate ר ליבוביץ, עו"דימע

   Avi Adaki-Salman, Advocate סלמן, עו"ד -אבי עדאקי

 Ifat Arinovski-Levin, Advocate ד לוין, עו"-יפעת ארינובסקי

 Sigal Horovitz, Advocate סיגל הורוביץ, עו"ד 

 Roy Moshe Passy, Advocate רועי משה פסי, עו"ד

 Oren Passy, Advocate אורן פסי, עו"ד 

 Alon Kaplan, Advocate אלון קפלן, עו"ד 

 Sasha Bogatirov, Advocate סשה בוגטירוב, עו"ד 

  

 

 ללקוחותינו שלום רב, 

 בקשה לשיפוי בגין תשלום דמי בידוד  :הנדון

בעניין תשלום דמי בידוד לעובדים בבידוד, הרינו לעדכן,    25.11.2020בהמשך לחוזר הלקוחות מיום   .1
להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לקבלת שיפוי בגין  ( מעסיקים יכולים  7.2.2021מהיום )החל  כי  

 "(.בקשת שיפוי)להלן: " 1.10.2020-מיום ההחל  ששהו בבידוד תשלומי דמי בידוד ששילמו לעובדים 

באתר הביטוח הלאומי,   .2 להוראות  להגיש  בהתאם  שיפוי  ניתן  שבו   יום מתום  60עד  בקשת  החודש 
 .הסתיימה תקופת הבידוד של העובד

עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר עד דצמבר   רטרואקטיבי לתשלוםת שיפוי  בקשעם זאת,   .3
 .1.4.2021עד   ניתן להגיש ,2020

 :אופן הדיווח על הבידוד .4

עוקביםם  הת  אחד  בידו  תקופת  של  והסיום  ההתחלה  מועדי  כאשר .4.1 חודשים  יש    ,בשני 
)אין    אחת   בקשה להגיש הבידוד  תקופת  כל  עלעבור  ולדווח  חודשים(,  השכר   לפצל  נתוני 

 .חודש תחילת הבידוד של

לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. זאת   16-יש להגיש אחרי ה  בקשת השיפויאת    כמו כן, .4.2
 .לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר כדי

ה  27.1.21-מ יה בבידודה  ם עובד: אלדוגמה .4.3 ר  עבו יפוי  בקשת הש, יש להגיש את  5.2.21-עד 
יום מתום   60)  29.4.21, ולפני של חודש ינואר דיווחי השכר לפי ,16.3.21-התקופה לאחר ה  כל

 החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד(.  

יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב  תשומת ליבכם, כי השיפוי למעסיקים  .5
תקופת   על  מדווחים  שהעובדים  אמתלוודא  בזמן  הבריאות  למשרד  ממציא    . הבידוד  שאינו  עובד 

 העתק דיווח למשרד הבריאות על כניסתו לבידוד, אינו זכאי לדמי בידוד מהמעסיק.  למעסיק  
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יצוין, כי בשלב זה הוראות החוק לתשלום דמי בידוד ושיפוי המעסיקים בגין תשלום דמי בידוד הינן   .6

שור וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת יהיה  , ושר האוצר באי31.3.2021בתוקף עד ליום  
. אנו ממליצים  אחת כל  חודשים שישה  על  יעלו שלא נוספות  רשאי להאריך בצו את התיקון בתקופות

 להתעדכן בשינויים לקראת סוף חודש מרץ. 

מעורר שאלות רבות. לרובן תשובות במסגרת חוזר  הסדר תשלום דמי הבידוד לעובדים והשיפוי למעסיקים  
 .  זה אנו ממליצים להתייעץ עמנו בכל מקרה בו קיים חוסר ודאות בנושא  .25.11.2020מיום הלקוחות 

 

 

 , ואיחולי בריאות טובה בכבוד רב

 יונתן פסי, עו"ד 


