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 28.10.2020החל מתאריך  דגשים בנושא בידוד בשל חשש מחשיפה לנגיף הקורונה

הסדר חדש בנושא תשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות חובת בידוד. על ידי המדינה לאחרונה חוקק 
עד  ת/יקוזזו לעובדשישולמו על ידי מוסד הטכניון, כאשר מתוכם בד/ת זכאי/ת ל"דמי בידוד" עועל פי ההסדר, 

 ימי המחלה.  4על פי ההסדר, תחילה יקוזזו ימי מחלה על כל התקופה.  4

 דגשים:

 ה/)או שילדו 16עד גיל  ה/או של אחד מילדיו ה/בשל חובת בידוד שלות /שנעדר ת/ההסדר חל על עובד .1

 (.הזקוק לטיפול הוא אדם עם מוגבלות

 ה/או של ילדיו ה/)ולא יאוחר מארבעה ימים( על חובת בידוד שלו לדווח באופן מיידי ת/חובה על העובד .2

 זאת כתנאי לקבלת התשלום. .באתר משרד הבריאות

 משאבי אנושוללשלוח האישור לממונה ו ,דיווח באתר משרד הבריאותהלשמור העתק  ת/על העובד .3

 .chensk@trdf.technion.ac.il קינן -לחן סגל

  וולונטרי., לצורך מעקב על מצב התחלואה בקמפוס. זהו צעד באתר הטכניוןלדווח על בידוד  מומלץ .4

 .מהיום הראשון ישולם שכרם הרגיל החל, ם חודשייםעבור עובדי .5

 הינו בהתאם לתשלום ימי מחלה כחוק.בגין ימי היעדרות אלה שעתיים, התשלום עבור עובדים  .6

יהיה/תהיה זכאי/ת , אם במהלך תקופת הבידוד או לפניה, לקורונה ת/חיובי ה/נמצא ת/במידה ועובד .7

ה. לעבוד החזרהועד  האישית, כנגד הצגת אישור מחלה מגורם רפואי ה/ממכסתולתשלום ימי מחלה 

 בידוד. תשלום דמי ל ת/היה זכאית/לא יו במקרה זה

 יבוצע על ידי משאבי אנוש.בפורטל הנוכחות ימי הבידוד ימי המחלה ודיווח  .8

 .מהמדינהאו עד הנחיה חדשה  31.03.2021עד תאריך  28.10.2020מתאריך הנחיות אלה תקפות  .9

 בנושא ימי בידוד שאלות ותשובות

 אין לי ימי מחלה צבורים, מה עליי לעשות?

במקרה של סיום  עתידיים.מחלה  ימישולמו על חשבון חויבו ויאין יתרת ימי מחלה, ימים אלה י ת/במידה ולעובד
 לעובד יתרת מחלה שלילית אלה יקוזזו מימי חופשה., אם עבודה

 בזמן בידוד? האם מותר לי לעבוד מהבית

לשכר  ת/זכאי ההית/ילעבוד מהבית במהלך ימי הבידוד,  מהממונה וממשאבי אנוש אישור ה/שקיבל ת/עובד
 ממכסת ימי המחלה. ולא יופחתו ימי מחלה בידוד לדמי ת/היה זכאית/לא ירגיל. 

 .חירום""עבודה מהבית במצב הקוד הדיווח על עבודה מהבית יבוצע באופן עצמאי בפורטל באמצעות 

 

 בברכת בריאות איתנה,

 

 ורד בהר

 משאבי אנוש ותפעול יתסמנכ"ל

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees@health.gov.il
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https://gates.technion.ac.il/voluntary-reporting/


 

 

 

 new instructions -irusVorona Csolation due to I 

The state enacted a new agreement regarding payment for employees who are absent from 

work due to Corona-isolation. According to this agreement, an employee is entitled to 

"isolation fees" paid by the employer, of which up to 4 sick days will be deducted from the 

employee's accumulated sick days quota out of the entire period. According to the 

arrangement, the 4 sick days have to be the first days to be deducted. 

1. The arrangement applies to an employee who is absent due to his own isolation or that 

one of his children up to the age of 16 (or older children in case of a disability). 

2. The employee must report immediately, and no later than 4 days on this situation 
to the Ministry of Health (link: Ministry of Health) in order to be  eligible for the 
payment. 

3. The employee must keep a copy of the report to the Ministry of Health and send it to his 

supervisor and to HR, Chen Segal-Keinan chensk@trdf.technion.ac.il.  

4. It is recommended to report the Corona-isolation period on the Technion website 
 (link: Technion website).  This helps monitor the corona situation on campus. 
 
5. Monthly employees will be paid their regular wages. 

6. Hourly employees will be paid as required by law. 

7. Being found positive for Corona, whether during or before the isolation period, will entitle 

the usage of sick days instead of isolation fees. 

8. Any absence due to Corona is reported in Portal by HR department. 

9. These instructions were retroactively applied from 28.10.2020 and are valid until 

31.03.2021 or until new instructions are released. 

Q&A  

I do not have enough sick days, what should I do? 

If one does not have enough sick days to his balance, these days will be charged and paid 

at the expense of future sick days. In case of termination of employment, if the employee 

has a negative balance it will be deducted from vacation days. 

Am I allowed to work from home while in isolation? 

Yes, in case the position allows it, the manager approves, and HR approves it. In that case, 

one is entitled to his regular salary, no sick days will be deducted, nor isolation fees paid.  

Reporting of that period will be done by the employee on the Portal using the code "Work 

from home in an emergency". 
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