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 לעובדים השוהים בבידוד תעודת מחלה גורפתהורה על ביטול מתן  ץבג"

 נכבדים, לקוחות

עובד הנדרש להישאר כי , קבע משרד הבריאות, נגיף הקורונההתפשטות נוכח  כיבחודש מרץ האחרון, הבאנו לידיעתכם 

ולקבל  יציג למעסיקואותה יוכל תעודת מחלה באופן אוטומטי יקבל  בהתאם להנחיית משרד הבריאות, ,בבידוד ביתי

 תלהגברת שיעורי ההידבקות בקורונה עם נהירתם של עובדים רבים לקופונוכח החשש , תשלום עבור דמי מחלה בגינה. זאת

 . בבידוד בעקבות נגיף הקורונהלא תינתן עוד תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה כי  ץבג", קבע עקרוניואולם, בפסק דין  החולים.

 להלן נביא לעיונכם את עיקרי פסק הדין: 

שהוגשו על ידי מעסיקים וארגוני  (2070/20ץ בג" ;1633/20ץ בג") שתי עתירות, 27.7.2020-ה ביוםקיבל  העליון בית המשפט

 "תעודת המחלה הגורפת"התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל, כנגד נוהל ו ביניהם התאחדות התעשייניםמעסיקים, 

 . של ימי הבידודמשמעות הביטול היא כי המעסיקים לא יישאו בנטל הכלכלי  ,שהעניקה המדינה לעובדים ששהו בבידוד

עובד "חולה" יש לפרש את המונח   1976-הינה כי בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"וטענתם המרכזית של העותרים, 

וכי החוק מקנה זכאות לדמי מחלה, רק לעובד "שנעדר מעבודתו עקב מחלה",   עובד הסובל ממחלה קונקרטיתכמתייחס ל

עובד שחויב העותרים טענו, כי לפיכך,  עבודתו".את הזמני או הקבוע לבצע דהיינו: לעובד שנעדר מעבודתו עקב "אי כשרו 

לקבל "תעודת מחלה" ועל כן אינו זכאי  איננו סובל מ"אי כושר" לביצוע עבודתו ,לשהות בבידוד אך ורק מטעמים מניעתיים

  המקנה לו תשלום עבור ימי מחלה.

של עובד אשר הוגדר בבידוד , כי הימצאותו טענו )מדינת ישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה( מנגד, המשיבים

, כמוה כהיעדרות מהעבודה מפאת , כל אדם אשר עלול להיות נגוע בנגיף ולהדביק בו אחריםדהיינו ;כ"חולה סטטיסטי"

 . המזכה בתשלום דמי מחלה ,מחלה

החל מיום  "תעודת המחלה הגורפת"יש להכריז על בטלותה של קבע, כי קיבל, כאמור, את עמדת העותרים ו ץבג"

את הסמכות להוציא תעודת מחלה גורפת נה למשרד הבריאות קמ וחוק דמי מחלה אינקבע כי  ץבג". בתוך כך, 30.9.2020

של מחלת  המחייבת את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, אשר נמצאים בבידוד כפוי ואשר אינם מגלים תסמינים

  הקורונה ואינם נשאים של הנגיף, דמי מחלה.

 , נביא לידיעתכם עדכונים נוספים. בעניין הנידוןככל שייקבעו בעתיד הוראות חדשות 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע ככל הנדרש.

 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

  steken@fbclawyers.com                          6069656-03                                    שי תקן"ד עו

 mmfriedman@fbclawyers.co             6069656-03                            מורן פרידמןעו"ד 

 hsachs@fbclawyers.com                       6069656-03עו"ד הילה זקס                               

 abechler@fbclawyers.com                    6069656-03עו"ד עמית בכלר                             

 עדכון זה: הדר כהן סייעה בכתיבת 
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