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2202.4.24   

 לכבוד
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ.,
 

   דמי בידוד לעצמאייםבנושא:  21חוזר מס' 
 

 בנושא הגשת בקשה לדמי בידוד לעצמאיים: חוזר  להלן  

 

 תנאי זכאות .1

 לפי ביטוח לאומי:  עצמאי העונה על הגדרת עצמאי .א

 שעות בשבוע בממוצע לפחות. 20עובד  (1

 ( ומעלה. 1.1.2020-₪ ) החל ב 5,276או שהכנסתו החודשית הממוצעת היא  (2

₪    1,583שעות בשבוע בממוצע לפחות והכנסתו החודשית הממוצעת היא    12או שהוא עובד   (3

 ( ומעלה. 1.1.2020-) החל ב

 עצמאי שאינו עונה על ההגדרה ורשום כעצמאי בביטוח לאומי. .ב

כשכיר .ג גם  ועובד  עצמאי  עובד  הגדרת  על  העונה  ע  -עצמאי  על  בידוד  דמי  כעצמאי  יקבל  בודתו 

 והמעסיק שלו יקבל דמי בידוד על עבודתו כשכיר. 

המעסיק שלו יקבל דמי בידוד על עבודתו כשכיר      - עצמאי שאינו עונה על ההגדרה ועובד גם כשכיר .ד

 והוא לא יהיה זכאי לדמי בידוד על עבודתו כעצמאי. 

 

 סיבות הבידוד המזכות בדמי בידוד .2

 בבידוד עבור עצמך מהסיבות האלה:היית  - בידוד עבור עצמך .א

 ואינך מחוסן או מחלים.  -נחשפת לחולה מאומת (1

) גם אם     החולה בקורונה או טיפול בחסר ישע החולה בקורונה  12טיפול בילדך שמתחת לגיל   (2

 . 30.12.21-מ  הזכאות לדמי בידוד במקרה זה היא רק עבור ימי בידוד בתקופה   -אתה מחוסן(

 בע שהינך נדרש להיכנס לבידוד עבור עצמך. כל מקרה אחר בו הרופא ק (3

 עפ"י האישור שניתן ע"י משרד הבריאות.   -חזרת מנסיעת עבודה בחו"ל ונאלצת להיכנס לבידוד .ב

  -שמרת על ילדך שחלה עליו חובת בידוד והוא לא חולה בקורונה ) גם אם אתה מחוסן או מחלים( .ג

אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל    16או האם הילד מעל גיל    16הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל  

 מוגבלות, לרבות, משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו. 

הזכאות לדמי בידוד היא רק עבור ימי בידוד שחלו כולם או    -היית בבידוד בגלל שחלית בקורונה .ד

מ בתקופה  למוסד  .  14.2.22עד    21.12.21-חלקם  מועבר  הבידוד  על  הדיווח  מחלה,  של  במקרה 

למוסד   להגיש  יש  אולם  הבריאות,  למשרד  לדווח  צורך  ואין  אוטומטי  באופן  לאומי  לביטוח 

 לביטוח לאומי בקשה לדמי בידוד.
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 עבור תקופת הבידוד באילו מקרים לא ישולמו דמי בידוד .3

 הבידוד. המשכת לעבוד בשכר בזמן תקופת  .א

 נכנסת לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.  .ב

תהיה זכאי לדמי בידוד עד היום שלפני הפיכתך    -היית בבידוד ובמהלך הבידוד הפכת לחולה מאומת .ג

 לחולה מאומת. המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע זה ממשרד הבריאות. 
 

 דיווח למשרד הבריאות  .4

 ו נודע לך שעליך להיכנס לבידוד.  ימים מהיום ב 4תוך  -דיווח למשרד הבריאות .א

שים לב כי במקרה של  התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת.   .ב

 ימים שלפני מועד הדיווח.  4, התשלום יהיה מקסימום עבור דיווח באיחור

תביעה לקבלת במקרה של מחלה, אין צורך בדיווח על הבידוד למשרד הבריאות, אולם יש להגיש   .ג

 דמי הבידוד. 

 סכום דמי הבידוד  .5

 ₪ ליום. 570 -עצמאי לפי הגדרת ביטוח לאומי שמחוסן או מחלים או מנוע מלקבל חיסון .א

 ₪ ליום.  427.5 -או מנוע מלקבל חיסון מחוסן או מחלים שאינועצמאי לפי הגדרת ביטוח לאומי  .ב

בביטוח לאומי ושהינו מחוסן או    עונה על הגדרת ביטוח לאומי, אולם רשום כעצמאישאינו  עצמאי   .ג

 ₪ ליום.  285 -מחלים או מנוע מלקבל חיסון

מחוסן   שאינוו, אולם רשום כעצמאי בביטוח לאומי  לאומי    עונה על הגדרת ביטוח  שאינועצמאי   .ד

 ₪ ליום.  214 -או מחלים או מנוע מלקבל חיסון

 תקופת התשלום .6

 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד. 3זכאות למקסימום   – 20.12.21עד  1.7.21-בתקופה מ .א

 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד. 4זכאות למקסימום  -14.2.22עד  21.12.21-בתקופה מ .ב

 ימי בידוד, עבור כל תקופת בידוד. 3זכאות למקסימום  -31.5.22עד  15.2.22-בתקופה מ .ג

  10למשך    5.9.21-ימים, בידוד שני מ  10למשך    1.8.21-בדודים: בידוד ראשון מלדוגמא: היית בשלושה  

הזכאות לתשלום דמי בידוד תחושב באופן הבא: עבור    ימים.  7למשך    15.1.22  - ימים ובידוד שלישי מ

  4-ימים ועבור תקופת הבידוד השלישי  3-ימים, עבור תקופת הבידוד השני  3  -תקופת הבידוד הראשון

 ימי בידוד.  10ימים, סה"כ זכאות לתשלום עבור 

אות,  יודגש כי כל תקופות הבידוד מחייבות אישור של משרד הבריאות. ללא אישור של משרד הברי

 לא נוכל לשלם לך דמי בידוד.

 הגשת בקשה לתשלום דמי בידוד .7

 בקשה לדמי בידוד תוגש באופן מקוון באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.  .א

 הבאים:  םניתן להגיש בקשה לדמי בידוד במועדי .ב

 .27/9/22עד ליום  -2022ועד מרץ  2021עבור בידוד בתקופה מיולי  (1

 . 27/10/22עד ליום  -2022עבור בידוד בחודש אפריל   (2

 . 27/11/22עד ליום  -2022עבור בידוד בחודש מאי  (3
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הרינו להדגיש כי מטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים חיוניים שעל סדר היום וכי אין במידע  .8

ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן  

 מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעיה שמתעוררת.חלקי. 

 
 
 

אנו מאחלים לכם בריאות .  https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד   .9

 טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרה מלאה בהקדם.

 
 
 
 

  כבוד רב,ב                                          

 

 ותף ש ,מוטי גולנסקי,רו"ח                                     

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות'                                            

 רואי חשבון                                         

https://www.wke.co.il/

