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2.6מיליארדש׳עלימי
עסקיםהוציאו

הנטל
לעובדים
יעבור
בידודובקרוב
בג״ץ פסק בחודש שעבר כיאיןלהטיל את
העלות של בידודעלהמעסיק ,ודרש מהמדינהלגבשפתרון עדסוף החודש
מעלות ימי הבידוד
נושאות ב%07-
משרדיהכלכלהוהעבודהוהרווחה :מדינות
oecd
ימי בידודיעבורמהמעסיקיםלעובדים

בהיעדרפתרון,התשלוםעל

קלינגבייל וליאורז־טל
סיון

עסיק
מורים

שסועות לפני כני־
$TS1$כניסתה$TS1$

סוף

לא

עות
משמעות$DN2$

שיישאוכעלות

הרבה

הקורונה).
קופת
$DN2$לתקופת$DN2$
המשבר עלתה שוב
מתחילת
ושוב סוגיית ימי הבידודלרופאים
הרפואיים ,לאחר שרבים
ולצוותים
מהם מצאו עצמם בתחילת המש־
$TS1$המשבר$TS1$
בר
$DN2$המשבר $DN2$משלמים בירידה בשכרם על
השהות בבידוד.כיום ,לרופאים
ולאחיות יש הסדר מיוחד רק עבור

העוסדים שייכנסו
לכידוד.
העלייה בנתוניהתחלואה
לאור
ובמספר

לבידוד,

מדובר בגזירה

הציבור.לפיעיבוד של אגף כלכלה
התעשיינים ,המבוסם
של התאחדות

על

נתוני

מאוד כסף (עם זאת ,השי־
$TS1$השינוי$TS1$

$DN2$השינוי$DN2$יכוללהיכלל
נוי
החירום שמוגבלות בזמן רק לת־
$TS1$לתקופת$TS1$

ימי הסידוד יהיו

קשה על

כמעסיקה,

במסגרת תקנות

מי

האנשים שנכנסים מדי יום

מערכת

זהעלוללעלותלה,

המשמ־
$TS1$המשמעות$TS1$
ניכשה פתרון כזה.
היא

ואנשי

אם

המדינהעדיין

שהחל מאוקטוסר,

כמה

פעמים ,בעיקר אצל
הבריאות.

המדינה נמצאת במלכוד
תפעל כדי לשנות את החקיקה,

שלושה
סתה
החלטת
של
כנ״ץ,
$DNכניסתה$DN2$לתוקף
שלפיה הנטל שלמימון ימי הסי־
$TS1$הסידור$TS1$
דור
$Dהסידור $DN2$לאיוטלעלהמעסיקים וכיעל
המדינהלייצר פתרוןחלופי על
ספטמסר

שלעובדים

בידוד

שנגרם

במסגרת עבודתם,

מקבלים שכרלפי
והם
שכולל עבודה נוספת ולא
להם ימי מחלה .באוצר אומרים
שהם פנו גם ליתר הדירוגים במע־
$TS1$במערכת$TS1$

משרדהבריאות ,בשבו־
$TS1$בשבועות$TS1$

ממוצע יומי

עשרותאלפי

מנוכים

שבועות $DN2$האחרונים נכנסו
עות

ישראליםלבידוד

ביום

ונראה

לפנינו31 .ב-
שהשיא עוד
באוגוסט,

אדםבמלון קורונה בתל

אביב

ושר

האוצר ,ישראלכ״ך.

צוות

של

האוצר

צפוי

לפרסם

את

מסקנותיו

בהקדםצילומים:

דודו

בכר

ואוהד

צויעבת

הלימודים ,הוכ־
$TS1$הוכנסו$TS1$
ערב תחילת שנת
שלאו
והליכים
לים
ביום
איש
80.5
$Dהוכנסו$DN2$לבידוד
נסו
דווקא
אלף
המשבר
מבודדים
מתחילת
מ856-
יותר
שאת מאז החזרה
עלתה ביתר
בהם
כיום
מחלה
שנת
פתיחת
כי
להניח
סביר
אחד.
ביצוע
אלף
בדיקות.
בהסתדרות מתייחסים
לקפיצה במספר
הלימודים תביא
לסוגיית ללימודים.במאי ,עם חידוש פעי־
$TS1$פעילות$TS1$
מספר מבודדי בית בישראל בכליום ,באלפים
הבידוד כאחת הסיבותלהכרזה על לות
לבידוד.
הנדרשים
$DN2$פעילות $DN2$מערכתהחינוך לאחר הסגר,
80.5
מאות מורים נדבקובקורונהואל־
$TS1$ואלפים$TS1$
התאחדות
לפי חישוב של
סבסוד העבודה במשק בשבוע שע־
$TS1$שעבר$TS1$.
לבידוד.כיום ,בידוד
$DN2$ואלפים $DN2$נכנסו
פים
$DN2$שעבר" $DN2$.הסדרת תשלום ימי המחלה
בר.
המש־
$TS1$המשבר$TS1$
התעשיינים ,מאז פרוץ
של מורים מתבצע על חשבון ימי
לעובדים הנדרשים לשהות בבידוד
$Dהמשבר $DN2$נשאו המעסיקיםבעלות של
בר
שבהם
זוהי אחת הסוגיות הבוערות והח־
$TS1$והחשובות$TS1$
המחלה שלהם .במקרים
 2.6מיליארדשקל כתוצאהממימון
המורים נכנסו לבידוד עם כל
שובות
ימי מחלה שלעובדים שנכנסולבי־
$TS1$לבידוד$TS1$.
$DN2$והחשובות $DN2$ביותר שעומדות על הפרק
במשק ,ויש לה השלכותכלכליות
שהעלייה במספר המבו־
$TS1$המבודדים$TS1$
$Dלבידוד $DN2$.נראה
דוד.
הכיתה והמשיכו ללמד מרחוק,
ללמד
אישור
או
ציבור
אדירות
תגרור
האחרונים
דדים
$Dהמבודדים$DN2$
עבור
בשבועות
מרחוק
שקיבלו
העובדים",
קיבלו תשלום
הבידוד ,הם
נמסר מההסתדרות" .ההסתדרות במהלך
עלייה גם בהוצאותהמעסיקים.
קראה לפתור את הנושא לפני
מלא על יוםהעבודה.
11
22
27
17
24
מבדיקה שערכו משרדי הע־
$TS1$העבודה$TS1$
13
20 27
18
25
15
29
13
20
10
31
מאז פתיחת שנתהלימודים
שבועותארוכים ,והוא אף מהווה
והכלכלה ,במדינות
$DNהעבודה $DN2$והרווחה
בודה
אוגוסט
ביום שלישי שעבר נרשמו כבר לא
30%
המעסיקים מממנים
oecd
לסבסוד העבו־
$TS1$העבודה$TS1$
את אחתהעילות
התעשיינים
התאחדות
מקור :אגף כלכלה של
דה
$DN2$העבודה $DN2$במגזר הציבורי .אנו מצרים על
מעלות היציאהלבידוד של העוב־
$TS1$העובדים$TS1$,
מעט מקרים של תחלואהבקורו־
$TS1$בקורונה$TS1$
תלמידים; ובתי ספר וגני
$DN2$בקורונה $DN2$של
נה
כך שבאוצר בוחריםלגרוררגליים
70%
ובדים $DN2$,בעוד המדינות מממנות
דים,
כיום ,בידוד אינו מוגדר כסי־
שבאוצר להמשךמימון ימי הבידוד על ידי
בישראל,העלות המלאה
מהעלות.
$TS1$כסיבה $TS1$ולהתעלם מפניותינובנושא ,ושבים ילדים הועברולבידוד .עם זאת,
משרדים אחרים .ייתכן
בשנת
שפירסם
$DN2$כסיבה $DN2$שמקנה קצבה כלשהי מביטוח וקוראיםלשילוב ידיים ולהסדרת
בה
חושבים שניתןלהמתין ולפרסם המעסיקים תוך השתתעלויות
משרדהחינוך,
הוטלהעלהמעסיקים.
האפשרי בפתרון הלימודים הקודמת את נתוני הת־
$TS1$התחלואה$TS1$
כתפיהם" ,הוא לאומי .זאת גם הסיבה שבגינה הכ־
$TS1$הכריע$TS1$
את ההחלטות ברגעהאחרון,אולם
כבר באמצע אוגוסט פנו שר
כספיות אדירות על
הסוגיה בהקדם
שולחןעגול חלואה
ומאוזן באמצעות
ריע
עבורהמעסיקים ,בעיקר הקטנים הוסיף".זאת ,בפרט נוכח העובדה
הכלכלה ,עמיר פרץ ,ושר העבו־
$TS1$העבודה$TS1$
$DN2$התחלואה $DN2$בבתי הספר פעמייםביום,
הוגן
$DN2$הכריע$DN2$בג״ץלטובתהמעסיקים.
מסרבלעשות זאת בימים האחרו־
$TS1$האחרונים$TS1$,
שבו
להסתדרות
שא־
$TS1$שאמור$TS1$
הוא
ציבור
שלא
נוס־
$TS1$נוספת$TS1$
היא
האי־ודאות
לשר
דה
$העבודה$DN2$
ייקחוחלק ההסתדרות ,המע־
$TS1$המעסיקים$TS1$
בעיה
ולעובדים קיים
המעסיקים
שבהם,
שמולי,
והרווחה ,איציק
$DN2$האחרונים $DN2$,כך שלאניתןלדעת עד כמה
המדינה".
ונציגי
אינטרס
לאור
ימי
את
מור
$DN2$שאמור$DN2$
להתמודד.
הם
שאיתה
פת
$DN2$נוספת$DN2$
ישראל
שתתבצע
נים,
חקיקה ,סיקים
$DN2$המעסיקים$DN2$
בכך
הבידוד,
לממן
מתקשים
כ״ץ וביקשולק־
$TS1$לקדם$TS1$
האוצר,
"על אף חשיבות הסוגיה והש־
$TS1$והשלכתה$TS1$
דם
משפיעה פתיחת מערכתהחינוך
השהות הארוכה שניתנהלמדינה שלפיה בידוד יוגדר מחלהלצורך
$DNלקדם $DN2$פגישה משותפתבין־משרדית
על מספר המבודדיםבישראל.
המדינה
זכאותלימימחלה .המשמעות של
$DN2$והשלכתה $DN2$הישירה על הציבור הרחב ,להסדיר אתהסוגיה" .במכתבו דרש
לכתה
נמצאת
עם נציגי המעסיקיםוהעובדים.
כמוכן,ילדים שנכנסיםלבי־
$TS1$לבידוד$TS1$
עדלמועד זה לא הסדירה המדינה
אמנם משרד העבודה והרווחה הוא
תומר מהשריםלפעול בהקדם כדי מהלך זה היא הרחבת המונח מחלה במלכוד
$DN2$לבידוד$DN2$לרוב יביאו גםלכניסה של אחד
דוד
בסוגיית ימיהבידוד ,המדינה
$TS1$המדינה $TS1$בחוק.כיום ,ההגדרה החוקית של
להסדיר תשלום על חשבון המ־
למימון ימי הבידוד
מתווה
לעובדים
שאמון על החקיקה בתחום העבו־
$TS1$העבודה$TS1$,
כאשר
לבידוד ,במיוחד
מההורים
היא זאת
מצומצמתמאוד ,והיא מוג־
$TS1$מוגדרת$TS1$
מחלה
לעובדים ,שכן המדינה היא
דינה
$DN2$המדינה$DN2$
הנדרשים לשהות בבידוד בהוראת
עבודה $DN2$,אולם היות שמדובר בשאלה
חובשת שני כובעים
דה,
$DN2$מוגדרת $DN2$כאי־כושרלבצע עבודה בשל
דרת
שהורתה להםלהישאר בבידוד במ־
$TS1$במטרה$TS1$
תקציבית ,האוצר צריך להחליט המדינה ,כאמצעי זהירותשתכליתו
מדוברבילדיםבגיליםהצעירים.
שצריכה לתת מענה
לעובדים,
והיא גם המעסיק הגדול ביותר
מצב בריאותי
למנוע את
טרה
$DN2$במטרה$DN2$
הציבור" ,כתב
שמירה על בריאות
הרלוונטיים
המשרדים
אישור המחלההגורף שהונפק על
לקוי ,שמונע מהעו־
$TS1$מהעובד$TS1$
יחד עם
התפשטותהנגיף
ידי משרד הבריאות
המשבר נדרשה
במשק .בתחילת
לעבוד .אם בידוד ייחשב
בד
$DN2$מהעובד$DN2$
$TS1$התעשיינים $TS1$ולשמור על בריאות הציבור.
על גובה
ההשתתפות וקביעת רון תומר ,נשיא התאחדות התע־
ויבוטל בעק־
$TS1$בעקבות$TS1$
מחלה,
$DN2$בעקבות $DN2$החלטתבג״ץכולל גם אישור
בות
לסוגיית ימי הבידוד כמי
המדינה
לתוך ההגדרה טיפו־
יוכלולהיכנס
שיינים
מנגנון הפיצוי.
$DN2$התעשיינים$DN2$ויו״ר נשיאות המעסיקים
ילדיהם.
להוריםבגין בידוד של
שינוי
ככלהידוע ,צוות של משרד והעסקים ,במכתב ששיגר בתחילת
בהגדרת
ממשרד האוצר נמסר בתגובה:
החודש
האוצר ,בראשותמנכ״לית המשרד
לכ״ץ,שמולי ושרהבריאות ,יום מחלה
ההגדרה החוקית של מחלה כיום היא
בין־אגפי בראשותמנכ״לית
"צוות
שנמצאת על השו־
$TS1$השולחן$TS1$
אפשרות
אדלשטיין ,שאמוריםלהיות
קרן טרנראייל שכולל נציגים יולי
רכת
$DN2$במערכת$DN2$
הבריאות,
מוגדרים

מאגפי התקציבים

והממונה

על

אמונים על הנושא.
לפתרון
לחן
$DN2$השולחן$DN2$

הבעיה היא

שהביטוח

הבידוד,אולם
$TS1$מועד $TS1$הלאומי ישלםעל ימי
"לא נסכים לכל דחייה של מו־
מנסה למצואפתרוןלסו־
$TS1$לסוגיה$TS1$
השכר
החלתה לא תהיה פשוטה שכן יש
$Dלסוגיה $DN2$בימיםאלה .ככלהנראה ,הצוות
גיה
$DN2$מועד $DN2$זה מעבר
עד
לתאריך שקבעבג״ץ,
אינוכוללנכוןלהיום נציגים של
מכל סיבה שהיא ,ואנו מסרבים צורך בחקיקהובתקציבתקף.
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התאחדות

 .ממידע

התעשיינים

תקשורתי

דרך

96-98
מנחםבגין

מצומצמת .אם בידוד ייחשבמחלה,יוכלו
להיכנס לההגדרהטיפולים שלאודווקא
מוגדרים מחלה
בהם ביצוע בדיקות

לשעבר דרך ס״ת) תל

סוגיית ימי

67138
אביב

03-5635050
טל.

03-5617166
סקס.

2020
September,

Monday,

הבידוד למורים

פועל בשבועות האח־
$TS1$האחרונים$TS1$
משרד האוצר

רונים
$DN2$האחרונים$DN2$

^FIBE

שיחתמועל

ההסכם.

במטרה

לתת פתרון כולל

לשאלת
בהקדם".
להגיש אתמסקנותיו

ימי הבידוד .הצוות צפוי

