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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת שעה( 
)תיקון מס' 7( )דמי בידוד לעצמאים(, התשפ"ב-2022

תיקוןכותרת
פרקו'1

בחוקהתוכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן1ע
-החוקהעיקרי(,בכותרתפרקו'1,בסופהיבוא"לעובדים"ע

בסעיף26אלחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף26א

ברישה,במקום"בחוקזה"יבוא"בפרקזה"; )1(

ביוםג'בכסלוהתשפ"א)19בנובמבר2020(נחקק  כללי
הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התוכנית חוק 
החדש()הוראתשעה()תיקוןמס'3(,התשפ"א-2020)להלן
-תיקוןמס'3(עבמסגרתהתיקוןהאמורעוגןבפרקו'1לחוק
התוכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,
התש"ף-2020)להלן-החוק(,הסדרהמעניקלעובדאשר
נעדרמעבודתועקבשהייתובבידוד)שלאבשלכךשהוא
ההסדרים לחול ממשיכים אז בקורונה, חולים ילדו או
מחלהבשל דמי תשלום המגןלעניין בחקיקת הקיימים
מחלתעובדאומחלתילד,לפיהעניין(,תשלוםדמיבידוד,
בשיעורדומהלשיעורשלדמיהמחלהשלהםזכאיהעובד
לפיחוקדמימחלה,התשל"ו-1976,אולפיהסדרמיטיב,
ככלשחלעליוהסדרכזה)למשלמכוחהסכםקיבוצי(עעוד
נקבעבחוק,במסגרתתיקוןמס'3,כימעסיקיקבלמאוצר
המדינה,באמצעותהמוסדלביטוחלאומי,שיפויבעד50%
או75%מדמיהבידודששילםלעובדיו,כתלותבגודלושל
העסקעהתיקוןהאמורנקבעכהוראתשעהעדיוםי"חבניסן

התשפ"א)31במרס2021(ע

ביוםכ"זבאבהתשפ"א)5באוגוסט2021(נחקקחוק
התוכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(
)תיקוןמס'6(,התשפ"א-2021)להלן-תיקוןמס'6(עתיקוןזה
כללכמהתיקוניםלפרקו'1לחוק,ובעיקרם:הוספתזכאות
לדמיבידודלהורההפטורמבידוד)עקבהיותומחוסןאו
מחלים(,אשרילדושוההבבידוד,וההורהנדרשלהיעדר
מלווה(; הורה - )להלן ילדו על להשגיח כדי מעבודתו
הפחתתשיעורהזכאותלדמיבידודל־75%משווישליום
מחלהלעובדשאינומחוסןאומחלים,זאתמכיווןשעובד
שלאהתחסןהיהיכוללמנועאתהבידודואתהעלויות
מתחסן, היה לו בבידוד, משהייתו הנובעות השליליות
שמלוא לכך מקום אין ולכן זאת לעשות שלא בחר אך
העלותבשלהיעדרותותוטלעלהמעסיקוהמדינה;הותרת
הזכאותלדמיבידודמלאים)100%משווייוםמחלה(לגבי
הבידודכאמור; את למנוע ביכולתם היה שלא עובדים
וכןהארכתתקופתהוראתהשעה-התקופהשבמהלכה
ההסדרשנקבעבמסגרתתיקוןמס'3עומדבתוקף-עד
מאוחר 2021(ע באוקטובר 31( התשפ"ב בחשוון כ"ה יום
יותרהוארכהתקופתהוראתהשעהבצושלשרהאוצר,
באישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,עדיוםכ"ז

בטבתהתשפ"ב)31בדצמבר2021(ופעםנוספתעדיוםכ"ז
באדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(ע

בהצעתחוקזומוצעלעגןבחוקמנגנוןדומהשעניינו
תשלוםדמיבידודלעצמאישנעדרמעבודתועקבשהותו
ילדובבידוד)שלאבשלהיותםחולים(עזאת, אושהות
בפרק עובדים לגבי שנקבע המנגנון החלת באמצעות
ושיטת מאופי הנובעים המחויבים בשינויים לחוק, ו'1
ההעסקההשוניםשלעצמאיםלעומתעובדיםשכיריםע
כךלמשל,נקבעבמסגרתפרקו'האמורכיהמעסיקיישא
בחלקמתשלוםדמיהבידוד,וכןכילעובדיופחתומספר
ימיםמתקופתהמחלההצבורהשלועמקורותמימוןאלה

אינםקיימיםבעבורעצמאיע

בתוךכך,מוצעלתקןהוראותשונותבפרקו'1לחוק,
לצורך שכירים, לעובדים בידוד דמי תשלום שעניינו
בו לערוך וכן שנחקק, מאז שחלו לשינויים התאמתו
התאמותשונותהנדרשותעקבעיגונובחוקשלההסדר

לענייןתשלוםדמיבידודלעצמאיםע

עודמוצעלערוךשינויבהוראותהתחולהוהתוקףשל
פרקו'1לחוק,כךששרהאוצריוכללקבועבצו,באישור
נוספות תקופות הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת
שתינתןלגביהןזכאותלדמיבידוד,אףאםהןמתחילות

לאחרשהסתיימהתקופתהוראתהשעהע

סעיפים 1, 2)1(, )2()ב( ו–)3( ו־4

מוצעיםתיקוניםוהתאמותעקבהוספתפרקו'2לחוק,
כנוסחוהמוצעבסעיף6להצעתהחוקע

ההגדרה"עובדבבידודמזכה"-שבסעיף26א  סעיף
לחוקמאפשרתזכאותלדמיבידודמלאיםלעובד  2)2()א(

השוההבבידוד,אםעשהאתכלשביכולתוכדי 
למנועאתהבידוד,כלומרביצעאתהצעדיםהנדרשים
עובד למשל, הקורונהע נגיף מפני התחסנותו להשלמת
שקיבלאתמנתהחיסוןאשרתזכהאותובפטורמבידוד,
אךטרםחלפההתקופהשבסיומההואזכאילקבלתפטור

כאמור,ולכןעליולשהותבבידודע

בעתחקיקתםשלתיקוןמס'3ותיקוןמס'6,ניתנה
שתי מקבלת שבוע שחלף לאחר מבידוד לפטור זכאות

ס"חהתש"ף,עמ'298;התשפ"א,עמ'388ע 1
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בהגדרה"עובדבבידודמזכה"- )2(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

מתקייםלגביואחדמאלה: )1("

הואקיבלמנתחיסוןראשונהובמועדתחילתתקופתהבידוד )א(
טרםחלפו30ימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהאמורה;

הואקיבלשתימנותחיסוןובמועדתחילתתקופתהבידודטרם )ב(
חלפושבעהימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהשנייה;

הואקיבלאתכלמנותהחיסוןהנדרשותלצורךקבלתתעודת )ג(
מחוסןתקפהכמשמעותהבצובידודבית,אךטרםחלףפרקהזמן

הנדרשלצורךקבלתתעודהכאמור;

ובלבדשהמציאלמעסיקואישורעלקבלתמנתחיסוןאומנותחיסון
כאמורבפסקאותמשנה)א(,)ב(או)ג(,לפיהעניין;";

בפסקה)5()ד(,ברישה,אחרי"שבתוספת"יבוא"הראשונה"; )ב(

יבוא "שבתוספת" אחרי ,)4( בפסקה מלווה", הורה שהוא "עובד בהגדרה )3(
"הראשונה"ע

בסעיף26בלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:3עתיקוןסעיף26ב

עובדשהואהורהמלווהועצמאישהואהורהמלווה,שנעדרומעבודתםאו ")א2(
חדלומלעסוקבעסקםאובמשלחידם,לסירוגין,במהלךתקופתהבידודשלילדם,לא
יופחתהתשלוםבעדיוםהעבודההמלאשלהעובדכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבד
שבהצהרהשמסרהעובדלמעסיקולפיחוקזההואהודיעעלכךשההורהשהואעצמאי
חדלמלעסוקבעסקואובמשלחידובשלחובתהבידודשחלהעלילדם,וצירףאליה
אתההצהרהשהגישההורההעצמאילמוסדלפיהוראותסעיף26כב)ב()1(;לענייןזה,

"עצמאי"ו"עצמאישהואהורהמלווה"-כהגדרתםבסעיף26יטע"

בסעיף26ידלחוקהעיקרי,אחרי"התשנ"ה-1995"יבוא")להלן-חוקהביטוחהלאומי("ע4עתיקוןסעיף26יד

בהגדרה"עובדבבידודמזכה"- )2(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

מתקייםלגביואחדמאלה: )1("

הואקיבלמנתחיסוןראשונהובמועדתחילתתקופתהבידוד )א(
טרםחלפו30ימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהאמורה;

הואקיבלשתימנותחיסוןובמועדתחילתתקופתהבידודטרם )ב(
חלפושבעהימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהשנייה;

הואקיבלאתכלמנותהחיסוןהנדרשותלצורךקבלתתעודת )ג(
מחוסןתקפהכמשמעותהבצובידודבית,אךטרםחלףפרקהזמן

הנדרשלצורךקבלתתעודהכאמור;

ובלבדשהמציאלמעסיקואישורעלקבלתמנתחיסוןאומנותחיסון
כאמורבפסקאותמשנה)א(,)ב(או)ג(,לפיהעניין;";

בפסקה)5()ד(,ברישה,אחרי"שבתוספת"יבוא"הראשונה"; )ב(

יבוא "שבתוספת" אחרי ,)4( בפסקה מלווה", הורה שהוא "עובד בהגדרה )3(
"הראשונה"ע

תיקוןסעיף26בבסעיף26בלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:3ע

עובדשהואהורהמלווהועצמאישהואהורהמלווה,שנעדרומעבודתםאו ")א2(
חדלומלעסוקבעסקםאובמשלחידם,לסירוגין,במהלךתקופתהבידודשלילדם,לא
יופחתהתשלוםבעדיוםהעבודההמלאשלהעובדכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבד
שבהצהרהשמסרהעובדלמעסיקולפיחוקזההואהודיעעלכךשההורהשהואעצמאי
חדלמלעסוקבעסקואובמשלחידובשלחובתהבידודשחלהעלילדם,וצירףאליה
אתההצהרהשהגישההורההעצמאילמוסדלפיהוראותסעיף26כב)ב()1(;לענייןזה,

"עצמאי"ו"עצמאישהואהורהמלווה"-כהגדרתםבסעיף26יטע"

תיקוןסעיף26ידבסעיף26ידלחוקהעיקרי,אחרי"התשנ"ה-1995"יבוא")להלן-חוקהביטוחהלאומי("ע4ע

מנותהחיסוןהנדרשותעמאזהשתנההמצב,וכיוםנדרשת
מנתחיסוןשלישיתכדילהיחשבלמחליםלענייןצובידוד
בית,באופןשאינומחייבעודבבידודבמקריםמסוימיםע
לכן,מוצעלתקןאתההגדרההאמורהכךשעובדשקיבל
כמחלים הכרתו לצורך הנדרשות החיסון מנות כל את
לפיצובידודבית,אךטרםחלףפרקהזמןהנדרשלשם
הכרתוכאמור,יהיהזכאילדמיבידודמלאים,שכןהוא
החלבמאמציםמצידוכדילמנועאתהבידודעאםבעתיד
זו גמישה הגדרה מבידוד, לפטור הזכאות שוב תשתנה
צפויהלאפשראתאותההזכאותגםבליתיקוןחקיקהנוסףע

מוצעלקבועהוראהלענייןהיעדרותלסירוגין  סעיפים
של בידוד בעקבות הורים שני של מהעבודה  3 ו־7

ילדםעכיום,נקבעבחוקכיאםנעדרושניהורים 
לסירוגיןבעקבותבידודשלילדם,יופחתיוםאחדמהזכאות
לדמיבידודרקמאחדההורים)ראוסעיף26ב)א1(לחוק(ע
שנעדרבאותה לכלהורה האמור, אילולאנקבעהסעיף

מהימים אחד יום מופחת היה ילדו של בידוד תקופת
המזכיםבתשלוםדמיבידוד,כךשאותותאמשפחתיהיה
נעדרים היו ההורים שני אם יותר גבוהה בעלות נושא
לסירוגיןבמהלךתקופתהבידודכדילהשגיחעלילדם,
לעומתהעלותשבההיהנושאאםרקהורהאחדהיהנעדר

כאמורע

תא לגבי גם מתקיים האמור שהרציונל מאחר
משפחתישבואחדההוריםהואעובדשכירוהשניעצמאי,
מוצעלקבועכילאיופחתיוםתשלוםאחדמהעובדהשכיר
בתאמשפחתיכאמור,וזאתמכיווןשממילאלאמשולמים
לעצמאידמיבידודבעבורכלימיהיעדרותו,וכךמספר
הימיםהמופחתלשניההוריםיהיהזההלמספרהימים
שמופחתבעבורהורהאחדעיובהרכיאיןבהוראהזוכדי
עצמאים שהם מלווים הורים זוג של מאפשרות לגרוע
בשל ביניהם חלוקה שיאפשרו נפרדות בקשות להגיש

היעדרותםבשלחובתהבידודשלילדםע
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בסעיף26יזלחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף26יז

בסעיףקטן)א(,במקוםההגדרה"תקופתהוראתהשעה"יבוא: )1(

""תקופתהזכאות"-אחתמאלה:

התקופהשמיוםהתחילהעדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר )1(
;)2022

ועדת באישור בצו, השר, שקבע חודשים, שישה עד של תקופה )2(
העבודהוהרווחהשלהכנסת,המתחילהלאחרתוםהתקופההאמורה
בפסקה)1(,ואםהוארכהאותהתקופהלפיהוראותסעיףקטן)ג(-לאחר

תוםתקופתההארכהכאמורע";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עובדזכאילדמיבידודלפיפרקזהבשלתקופתבידודשחלהבתקופת")ב( )1(
הזכאות;ואולם,הוראותסעיף26ב)א2(יחולולענייןעובדשהואהורה
מלווהרקלענייןתקופתבידודשחלהגםבתקופתהזכאותכאמורבסעיף

26כז)א(ע

עלאףהוראותפסקה)1(,עובדזכאילדמיבידודלפיפרקזהבעבור )2(
הימיםבתקופתהזכאותשבהםנעדרמעבודתו,אףאםתקופתהבידוד

שבשלהנעדרכאמורמעבודתוהחלהלפניתקופתהזכאותע";

האמורה "התקופה יבוא השעה" הוראת "תקופת במקום )ג(, קטן בסעיף )3(
בפסקה)1(להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיףקטן)א("ע

הוספתסעיף26יח
ופרקו'2

אחריסעיף26יזלחוקהעיקרייבוא:6ע

"פרקו'1-הוראת
שעהלענייןינואר

2022

תקופתבידודשהתחילהבתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב26יחע
)1בינואר2022(והסתיימהעדיוםכ"טבשבטהתשפ"ב)31
בינואר2022(,יחולולגביההוראותפרקזה,בשינוייםשלהלן:

סעיף26יזלחוקקובעהוראות,ביןהשאר,לעניין  סעיף 5
ו'1לחוקוהיקףתחולתועכיום, תוקפושלפרק 
נקבעבאותוסעיףכיהפרקהאמוריעמודבתוקפובמהלך
תקופתהוראתהשעהשנקבעהבו,וכישרהאוצררשאי,
- )להלן הכנסת של והרווחה העבודה ועדת באישור
הוועדה(,להאריכהעכמוכןנקבעבאותוסעיףכיההסדר
הקבועבפרקו'1האמוריחוללענייןתקופתבידודשחלה

בתקופתהוראתהשעההאמורהע

מוצעלתקןאתהסעיףהאמורבשניעניינים:ראשית,
ו'1לחוקתהיה מוצעשהזכאותלדמיבידודמכוחפרק
במהלך שחלו בידוד תקופות בשל רק לעובדים נתונה
תקופתהזכאותהקבועהבסעיףקטן)א(שלסעיף26יזלחוק
)עלפיהמוצע,התקופהשמיוםתחילתושלתיקוןמס'3עד
יוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022((,בלישהדבר
ישפיעעלתוקפושלהחוקעשנית,מוצעלהסמיךאתשר
הזכאות תקופת את להאריך הסמכות על נוסף האוצר,
האמורהבצו,באישורהוועדה,להסמיכולקבועכאמור
לאפשר נועדה זו סמכות עתידיותע זכאות תקופות גם

גמישותבתחולתההסדרבשלהנסיבותהמשתנותבמסגרת
כגון החדש, הקורונה נגיף התפשטות עם ההתמודדות

השינויבהיקףהציבורשנדרשלבידודלפיצובידודביתע

לסעיף 26יח המוצע סעיפים 
בעתפרסומהשלהצעתחוקזו,נמצאתמדינת  6 ו־8
ישראלבגלתחלואהחמישיבמספרוחריגבהיקפו 
עקבהתפשטותוריאנט"אומיקרון"שלנגיףהקורונה,אשר
קצבההתפשטותשלומוגברביחסלווריאנטיםהקודמים,
ובשלכךהואמביאעימועלייהבהיקףהעובדיםבמשק

שחלהעליהםחובתבידודע

לגבי שתחול שעה כהוראת לקבוע, מוצע משכך,
2022 תקופתבידודשהתחילהוהסתיימהבחודשינואר
הבידוד מדמי כי ,)2022 בינואר בידוד תקופת - )להלן
ייגרע לא כאמור, בידוד תקופת בשל לעובד שישולמו
תשלוםבעבוריוםהיעדרותאחדבתקופתהבידוד)כקבוע
בסעיף26ב)א(לחוק(,ומכאןשעובדיםיהיוזכאיםלתשלום

גםבעבוריוםזהע
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בסעיף26ב- )1(

בסעיףקטן)א(,ברישה,המילים"למעטתשלום )א(
בעדיוםעבודהמלאאחדמאותהתקופה"והקטעהחל
במילים"אולםהעובד"עדהמילים"המגיעלו"-לא

ייקראו;

סעיפיםקטנים)א1(ו–)ב(-לאייקראו; )ב(

)ג()1(,אחרי"שבהםנעדרמעבודתו בסעיףקטן )ג(
העבודההשנישבו מיום "החל יבוא בשלהבידוד"

נעדרהעובדכאמור";

בסעיף26ט- )2(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"יוםעבודהמלאאחד" )א(
יקראו"שניימיעבודהמלאים"ובמקום"בעדו"יקראו

"בעדם";

)ב(,במקום"יוםעבודהמלאאחד" בסעיףקטן )ב(
יקראו"שניימיעבודהמלאים"והסיפההחלבמילים

"הוראותסעיףקטןזה"-לאתיקראע

פרק ו'2: דמי בידוד לעצמאים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-26יטעהגדרות-פרקו'2

"בדיקה","בידוד","דיווח","חובתבידוד","חוזר","חולה",
- בית" בידוד ו"צו "מחלים" "המוסד", "חיסון",

כהגדרתםבסעיף26א;

בסעיף26ב- )1(

בסעיףקטן)א(,ברישה,המילים"למעטתשלום )א(
בעדיוםעבודהמלאאחדמאותהתקופה"והקטעהחל
במילים"אולםהעובד"עדהמילים"המגיעלו"-לא

ייקראו;

סעיפיםקטנים)א1(ו–)ב(-לאייקראו; )ב(

)ג()1(,אחרי"שבהםנעדרמעבודתו בסעיףקטן )ג(
העבודההשנישבו מיום "החל יבוא בשלהבידוד"

נעדרהעובדכאמור";

בסעיף26ט- )2(

בסעיףקטן)א()1(,במקום"יוםעבודהמלאאחד" )א(
יקראו"שניימיעבודהמלאים"ובמקום"בעדו"יקראו

"בעדם";

)ב(,במקום"יוםעבודהמלאאחד" בסעיףקטן )ב(
יקראו"שניימיעבודהמלאים"והסיפההחלבמילים

"הוראותסעיףקטןזה"-לאתיקראע

פרק ו'2: דמי בידוד לעצמאים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-26יטעהגדרות-פרקו'2

"בדיקה","בידוד","דיווח","חובתבידוד","חוזר","חולה",
- בית" בידוד ו"צו "מחלים" "המוסד", "חיסון",

כהגדרתםבסעיף26א;

המעסיק את תשפה המדינה כי לקבוע מוצע עוד
באופןמלאבעבורדמיהבידודשישלםבעבורהיוםהנוסף
האמורעבהתאםלכך,מוצעגםלקבועכילעובדלאיופחת
יוםמחלהמתקופתהמחלההצבורהשלובשלהיעדרותו
ביוםזה,שהריהמעסיקאינונושאבתשלוםבעבוראותו
יוםעעםזאת,עלפיהמוצעהשיפויהנוסףשתשלםהמדינה
לאיחוללגבידמיבידודשהמעסיקמשלםלעובדשנסע
לחוץלארץבשליחותמטעמו,משניטעמים:האחד,מדובר
בבידודצפוי,אשרעלהמעסיקלהביאבחשבוןבעתשליחת
העובדלנסיעהמטעמו,ולכןלאמתקייםבוהרציונלהכללי
שבבסיסההסדרשבחוקולפיובידודהואאירועשאינו
צפויעהשני,לאמדוברבבידודשנדרשבעקבותהתפשטות
וריאנט"אומיקרון"-ההתפשטותהמואצתשבשלהנדרשת
הוראתהשעה-אלאבבידודשנדרשבעקבותהנסיעה

מטעםהמעסיקע

הנוגעות שונות הוראות נקבעו לחוק 26ב בסעיף
שהתשלום היום בעד גם בידוד דמי לתשלום לזכאות
בעדומופחתכאמור,למשלבאמצעותניצולשליוםחופש
אומכוחהסדרמיטיבשחלביחסיהעבודהשלהעובד
עםהמעסיקעהוראותאלהאינןנדרשותבתקופהשלגביה
קיימתלפיהחוקזכאותלתשלוםדמיבידודלעובדבעבור

יוםזה,ולשיפוימלאלמעסיקמצדהמדינהבעדמלוא
העלותשלהתשלוםכאמור,ועלכןמוצעלקרואאתסעיף
26בלחוק,לענייןתקופתבידודשחלהבינואר2022,בלי
אותןהוראותעיובהרכיאיןבהסדרהמוצעלעילכדילגרוע
מהוראותסעיף26זלחוק,שלפיהןאםחלעלהעובדהסכם
שמיטיבאיתולעומתהקבועבחוק,ההסדרשבחוקלאבא
אתהמדינה לחייב כדי איןבאמור ממנועואולם, לגרוע

במתןשיפוימעברלקבועבחוקע

לפרק ו'2 המוצע

מוצעלקבועכיעובדעצמאייהיהזכאילתשלום  כללי
דמיבידודבעבורהימיםשבהםחדלמלעסוק 
ילדו שהיית או שהייתו עקב ידו במשלח או בעסקו
בבידוד,וזאתבהתבססעלמנגנוןדמיהבידודלעובדים
הקבועבפרקו'1לחוק,בשינוייםהנובעיםמאופיושיטת
ההעסקההשוניםשלעצמאיםלעומתעובדיםשכירים,

הכולכמפורטלהלןע

לסעיף 26יט והתוספת השנייה

מוצעלקבועהגדרותלמונחיםשוניםהמשמשיםבפרק
ו'2המוצעעככלל,מוצעלקבועכיההגדרותהרלוונטיות
שבפרקו'1לחוק,אשרמקנהזכאותלדמיבידודלעובדים,
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"ילד",שלעצמאי-כהגדרת"ילד",שלעובד,שבסעיף26א,
בשינוייםהמחויבים;

"ימיעבודה","תקופהמזעריתלבידוד"ו"תקופתבידוד"-
כהגדרתםבסעיף26א,בשינוייםהמחויבים;

"עצמאי"-יחידתושבישראלשבחודששבוחלהתקופת
הבידודמתקייםבואחדמאלה:

הביטוח בחוק כהגדרתו עצמאי עובד הוא )1(
הלאומי;

הוארשוםבמוסדכמישישלוהכנסהמעסקאו )2(
ממשלחיד,אףשלאמתקייםבוהאמורבפסקאות)1(
עד)3(להגדרה"עובדעצמאי"שבחוקהביטוחהלאומי;

מזכה" בבידוד "עובד כהגדרת - מזכה" בבידוד "עצמאי
שבסעיף26א,בשינוייםאלה:

בכלמקום,במקום"למעסיקו"יקראו"למוסד"; )1(

יקראו "עובד" במקום מקום, בכל ברישה, )2(
"עצמאי";

בפסקה)5(- )3(

בפסקתמשנה)ב(,במקום"נעדרמעבודתו" )א(
ידו" במשלח או בעסקו מלעסוק "חדל יקראו

ובמקום"עובד"יבוא"עצמאי";

בפסקתמשנה)ד(- )ב(

יקראו "העובד" במקום ברישה, )1(
"העצמאי";

זו" )1(,במקום"לפיפסקה בפסקה )2(
)5()ד()1(להגדרה יקראו"כאמורבפסקה

"עובדבבידודמזכה"שבסעיף26א";

"עצמאיהשוההבבידוד"-כהגדרת"עובדהשוההבבידוד",
בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםלענייןההסדרהמוצעבפרק
ו'2לענייןזכאותעצמאיםלתשלוםדמיבידודע

לדמי זכאי שיהיה ל"עצמאי" כי מוצע כן כמו
בידודמכוחפרקו׳2המוצע,ייחשבמישעונהלהגדרת
משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח שבחוק עצמאי" "עובד
מי או הלאומי(, הביטוח חוק - )להלן התשנ"ה-1995
שרשוםבמוסדלביטוחלאומי)להלן-המוסד(כמישיש
לוהכנסהמעסקאוממשלחיד,אףשלאמתקיימיםלגביו
רכיביםמסוימיםשלההגדרה"עובדעצמאי"עלגביהאחרון,

כפישיוסברלהלן,גובהדמיהבידודיהיהנמוךיותרע

ההגדרותהמוצעותלמונחים"עצמאיבבידודמזכה",
"עצמאיהשוההבבידוד"ו"עצמאישהואהורהמלווה"
מבוססותעלההגדרותהמקבילותלענייןעובדיםשבפרק
ההסדר פי שעל מאחר לחוק(ע 26א סעיף )ראו לחוק ו'1
המוצעבפרקזה,המוסדלביטוחהלאומי)להלן-המוסד(
זכאים שיהיו לעצמאים הבידוד דמי את שישלם הוא
לכך,מוצעלהבהירכיאםעצמאינדרשלהמציאמסמך
כלשהולהוכחתזכאותלדמיבידוד,ובענייננו-להוכחת
התקיימותהתנאיםהמנוייםבהגדרותהנזכרותלעיל,הוא

יידרשלהמציאוישירותלמוסד,ולאלמעסיקע
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בפסקה)1(,במקום"נעדרמעבודתו"יקראו"חדל )1(
מלעסוקבעסקואובמשלחידו";

בפסקה)2(,במקום"למעסיקו"יקראו"למוסד"; )2(

"עצמאישהואהורהמלווה"-כהגדרת"עובדשהואהורה
מלווה"שבסעיף26א,בשינוייםאלה:

ברישה,במקום"עובד"יקראו"עצמאי"; )1(

בפסקה)1(,במקום"נעדרמעבודתו"יקראו"חדל )2(
מלעסוקבעסקואובמשלחידו";

בפסקה)2(,במקום"למעסיקו"יקראו"למוסד"; )3(

יקראו "למעסיקו" במקום ברישה, ,)4( בפסקה )4(
"למוסד",במקום"הראשונה"יקראו"השנייה"ובמקום
"שבימיהיעדרותושלהעובד"יקראו"שבימיםשבהם

העצמאיחדלמלעסוקבעסקואובמשלחידו"ע

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעצמאים

זכאותעצמאי
לדמיבידוד

עצמאיבבידודמזכה,עצמאישהואהורהמלווהועצמאי26כע )א(
השוההבבידודזכאיםלקבלמהמוסדתשלוםכמפורטלהלן,
לפיהעניין,בעדכליוםעבודהשבוחדלומלעסוקבעסקם
אובמשלחידםבתקופתהבידוד,ובלבדשלאיקבלותשלום
כאמורבעדיותרמשלושהימיעבודהכאמורבאותהתקופת

בידוד)בפרקזה-דמיבידוד(:

שהוא עצמאי או מזכה בבידוד עצמאי לעניין )1(
הורהמלווה-430שקליםחדשים;

בפסקה)1(,במקום"נעדרמעבודתו"יקראו"חדל )1(
מלעסוקבעסקואובמשלחידו";

בפסקה)2(,במקום"למעסיקו"יקראו"למוסד"; )2(

"עצמאישהואהורהמלווה"-כהגדרת"עובדשהואהורה
מלווה"שבסעיף26א,בשינוייםאלה:

ברישה,במקום"עובד"יקראו"עצמאי"; )1(

בפסקה)1(,במקום"נעדרמעבודתו"יקראו"חדל )2(
מלעסוקבעסקואובמשלחידו";

בפסקה)2(,במקום"למעסיקו"יקראו"למוסד"; )3(

יקראו "למעסיקו" במקום ברישה, ,)4( בפסקה )4(
"למוסד",במקום"הראשונה"יקראו"השנייה"ובמקום
"שבימיהיעדרותושלהעובד"יקראו"שבימיםשבהם

העצמאיחדלמלעסוקבעסקואובמשלחידו"ע

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעצמאים

זכאותעצמאי
לדמיבידוד

עצמאיבבידודמזכה,עצמאישהואהורהמלווהועצמאי26כע )א(
השוההבבידודזכאיםלקבלמהמוסדתשלוםכמפורטלהלן,
לפיהעניין,בעדכליוםעבודהשבוחדלומלעסוקבעסקם
אובמשלחידםבתקופתהבידוד,ובלבדשלאיקבלותשלום
כאמורבעדיותרמשלושהימיעבודהכאמורבאותהתקופת

בידוד)בפרקזה-דמיבידוד(:

שהוא עצמאי או מזכה בבידוד עצמאי לעניין )1(
הורהמלווה-430שקליםחדשים;

לסעיף 26כ)א(

מוצעלקבועהסדרשלפיועצמאייהיהזכאילתשלום
דמיבידודעלבסיסאותםעקרונותשלפיהםמשולמיםדמי
בידודלעובד,ובהתאםלקטגוריה)לענייןזכאותכאמור(
שעימהנמנההעצמאי:עצמאישהואהורהמלווה,עצמאי
בבידודמזכה,אועצמאיהשוההבבידודעבתוךכך,מוצע
ו'1לחוקביןמי לשמראתההבחנההקיימתכיוםבפרק
שהחלבמאמציםמצידוכדילהימנעמבידוד,אךבכלזאת
מחויבבבידוד,ולכןיהיהזכאילתשלוםמלואדמיהבידוד,
לביןמישלאעשהכןולכןיהיהזכאילתשלוםמופחת

בשיעורשל75%מדמיהבידודע

כיום,זכאיעובד,בשלכלתקופתבידוד)המסתיימת
בהתאםלהגדרהבחוקבמועדהמוקדםביותרשבויכולה
להסתייםחובתהבידוד(,לתשלוםדמיבידודבעבורימי
של בהפחתה מעבודתו, נעדר שבהם בשבוע העבודה
יוםאחדעלענייןעצמאי,מוצעלקבועכיהואיהיהזכאי
לתשלוםדמיבידודבשלעדשלושהימיבידודבכלתקופת
בידודעזאת,בשיםלבלהבדליםבאופיההעסקהביןעובד
שכירלעצמאי,אשררלוונטייםלענייןזכאותםלדמיבידודע

בידוד תקופת כל בשל כיום, הקיים ההסדר לפי
מתקופת נגרעים בידוד, דמי לעובד משולמים שבשלה
המחלההצבורהשלהעובדעדשלושהימימחלהעכך,
נפגעתיכולתושלהעובדלנצלימימחלהבעתיד,והוא
לעומתזאת, כאמורע נושאבעלותהכספיתשלגריעתם
עצמאיאינוצוברימימחלהכאמורומצופהממנולתמחר
מראשאתהסיכוןשבהיעדרותומעבודתועקבמחלהכחלק

מניהולעסקואומשלחידוע

ו'1 בפרק הקבוע ההסדר שלפי בעוד כך, על נוסף
לחוק,מעסיקושלהעובדנושאבחלקמהעלויותשלדמי
50%,תלויבשיעורהשיפוימהמדינה הבידוד)25%או
מעסיק אין שלעצמאי הרי העסק(, של מגודלו הנובע
כמשמעותובאותופרק,אשרנושאבחלקמהתשלוםעלפי
הסדרהשיפוישבפרקו'1האמור,המדינהאינהמשפהאת
המעסיקבאופןמלאבעבורימיהבידודששולמולעובד,
אלאבאופןחלקי,ולכן,באופןדומה,מוצעשתשלוםשיינתן

לעצמאימהמדינהיהיהגםהואחלקיע

בנוגעלסכוםהתשלום-מוצעכידמיהבידודליום
430שקליםחדשיםעזאת,בדומה יהיובסכוםאחידשל
וקרן רכוש בתקנותמס לעצמאי שנקבע הפיצוי לסכום
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לענייןעצמאיהשוההבבידוד-75%מהסכום )2(
האמורבפסקה)1(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לעצמאיכאמורבפסקה)2( )ב(
להגדרה"עצמאי"שבסעיף26יטישולמודמיבידודבשיעור

של25%מדמיהבידודלפיאותוסעיףקטןע

בינואר ב–1 יעודכן )א()1( קטן בסעיף הקבוע הסכום )ג(
שלכלשנהלפיהשינויבמדדביחסל־1בינוארשלהשנה
לצרכן המחירים מדד - "מדד" זה, לעניין לה; שקדמה

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

דיןעיסוקבעסק
אובמשלחיד

בתקופתבידוד
לענייןדמיבידוד

וזכאותעצמאי
שהואאומן

עובד26כאע עובד, לעניין החלות ו–26ז1 26ה סעיפים הוראות
השוההבבידוד,עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורה
מלווה,יחולולענייןעצמאי,עצמאיהשוההבבידוד,עצמאי
בשינויים מלווה, הורה שהוא ועצמאי מזכה בבידוד

המחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף26ה,במקוםהסיפההחלבמילים"שעבדלמעשה" )1(
יקראו"שעסקלמעשהבעסקואובמשלחידובתקופתהבידוד,
לאיהיהזכאילדמיבידודבעדפרקהזמןבתקופתהבידוד

שבועסקבעסקואובמשלחידו";

פיצויים)תשלוםפיצויים()נזקמלחמהונזקעקיף()הוראת
שעה(,התשפ"א-2021,בעדהיעדרותמהעבודהבזמןמבצע
"שומרהחומות"עהקביעהשלסכוםפיצויאחיד,חלףבחינת
נועדה בפועל, המעסיק של הכנסתו את המייצג סכום
לייעלאתמנגנוןהתשלוםכךשלאידרושבחינהפרטנית,
ובשיםלבלמספרהימיםהקטןיחסיתהמזכהבתשלוםדמי
בידוד,ולחוסרהאחידותשתיווצרמכימותאובדןהכנסה
יומיבעבורעצמאיםעגובההסכוםנקבעבהתבססעלהשכר
החציוניבמשק,בתוספת25%בעבורעלויותסוציאליות-
סכוםשעלפיהערכתמשרדהאוצראינומהווההערכת
חסרלגבימרביתהעצמאיםעיצויןכיבעבורעצמאיםרבים,
ההכנסההחודשיתאינהרציפהאלאתלויתשנתפעילות,
ולכןעלפיהערכתמשרדהאוצרייתכןשבחינהפרטנית
עלבסיסהכנסהיומיתתביאלכךשהזכאותתהיהלתשלום

סכוםנמוךיותרע

לסעיף 26כ)ב(

הזכאותלתשלוםדמיבידודלעצמאיניתנתעלפי
הביטוח חוק לפי עצמאי" כ"עובד שמוגדר למי המוצע
משלוש לגביואחת כלומרעצמאישמתקיימת הלאומי,
בשבוע; שעות 20 בממוצע עוסק הוא האלה: החלופות
הכנסתומעסקועומדתעל50%לפחותמהשכרהממוצע
כ–10,550 במשקעומדכיוםעל הממוצע במשק)השכר
שקליםחדשים(;אושהואעוסקבממוצע12שעותבשבוע,
15%מהשכרהממוצעבמשק)ראו והכנסתועומדתעל
פסקה)1(להגדרה"עצמאי"שבסעיף26יטהמוצע(עעםזאת,
מוצעלקבועכיגםעצמאיםאשרלאמתקיימתלגביהם

אחתהחלופותהנזכרות,אךרשומיםבמוסדככאלהשיש
להםהכנסהמעסקאוממשלחיד)ראופסקה)2(להגדרה
"עצמאי"שבסעיף26יטהמוצע(,יהיוזכאיםלדמיבידוד
25%מדמי ו'2המוצע,אךבשיעורמופחתשל לפיפרק
הבידודהמשולמיםלעצמאישאחתהחלופותהאמורות
מתקיימתלגביועזאת,מכיווןשהרףהנמוךביותרבהגדרה
בשבוע,שהןכרבע 12שעותעבודה עומדעל האמורה
ממספרשעותהעבודהבשבועעבודהסטנדרטי-42שעותע

קבוע סכום לקבוע שמוצע העובדה בשל לבסוף,
שישולםבעדיוםהיעדרותבשלבידוד,מוצעלקבועכי
הסכוםהאמוריוצמדלמדדהמחיריםלצרכןויתעדכןב־1
בינוארבכלשנה,בדומהלהסדריםדומיםאחריםבחוק

הביטוחהלאומיע

לסעיף 26כא

מוצעלהחיל,בשינוייםהמחויבים,הוראותרלוונטיות
מפרקו'1לחוק,כךשיחולוגםלענייןתשלוםדמיבידוד
לעצמאיםעבתוךכך,מוצעלקבועכיתחולההוראהשלפיה
לאישולמודמיבידודבעבורמישעבדבפועלבתקופת
הבידוד,וכןההוראהשעניינהזכאותלדמיבידודלהורה

במשפחתאומנהע

סעיפיםשוניםבפרקו'1לחוקאינםרלוונטייםלהסדר
המוצעבחוקזהלענייןעצמאים,ועלכןלאמוצעלהחיל
ו'2 אתהוראותיהם,אולעגןהוראותדומותלהן,בפרק
כנוסחוהמוצעעכךלמשל,הוראותשעניינןאופןחישוב
ימיהמחלהשלהעובד)שאינןרלוונטיותמכיווןשלעצמאי
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בסעיף26ז1,במקום"בתקופתהיעדרותהעובדמעבודתו" )2(
יקראו"בתקופהשבהחדלהעצמאימלעסוקבעסקואובמשלח
"להגדרה ואחרי "למוסד" יקראו "למעסיקו" במקום ידו",
"עובדשהואהורהמלווה""יקראו"כפישהוחלובפסקה)3(

)ב(להגדרה"עצמאיבבידודמזכה"שבסעיף26יטאופסקה)4(
להגדרה"עצמאישהואהורהמלווה"שבאותוסעיף";

עצמאיהזכאילדמיבידודלפיסעיף26כיגישלמוסד,26כבעבקשהלתשלום )א(
באתר שיפרסם בהודעה המוסד שיורה כפי מקוון באופן
האינטרנטשלו,בקשהלתשלוםדמיבידוד;בקשהכאמור
הסתיימה שבו החודש מתום ימים מ־90 יאוחר לא תוגש
תקופתהבידודשלהעצמאיאושלילדו,לפיהעניין)בסעיף

זה-בקשהלתשלום(ע

בקשהלתשלוםתכלולאתאלה: )ב(

בידוד לדמי העצמאי של זכאותו על הצהרה )1(
בהתאםלהוראותפרקזה;

שם,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאו )2(
מספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית)להלן
-מספרמזהה(,שלהעצמאיאושלילדו,לפיהעניין,
על הבריאות למשרד העצמאי דיווח שבאמצעותו
שהייתואושהייתילדו,לפיהעניין,בבידוד,מספרטלפון
שלהעצמאיוכןכתובתדואראלקטרונישלו,אםישנה;

בסעיף26ז1,במקום"בתקופתהיעדרותהעובדמעבודתו" )2(
יקראו"בתקופהשבהחדלהעצמאימלעסוקבעסקואובמשלח
"להגדרה ואחרי "למוסד" יקראו "למעסיקו" במקום ידו",
"עובדשהואהורהמלווה""יקראו"כפישהוחלובפסקה)3(

)ב(להגדרה"עצמאיבבידודמזכה"שבסעיף26יטאופסקה)4(
להגדרה"עצמאישהואהורהמלווה"שבאותוסעיף";

עצמאיהזכאילדמיבידודלפיסעיף26כיגישלמוסד,26כבעבקשהלתשלום )א(
באתר שיפרסם בהודעה המוסד שיורה כפי מקוון באופן
האינטרנטשלו,בקשהלתשלוםדמיבידוד;בקשהכאמור
הסתיימה שבו החודש מתום ימים מ־90 יאוחר לא תוגש
תקופתהבידודשלהעצמאיאושלילדו,לפיהעניין)בסעיף

זה-בקשהלתשלום(ע

בקשהלתשלוםתכלולאתאלה: )ב(

בידוד לדמי העצמאי של זכאותו על הצהרה )1(
בהתאםלהוראותפרקזה;

שם,שםמשפחהומספרזהות,מספרדרכוןאו )2(
מספרמזההאחרשניתןעלידירשותשלטונית)להלן
-מספרמזהה(,שלהעצמאיאושלילדו,לפיהעניין,
על הבריאות למשרד העצמאי דיווח שבאמצעותו
שהייתואושהייתילדו,לפיהעניין,בבידוד,מספרטלפון
שלהעצמאיוכןכתובתדואראלקטרונישלו,אםישנה;

איןימימחלהצבורים(,אוהוראותהנוגעותלשיפויהמוסד
אתהמעסיקששילםדמיבידודלעובד)שאינןרלוונטיות

מכיווןשבהסדרהמוצעהמוסדמשלםישירותלעצמאי(ע

הוראהנוספתשמוצעשלאלהחילכאמורהיאסעיף
26גלחוק,שעניינוזכאותלדמיבידודלעובדשנסעלחוץ
הרציונל ככלל, עצמאיע לגבי המעסיק, בשליחות לארץ
שבבסיספרקו'1לחוקהואשבידודהואאירועשאינוצפויע
כאמור,רציונלזהאינומתקייםלגביבידודעקבנסיעה
לחוץלארץשהיאאירועהנתוןלבחירהעבידודעקבנסיעה
כאמורהואצפויגםבתקופותשבהןהתחלואהנמוכה,
וזאתבשלחוסרהוודאותבנוגעלהטלתהגבלותהנובע

מהדינמיותשלהתפשטותנגיףהקורונהע

ההוראהשלפיההמדינהתשפהאתהמעסיקבעבור
דמיהבידודששילםלעובדושנסעלחוץלארץמטעמו,
למעטבעבורהיוםהראשון)ראוסעיף26ט)ב(לחוק(,היא
החריגלכלל,והואנקבעמכיווןשהמעסיקממילאיישא
בעלותהבידודשלהעובדביוםהראשוןבלאשיפוי,ובחלק
אם מראש לשקול יידרש ולכן הנוספים, הבידוד מדמי
שנשלח עובד ועוד, זאת אלהע בעלויות לשאת בכוונתו
מטעםמעסיקולחוץלארץנדרשלפעולבהתאםלמשימות
יחסי במערכת הכוחות פערי ובהינתן עליו, שמוטלות

העבודהביןהעובדלמעסיק,ישלהניחכילעובדישפחות
חופשפעולהלסרבלדרישתהמעסיק,שבשלהנכפהעליו
בידודעםחזרתו,לעומתעצמאישמחליטבעצמולצאת

לנסיעתעבודהבחוץלארץע

מהאמורלעילעולהשהטעמיםשבבסיסההוראות
הנזכרותלעילאינםמתקיימיםבמלואםלגביעצמאיעכך
למשל,העצמאייכוללבחוראםלצאתלנסיעתהעבודהאו
לאעכמוכן,איןגורםנפרדמהעצמאי)המקביללמעסיק(,
אשרנושאבתשלוםבשלהנסיעה,ואשרשוקלאםהנסיעה

הכרחיתבתקופהזולצורכיעבודה,בלבדע

לסעיף 26כב

מוצעלקבועאתהדרךלהגשתבקשהלתשלוםדמי
בה שייכללו הפרטים ואת למוסד, עצמאי, בידי בידוד,
לצורךהוכחתהזכאותלדמיבידודלפיההסדרשבפרקו'2

המוצע,והמסמכיםשיצורפולעריכתבקרותע

חלקמהפרטיםשמוצעלכלולבבקשהכאמורדומים
בעיקרםלפרטיםהנוגעיםלעובד,הנדרשיםלצורךהגשת
בקשתמעסיקמהמוסדלשיפויבעדדמיהבידודששילם
)4(ו–)6(של ,)2( ו'1לחוק)ראופסקאות לעובדולפיפרק

סעיף26יא)ג(לחוק(ע
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מועדתחילתתקופתהבידודשלהעצמאיאושל )3(
ילדו,לפיהעניין,מועדסיומהומספרהימיםבתקופת
או בעסקו מלעסוק העצמאי חדל שבהם הבידוד

במשלחידו;

הצהרהעלהיותהעצמאיעצמאיהשוההבבידוד, )4(
עצמאישהואהורהמלווהאועצמאיבבידודמזכה,
לפיהעניין-תוךציוןהפסקהבהגדרה"עובדבבידוד
מזכה"שבסעיף26א,כפישהוחלהבהגדרה"עצמאי
זכאי הוא שמכוחה 26יט, שבסעיף מזכה" בבידוד

לתשלוםדמיבידוד;

להמציא עצמאי שנדרש דיווח או מסמך כל )5(
למוסדלצורךהוכחתזכאותולדמיבידודלפיפרקזהע

סימן ג': הוראות שונות

הוראותסעיף26יבהחלותלענייןעובדיםשהוגשהבשלהם26כגעהעברתמידע
בקשהלשיפוי,יחולולענייןעצמאיםשהגישולמוסדבקשה
המחויבים בשינויים 26כ, סעיף לפי בידוד דמי לתשלום

ובשינוייםאלה:

בסעיףקטן)א(,במקוםהסיפההחלבמילים"שעליהןדיווח )1(
המעסיק"יקראו"כפישדיווחועליהןלמוסד,ולענייןבקשה
לתשלוםדמיבידודלעצמאישהואהורהמלווהאועצמאי
שמתקייםלגביוהאמורבפסקה)5(להגדרה"עובדבבידודמזכה"
שבסעיף26א,כפישהוחלהבהגדרה"עצמאיבבידודמזכה"
שבסעיף26יט-גםרשימהובההמספרהמזההשלהילדשבשלו

שולמולעצמאידמיבידוד,ותקופתהבידודשלו";

בסעיףקטן)ג(,במקום"למעסיק,לגביכלעובדשבשלו )2(
הוגשהבקשה"יבוא"לעצמאי"ע

בכל26כדעסמכותשיפוט לדון ייחודית סמכות תהיה לעבודה אזורי דין לבית
תביעהשלעצמאילתשלוםדמיבידודמהמוסדלפיהוראות

סימןב'ע

לסעיף 26כג

סמכות שעניינן הוראות נקבעו לחוק 26יב בסעיף
הנדרש מידע הבריאות ממשרד ולקבל לדרוש המוסד
לצורךהוכחתזכאותהעובדלתשלוםדמיבידודעמדובר
במידעהנוגעלעובדיםשמעסיקיהםהגישולגביהםבקשה
לשיפוילמוסדלפיסימןג'בפרקו'1לחוקעמוצעכיהוראות
אלה,ובכללזהההוראותלענייןסודיותושמירתמידע,
יחולו,בשינוייםהמתחייבים,גםלענייןעצמאיםשהגישו

למוסדבקשהלתשלוםדמיבידודלפיפרקו'2המוצעע

לסעיפים 26כד עד 26כו

מוצעלקבועהוראותשונותהנדרשותלצורךביצוע
פרקו'2המוצעעכך,מוצעלקבועכילביתדיןאזורילעבודה

תהיהסמכותייחודיתלדוןבתביעהשעניינהתשלוםדמי
בידודלעצמאימהמוסד,וזאתבדומהלהוראההקיימת
בנוגעלתביעהשלמעסיקלשיפוימהמוסד,בסעיף26טז

לחוקע

את ישפה המדינה אוצר כי לקבוע מוצע כן, כמו
ו'2 פרק ביצוע לשם שהוציא הוצאה כל בשל המוסד

המוצעע

לבסוף,מוצעלקבועכיתשלוםדמיבידודלעצמאי
לפיפרקו'2המוצעלאייחשבלהכנסהלענייןחוקהביטוח
הלאומיעזאת,מכיווןשדמיהבידודניתניםכסכוםהנקוב
בחוקולאלפיירידהבהכנסותבפועל,ולכןאיןמקוםלכך
הביטוח מטעם אחרים תשלומים על ישפיע שתשלומם

הלאומיהניתניםלפיהכנסהע
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אוצרהמדינהישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציא26כהעשיפוי
לשםביצועפרקזהע

דמיבידודאינם
הכנסה

לאיראותשלוםדמיבידודלעצמאילפיפרקזהכהכנסה26כוע
לענייןחוקהביטוחהלאומיע

תחולהוהוראות
מעבר

בסעיףזה,"תקופתהזכאות"-אחתמאלה:26כזע )א(

)1ביולי כ"אבתמוזהתשפ"א שמיום התקופה )1(
2021(עדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(;

תקופהשלעדשישהחודשים,שקבעהשר,בצו, )2(
באישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,המתחילה
לאחרתוםהתקופההאמורהבפסקה)1(,ואםהוארכה
התקופהלפיהוראותסעיףקטן)ג(-לאחרתוםתקופת

ההארכהכאמורע

עצמאיזכאילדמיבידודלפיפרקזהבשלתקופת)ב( )1(
בידודשחלהבתקופתהזכאותע

עלאףהוראותפסקה)1(,עצמאיזכאילדמיבידוד )2(
לפיפרקזהבעבורהימיםבתקופתהזכאותשבהםחדל
מלעסוקבעסקואובמשלחידו,אףאםתקופתהבידוד

שבשלהחדלכאמורהחלהלפניתקופתהזכאותע

שרהאוצר,באישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת, )ג(
רשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורהבפסקה)1(להגדרה
"תקופתהזכאות"שבסעיףקטן)א(,בתקופותנוספותשלא

יעלועלשישהחודשיםכלאחתע

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציא26כהעשיפוי
לשםביצועפרקזהע

דמיבידודאינם
הכנסה

לאיראותשלוםדמיבידודלעצמאילפיפרקזהכהכנסה26כוע
לענייןחוקהביטוחהלאומיע

תחולהוהוראות
מעבר

בסעיףזה,"תקופתהזכאות"-אחתמאלה:26כזע )א(

)1ביולי כ"אבתמוזהתשפ"א שמיום התקופה )1(
2021(עדיוםכ"זבאדרא'התשפ"ב)28בפברואר2022(;

תקופהשלעדשישהחודשים,שקבעהשר,בצו, )2(
באישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת,המתחילה
לאחרתוםהתקופההאמורהבפסקה)1(,ואםהוארכה
התקופהלפיהוראותסעיףקטן)ג(-לאחרתוםתקופת

ההארכהכאמורע

עצמאיזכאילדמיבידודלפיפרקזהבשלתקופת)ב( )1(
בידודשחלהבתקופתהזכאותע

עלאףהוראותפסקה)1(,עצמאיזכאילדמיבידוד )2(
לפיפרקזהבעבורהימיםבתקופתהזכאותשבהםחדל
מלעסוקבעסקואובמשלחידו,אףאםתקופתהבידוד

שבשלהחדלכאמורהחלהלפניתקופתהזכאותע

שרהאוצר,באישורועדתהעבודהוהרווחהשלהכנסת, )ג(
רשאי,בצו,להאריךאתהתקופההאמורהבפסקה)1(להגדרה
"תקופתהזכאות"שבסעיףקטן)א(,בתקופותנוספותשלא

יעלועלשישהחודשיםכלאחתע

לסעיף 26כז

מוצעלקבועכיהזכאותלתשלוםדמיבידודתינתן
שמיום התקופה בעבור רטרואקטיבי, באופן לעצמאים
כ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021(עדיוםכ"זבאדרא'
התשפ"ב)28בפברואר2022(עעדיוםכ'בתמוזהתשפ"א
)30ביוני2021(,נתנההמדינהלעצמאיםמענקיםשונים,
העצמאי כך, בהכנסותע ירידה על בעיקר התבססו אשר
קיבלמענהבעבורפגיעהשנגרמהמכלסיבהשהיא,בין
אםסגירתעסקועקבסגר,ירידהבביקושיםעקבההאטה
הכלכליתשנגרמהבעקבותהתפשטותהנגיף,אואםנאלץ
להפסידימיעבודהעקבשהייתואושהייתילדובבידודע
המענקים את לתת המדינה הפסיקה זה, מועד לאחר
הקורונה בנגיף התחלואה נמשכה עדיין אך האמורים,
ועימההמשיכהלהתקייםהחובהלשהותבבידודשהייתה
עלולהלהביאלהפסדימיעבודהעלכן,מוצעלקבועכי
תקופתהזכאותלתשלוםדמיבידודתתחילמהמועדשבו

נפסקההזכאותלמענקיםכאמורע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכישרהאוצר,באישורועדת
העבודהוהרווחהשלהכנסת,יוכללהאריךאתתקופת
הזכאותלתשלוםדמיבידוד,וזאתבשלחוסרהוודאות

בנוגעלמשךהתפשטותנגיףהקורונה,ובדומהלהוראה
המוצע כתיקונו לחוק, 26יז בסעיף זה לעניין שנקבעה

בסעיף5להצעתהחוקע

כמוכןמוצעלהסמיךאתשרהאוצרלקבוע,בצו,
באישורהוועדההנזכרת,תקופותזכאותנוספות,גםזאת
בדומהלתיקוןהמוצעבהקשרזהלסעיף26יזלחוק,בסעיף

5להצעתהחוק,ומאותםטעמיםע

לבסוף,כדילאפשרלמוסדלהיערךליישוםההסדר
בקשה הגשת כי לקבוע מוצע לחוק, ו'2 בפרק המוצע
לתשלוםדמיבידודלעצמאיתוגשלאחר90ימיםמיום
תחילתהחוקהמוצעעעםזאת,מכיווןשמוצעכיהזכאות
לדמיהבידודתינתןגםבאופןרטרואקטיבי,וכדילאפשר
בידוד תקופות בעבור בידוד לדמי הזכאות מימוש את
מוצע האמורה, הימים 90 תקופת במהלך שהסתיימו
לאפשרהגשתתביעותלתשלוםדמיבידודבשלתקופות
ניתן שממנו המועד לאחר נוספים ימים 30 למשך אלה
להגישתביעותלפיפרקו'2המוצע,וזאתכדישכלעצמאי
שזכאילתשלוםדמיבידודלפיפרקו'2המוצע,יוכללממש

אתזכאותוע
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90 26כבתוגשהחלמתום בקשהלתשלוםלפיסעיף )ד(
ימיםלאחריוםפרסומושלחוקהתוכניתלסיועכלכלי)נגיף
בידוד )דמי )7 מס' )תיקון שעה( )הוראת החדש( הקורונה

לעצמאים(,התשפ"ב-2022)בסעיףזה-המועדהקובע(ע

עצמאישבמועדהקובעחלפו90ימיםאויותרמתום )ה(
החודששבוהסתיימהתקופתהבידודשלואושלילדו,לפי
העניין,רשאי,עלאףהוראותסעיף26כב)א(,להגישבקשה
לפי האמורה, הבידוד תקופת בשל בידוד דמי לתשלום

הוראותאותוסעיף,בתוך30ימיםמהמועדהקובעע

פרקו'2-הוראת
שעהלענייןינואר

2022

תקופתבידודשהחלהבתקופהשמיוםכ"חבטבתהתשפ"ב26כחע
התשפ"ב בשבט כ"ט יום עד והסתיימה )2022 בינואר 1(

26כ,בשינוי 2022(,יחולולגביההוראותסעיף )31בינואר
זה:ברישה,במקום"יותרמשלושה"יקראו"יותרמארבעה"ע"

בתוספתלחוקהעיקרי-7עתיקוןהתוספת

במקוםהכותרתיבוא"תוספתראשונה"; )1(

בטופסההצהרה,במקוםפסקה)4(יבוא: )2(

אםההיעדרותהייתהשלשניעובדיםשהםהוריםמלוויםאושלעובד )4("
שהואהורהמלווהועצמאישהואהורהמלווה,לסירוגין-

אנימצהירכיאניוהורהוהאחרשלהילדשפרטיומופיעיםבסעיף3נעדרנו
מעבודתנואוחדלנומלעסוקבעסקנואובמשלחידנו,לסירוגין,בשלהבידוד

שלילדנוע

ההורההאחרשלילדינעדרמעבודתואוחדלמלעסוקבעסקואובמשלחידו
בשלחובתבידודשחלהעלילדנו,עקבהיותועובדשהואהורהמלווהאועצמאי
שהואהורהמלווה,בימיםהאלה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

אנינעדרתימעבודתי/ההורההאחרשלהילדנעדרמעבודתואוחדלמלעסוק
בעסקואובמשלחידו)ישלסמןאתאחתהאפשרויות(ביוםההיעדרותהראשון

בשלהבידודשלילדנוע"

לסעיף 26כח

בהתאםלאמורלעילבדבריההסברלסעיף6להצעת
החוק,מוצעלקבועזכאותלתשלוםדמיבידודבעבוריום

נוסףגםלעצמאי,במימוןאוצרהמדינה,וזאתלגביתקופת
בידודשחלהבחודשינואר2022ע
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הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:8ע

"תוספת שנייה
)סעיף26יט,ההגדרות"עצמאיבבידודמזכה","עצמאישהואהורהמלווה"(

הצהרה

לענייןחדילתימלעסוקבעסקיאובמשלחידיוזכאותילדמיבידוד,בשלחובתבידוד
שלילדישפרטיולהלן)להלן-ילדיאוהילד(,לפיפסקה)5()ד(להגדרה"עובדבבידוד
לחוק 26א שבסעיף מלווה", הורה שהוא "עובד להגדרה )4( פסקה לפי או מזכה"
התוכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020,כפישהוחלו
בפסקה)3()ב(להגדרה"עצמאיבבידודמזכה"אובפסקה)4(להגדרה"עצמאישהוא

הורהמלווה",שבסעיף26יטלחוקהאמור-

אניהחתוםמטה- )1(

שםפרטי:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

שםמשפחה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מספרזהות:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מען:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מודיעבזה,כיחדלתימלעסוקבעסקיאובמשלחידיבשלחובתבידודשחלה
עלילדי,עקבהיותיעצמאיבבידודמזכהאועצמאישהואהורהמלווה,בימים

אלה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

לענייןזה,"עצמאיבבידודמזכה"ו"עצמאישהואהורהמלווה"-כהגדרתם
בסעיף26יטלחוקע

)מצורףהעתקמהדיווחלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
ילדי,ולעניין התש"ף-2020,עלהבידודשל שעה(, שונות()הוראת והוראות

עצמאיבבידודמזכה-גםהעתקדיווחכאמורעלשהייתיבבידוד(ע

פרטיהילד: )2(

שםפרטי:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

שםמשפחה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מספרזהות:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

תאריךלידה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מען:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

הוספתתוספתאחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:8ע
שנייה

"תוספת שנייה
)סעיף26יט,ההגדרות"עצמאיבבידודמזכה","עצמאישהואהורהמלווה"(

הצהרה

לענייןחדילתימלעסוקבעסקיאובמשלחידיוזכאותילדמיבידוד,בשלחובתבידוד
שלילדישפרטיולהלן)להלן-ילדיאוהילד(,לפיפסקה)5()ד(להגדרה"עובדבבידוד
לחוק 26א שבסעיף מלווה", הורה שהוא "עובד להגדרה )4( פסקה לפי או מזכה"
התוכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-2020,כפישהוחלו
בפסקה)3()ב(להגדרה"עצמאיבבידודמזכה"אובפסקה)4(להגדרה"עצמאישהוא

הורהמלווה",שבסעיף26יטלחוקהאמור-

אניהחתוםמטה- )1(

שםפרטי:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

שםמשפחה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מספרזהות:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מען:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מודיעבזה,כיחדלתימלעסוקבעסקיאובמשלחידיבשלחובתבידודשחלה
עלילדי,עקבהיותיעצמאיבבידודמזכהאועצמאישהואהורהמלווה,בימים

אלה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

לענייןזה,"עצמאיבבידודמזכה"ו"עצמאישהואהורהמלווה"-כהגדרתם
בסעיף26יטלחוקע

)מצורףהעתקמהדיווחלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
ילדי,ולעניין התש"ף-2020,עלהבידודשל שעה(, שונות()הוראת והוראות

עצמאיבבידודמזכה-גםהעתקדיווחכאמורעלשהייתיבבידוד(ע

פרטיהילד: )2(

שםפרטי:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

שםמשפחה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מספרזהות:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

תאריךלידה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מען:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע
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אנימצהירכיאיןלילדהורהאחרשבימיהיעדרותיהמפורטיםבפסקה)1(,נעדר )3(
מעבודתואומעסקואוממשלחידו,לשםהשגחהעלהילד;מצורףהעתקמההצהרה

שלההורההאחרלמעסיקו;לענייןזה:

פרטיההורההאחרשלהילד:

שםפרטי:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

שםמשפחה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מספרזהות:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מען:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

אםההורההאחרהואעצמאי:

שםהעסקאומשלחהיד:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מעןהעסקאומשלחהיד:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

אםההורההאחרהואעובד-פרטיהמעסיקשלההורההאחר:

שםמלא:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

שםביתהעסקאומקוםהעבודה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

מען:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

אםההיעדרותהייתהשלשניעובדיםשהםהוריםמלווים,לסירוגין- )4(

אנימצהירכיאניוהורהוהאחרשלהילדשפרטיומופיעיםבסעיף3נעדרנו
מעבודתנולסירוגיןבשלהבידודשלילדנוע

ההורההאחרשלילדינעדרמעבודתובשלחובתבידודשחלהעלילדנו,עקב
היותועובדשהואהורהמלווה,בימיםאלה:עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

אנינעדרתי/ההורההאחרשלהילדנעדר)ישלסמןאתאחתהאפשרויות(ביום
ההיעדרותהראשוןבשלהבידודשלילדנוע

עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

חתימתהעובד"תאריך


