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

תיקוןכותרת
פרקו'1

בחוקהתוכניתלסיועכלכלי)נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה(,התש"ף-12020)להלן1פ
-החוקהעיקרי(,בכותרתפרקו'1,בסופהיבוא"לעובדים"פ

בסעיף26אלחוקהעיקרי-2פתיקוןסעיף26א

ברישה,במקום"בחוקזה"יבוא"בפרקזה"; )1(

אחריההגדרה"חובתבידוד"יבוא: )2(

""חוקהביטוחהלאומי"-חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-רפפ1;";

בהגדרה"עובדבבידודמזכה"- )3(

במקוםפסקה)1(יבוא: )א(

הואהמציאלמעסיקואישורהמעידכימתקייםלגביואחדמאלה: )1("

הואקיבלמנתחיסוןראשונהובמועדתחילתתקופתהבידוד )א(
טרםחלפו30ימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהאמורה;

הואקיבלשתימנותחיסוןובמועדתחילתתקופתהבידודטרם )ב(
חלפושבעהימיםמהמועדשבוקיבלאתמנתהחיסוןהשנייה;

הואקיבלאתכלמנותהחיסוןהנדרשותלקבלתתעודתמחוסן )ג(
תקפהכמשמעותהבצובידודבית,אךטרםחלףפרקהזמןהנדרש

לקבלתתעודהכאמור;";

בפסקה)ר()ד(- )ב(

ברישה,אחרי"שבתוספת"יבוא"הראשונה"; )1(

בפסקה)3(,במקום"עובדעצמאי"יבוא"עצמאי"; )2(

בהגדרה"עובדשהואהורהמלווה",בפסקה)4(- )4(

ברישה,אחרי"שבתוספת"יבוא"הראשונה"; )א(

בפסקתמשנה)ג(,במקום"עובדעצמאי"יבוא"עצמאי"; )ב(

אחריההגדרה"עובדשהואהורהמלווה"יבוא: )ר(

""עצמאי"-יחידשמתקייםבואחדמאלהבחודששבוחלהתקופתהבידוד:

הואעובדעצמאיכהגדרתובחוקהביטוחהלאומי; )1(

הוארשוםבמוסדכמישישלוהכנסהמעסקאוממשלחיד,אףשלא )2(
מתקייםבוהאמורבפסקאות)1(עד)3(להגדרה"עובדעצמאי"שבחוק

הביטוחהלאומי;"פ

בסעיף26בלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א1(יבוא:3פתיקוןסעיף26ב

לענייןעובדשהואהורהמלווה,שנעדרמעבודתו,לסירוגיןעםעצמאישהוא ")א2(
הורהמלווהכהגדרתובסעיף26יט,במהלךתקופתהבידודשלילדם,לאיופחתהתשלום
בעדיוםהעבודההמלאשלהעובדכאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשבהצהרהשמסר

התקבלבכנסתביוםכ"גבשבטהתשפ"ב)ר2בינואר2022(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-01ר1,מיוםט"ובשבטהתשפ"ב)17בינואר2022(,עמ'06רפ

ס"חהתש"ף,עמ'8פ2;התשפ"א,עמ'388פ 1
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העובדלמעסיקולפיפרקזההואהודיעעלכךשההורהשהואעצמאיחדלמלעסוק
בעסקואובמשלחידובשלחובתהבידודשחלהעלילדם,וצירףאליהאתההצהרה

שהגישההורהשהואעצמאילמוסדלפיהתוספתהשנייהפ"

בסעיף26יב)ב()4(לחוקהעיקרי,במקום"שתיבדיקות"יבוא"בדיקההנדרשתלפידין"4פתיקוןסעיף26יב
ובמקום"השנייה"יבוא"האחרונהשבהן"פ

בסעיף26ידלחוקהעיקרי,המילים"]נוסחמשולב[,התשנ"ה-רפפ1"-יימחקופרפתיקוןסעיף26יד

בסעיף26יזלחוקהעיקרי-6פתיקוןסעיף26יז

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

""תקופתהזכאות"-אחתמאלה:

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

בצו, האוצר, שר שקבע היותר, לכל חודשים שישה של תקופה )2(
תום לאחר שתחילתה הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור
התקופההאמורהבפסקה)1(,ואםהוארכהאותהתקופהלפיהוראותסעיף

קטן)ג(-לאחרתוםתקופתההארכהכאמורפ";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

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

26כח)א(פ

עובדזכאילדמיבידודלפיפרקזהבעדהימיםבתקופתהזכאות )2(
כאמור נעדר שבשלה הבידוד תקופת אם אף מעבודתו, נעדר שבהם

מעבודתוהחלהלפניתקופתהזכאותפ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"תקופתהוראתהשעה"יבוא"התקופההאמורהבפסקה)1( )3(
להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיףקטן)א("פ

הוספתסעיף
26יחופרקו'2

אחריסעיף26יזלחוקהעיקרייבוא:7פ

"פרקו'1-הוראת
שעה

הוראותפרקזהיחולועלעובדבתקופתבידודשחלה,26יחפ )א(
כולהאוחלקה,בתקופתהוראתהשעה,בשינוייםאלה:

בסעיף26ב- )1(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקוםהקטעהחל )א(
במילים"הבידוד,למעטתשלום"עדהמילים
דמי - זה )בפרק "הבידוד יקראו לו" "המגיע

בידוד(";

סעיפיםקטנים)א1(,)א2(ו–)ב(-לאייקראו; )ב(

נעדר "שבהם אחרי )ג()1(, קטן בסעיף )ג(
מיום "החל יבוא הבידוד" בשל מעבודתו

העבודההשנישבונעדרהעובדכאמור";

העובדלמעסיקולפיפרקזההואהודיעעלכךשההורהשהואעצמאיחדלמלעסוק
בעסקואובמשלחידובשלחובתהבידודשחלהעלילדם,וצירףאליהאתההצהרה

שהגישההורהשהואעצמאילמוסדלפיהתוספתהשנייהפ"

בסעיף26יב)ב()4(לחוקהעיקרי,במקום"שתיבדיקות"יבוא"בדיקההנדרשתלפידין"4פ
ובמקום"השנייה"יבוא"האחרונהשבהן"פ

תיקוןסעיף26יב

תיקוןסעיף26ידבסעיף26ידלחוקהעיקרי,המילים"]נוסחמשולב[,התשנ"ה-רפפ1"-יימחקופרפ

תיקוןסעיף26יזבסעיף26יזלחוקהעיקרי-6פ

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

""תקופתהזכאות"-אחתמאלה:

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

בצו, האוצר, שר שקבע היותר, לכל חודשים שישה של תקופה )2(
תום לאחר שתחילתה הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור
התקופההאמורהבפסקה)1(,ואםהוארכהאותהתקופהלפיהוראותסעיף

קטן)ג(-לאחרתוםתקופתההארכהכאמורפ";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

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

26כח)א(פ

עובדזכאילדמיבידודלפיפרקזהבעדהימיםבתקופתהזכאות )2(
כאמור נעדר שבשלה הבידוד תקופת אם אף מעבודתו, נעדר שבהם

מעבודתוהחלהלפניתקופתהזכאותפ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"תקופתהוראתהשעה"יבוא"התקופההאמורהבפסקה)1( )3(
להגדרה"תקופתהזכאות"שבסעיףקטן)א("פ

הוספתסעיףאחריסעיף26יזלחוקהעיקרייבוא:7פ
26יחופרקו'2

"פרקו'1-הוראת
שעה

הוראותפרקזהיחולועלעובדבתקופתבידודשחלה,26יחפ )א(
כולהאוחלקה,בתקופתהוראתהשעה,בשינוייםאלה:

בסעיף26ב- )1(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקוםהקטעהחל )א(
במילים"הבידוד,למעטתשלום"עדהמילים
דמי - זה )בפרק "הבידוד יקראו לו" "המגיע

בידוד(";

סעיפיםקטנים)א1(,)א2(ו–)ב(-לאייקראו; )ב(

נעדר "שבהם אחרי )ג()1(, קטן בסעיף )ג(
מיום "החל יבוא הבידוד" בשל מעבודתו

העבודההשנישבונעדרהעובדכאמור";
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בסעיף26ט)א()1(,במקום"יוםעבודהמלאאחד" )2(
יקראו"שניימיעבודהמלאים"ובמקום"בעדו"יקראו

"בעדם"פ

בסעיףזה,"תקופתהוראתהשעה"-התקופה)ב( )1(
שמיוםי"זבטבתהתשפ"ב)21בדצמבר2021(ועדיום

כ"טבשבטהתשפ"ב)31בינואר2022(פ

שרהאוצר,באישורועדתהעבודהוהרווחהשל )2(
הכנסת,רשאי,בצו,להאריךאתתקופתהוראתהשעה,

בתקופהנוספתשלאתעלהעלשבועייםפ

תשלוםבעדדמיבידודלעובדבשלתקופתבידוד )3(
בחודשדצמבר2021שלגביהחלותהוראותסעיףזה,ישולם

החלמיוםי"דבאדרא'התשפ"ב)ר1בפברואר2022(פ

פרק ו'2: דמי בידוד לעצמאים

סימן א': הגדרות

בפרקזה-26יטפהגדרות-פרקו'2

"בדיקה","בידוד","דיווח","חובתבידוד","חוזר","חולה",
"חוקהביטוחהלאומי","חיסון","המוסד","מחלים",

"עצמאי"ו"צובידודבית"-כהגדרתםבסעיף26א;

"ילד",שלעצמאי-כהגדרת"ילד",שלעובד,שבסעיף26א,
בשינוייםהמחויבים;

"ימיעבודה"-ימיםבשבועשהעצמאינוהגלעסוקבהם
בעסקואובמשלחידו,ולאיותרמשישהימיעבודה

בכלשבעהימיםבתקופתהבידוד;

"תקופהמזעריתלבידוד"ו"תקופתבידוד"-כהגדרתןבסעיף
26א,בשינוייםהמחויבים;

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

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

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

בפסקה)ר(- )3(

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

ובמקום"עובד"יבוא"עצמאי";

בפסקתמשנה)ד(- )ב(

"שבתוספת במקום ברישה, )1(
השנייה" "שבתוספת יקראו הראשונה"
העובד" של היעדרותו "שבימי ובמקום
חדל העצמאי שבהם "שבימים יקראו

מלעסוקבעסקואובמשלחידו";
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זו" פסקה )1(,במקום"לפי בפסקה )2(
)ר()ד()1(להגדרה יקראו"כאמורבפסקה

"עובדבבידודמזכה"שבסעיף26א";

"עצמאיהשוההבבידוד"-כהגדרת"עובדהשוההבבידוד"
שבסעיף26א,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

ואחרי "עצמאי", יבוא "עובד" במקום ברישה, )1(
"ממדינהאחרת"יבוא"שאליהנסעשלאבשלעסקו

אומשלחידו";

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

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

"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(
יקראו הראשונה" "שבתוספת במקום "למוסד",
"שבתוספתהשנייה"ובמקום"שבימיהיעדרותושל
העובד"יקראו"שבימיםשבהםהעצמאיחדלמלעסוק

בעסקואובמשלחידו";

בפסקה)ר(,במקום"למעסיקו"יבוא"למוסד"פ )ר(

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעצמאים

זכאותעצמאי
לדמיבידוד

עצמאיבבידודמזכה,עצמאישהואהורהמלווהועצמאי26כפ )א(
השוההבבידודזכאיםלקבלמהמוסדתשלוםכמפורטלהלן,
לפיהעניין,בעדכליוםעבודהשבוחדלומלעסוקבעסקם
אובמשלחידםבתקופתהבידוד,ובלבדשלאיקבלותשלום
כאמורבעדיותרמשלושהימיעבודהכאמורבאותהתקופת

בידוד)בפרקזה-דמיבידוד(:

שהוא עצמאי או מזכה בבידוד עצמאי לעניין )1(
הורהמלווה-70רשקליםחדשים;

לענייןעצמאיהשוההבבידוד-%ר7מהסכום )2(
האמורבפסקה)1(פ

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לעצמאיכאמורבפסקה)2( )ב(
להגדרה"עצמאי"שבסעיף26אישולמודמיבידודבשיעור

של0%רמדמיהבידודלפיאותוסעיףקטןפ

זו" פסקה )1(,במקום"לפי בפסקה )2(
)ר()ד()1(להגדרה יקראו"כאמורבפסקה

"עובדבבידודמזכה"שבסעיף26א";

"עצמאיהשוההבבידוד"-כהגדרת"עובדהשוההבבידוד"
שבסעיף26א,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

ואחרי "עצמאי", יבוא "עובד" במקום ברישה, )1(
"ממדינהאחרת"יבוא"שאליהנסעשלאבשלעסקו

אומשלחידו";

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

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

"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(
יקראו הראשונה" "שבתוספת במקום "למוסד",
"שבתוספתהשנייה"ובמקום"שבימיהיעדרותושל
העובד"יקראו"שבימיםשבהםהעצמאיחדלמלעסוק

בעסקואובמשלחידו";

בפסקה)ר(,במקום"למעסיקו"יבוא"למוסד"פ )ר(

סימן ב': תשלום דמי בידוד לעצמאים

זכאותעצמאי
לדמיבידוד

עצמאיבבידודמזכה,עצמאישהואהורהמלווהועצמאי26כפ )א(
השוההבבידודזכאיםלקבלמהמוסדתשלוםכמפורטלהלן,
לפיהעניין,בעדכליוםעבודהשבוחדלומלעסוקבעסקם
אובמשלחידםבתקופתהבידוד,ובלבדשלאיקבלותשלום
כאמורבעדיותרמשלושהימיעבודהכאמורבאותהתקופת

בידוד)בפרקזה-דמיבידוד(:

שהוא עצמאי או מזכה בבידוד עצמאי לעניין )1(
הורהמלווה-70רשקליםחדשים;

לענייןעצמאיהשוההבבידוד-%ר7מהסכום )2(
האמורבפסקה)1(פ

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,לעצמאיכאמורבפסקה)2( )ב(
להגדרה"עצמאי"שבסעיף26אישולמודמיבידודבשיעור

של0%רמדמיהבידודלפיאותוסעיףקטןפ



ספרהחוקיםררפ2,ל'בשבטהתשפ"ב,2022פ2פ1 730

הסכוםהקבועבסעיףקטן)א()1(יעודכןב־1בינוארשל )ג(
כלשנהלפישיעורהשינוישלהמדדשפורסםלאחרונהלפני
אותומועדלעומתהמדדשפורסםלאחרונהב־1בינוארשל
השנהשקדמהלה;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכן

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

דיןעיסוקבעסק
אובמשלחיד

בתקופתבידוד
לענייןדמיבידוד

וזכאותעצמאי
שהואאומן

עצמאי,עצמאיהשוההבבידוד,עצמאיבבידודמזכה26כאפ )א(
או בעסקם למעשה שעסקו מלווה הורה שהוא ועצמאי
במשלחידםבתקופתהבידוד,לאיהיוזכאיםלדמיבידוד
בעדפרקהזמןבתקופתהבידודשבועסקובעסקםאובמשלח

ידםפ

הוראותסעיף26ז1החלותלענייןעובד,עובדהשוהה )ב(
בבידוד,עובדבבידודמזכהאועובדשהואהורהמלווה,יחולו
לענייןעצמאי,עצמאיהשוההבבידוד,עצמאיבבידודמזכה
ועצמאישהואהורהמלווה,בשינוייםהמחויביםובשינויים

אלה:

מעבודתו" העובד היעדרות "בתקופת במקום )1(
יקראו"בתקופהשבהחדלהעצמאימלעסוקבעסקו

אובמשלחידו";

במקום"למעסיקו"יקראו"למוסד"; )2(

אחרי"להגדרה"עובדשהואהורהמלווה""יקראו )3(
או מזכה" בבידוד "עצמאי בהגדרה שהוחלו "כפי

בהגדרה"עצמאישהואהורהמלווה"שבסעיף26יט"פ

עצמאיהזכאילדמיבידודלפיסעיף26כיגישלמוסד,26כבפבקשהלתשלום )א(
באתר שיפרסם בהודעה המוסד שיורה כפי מקוון באופן
האינטרנטשלו,בקשהלתשלוםדמיבידוד;בקשהכאמור
תוגשלאיאוחרמ־180ימיםמתוםהחודששבוהסתיימה
תקופתהבידודשלהעצמאיאושלילדו,לפיהעניין)בסעיף

זה-בקשהלתשלום(פ

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
מספר בבידוד, העניין, לפי ילדו, שהיית או שהייתו
טלפוןשלהעצמאיוכןכתובתדואראלקטרונישלו,אם

ישנה;

מועדתחילתתקופתהבידודשלהעצמאיאושל )3(
ילדו,לפיהעניין,מועדסיומהומספרהימיםבתקופת
או בעסקו מלעסוק העצמאי חדל שבהם הבידוד

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

לתשלוםדמיבידוד;

לענייןעצמאיהמצויבבידודבשלהיותוחוזר- )ר(
הצהרהכינסעלמדינהאחרתבשלעסקואומשלחידו;

להמציא עצמאי שנדרש דיווח או מסמך כל )6(
למוסדלפיפרקזהלהוכחתזכאותולדמיבידודפ

סימן ג': הוראות שונות

הוראותסעיף26יבהחלותלענייןעובדיםשהוגשהבשלהם26כגפהעברתמידע
בקשהלשיפוייחולולענייןעצמאיםשהגישולמוסדבקשה
26כב,בשינוייםהמחויבים סעיף לפי בידוד דמי לתשלום

ובשינוייםאלה:

"שמות במילים החל הסיפה במקום )א(, קטן בסעיף )1(
העובדים"יקראו"שמותהעצמאיםשהגישובקשהלתשלום,
אתמספרםהמזההואתתקופותהבידודשלהםכפישדיווחו
עליהןלמוסד,ולענייןבקשהלתשלוםדמיבידודלעצמאי
האמור לגביו שמתקיים עצמאי או מלווה הורה שהוא
בפסקה)ר(להגדרה"עובדבבידודמזכה"שבסעיף26א,כפי
שהוחלהבהגדרה"עצמאיבבידודמזכה"שבסעיף26יט-
גםרשימהובההמספרהמזההשלהילדשחלהעליוחובת

בידוד,ותקופתהבידודשלופ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישהובפסקאות)1(עד)4(,בכלמקום,במקום )א(
יקראו "העובד" ובמקום "עצמאי" יקראו "עובד"

"העצמאי";

"לגבי יקראו עובד" "לגבי במקום )ר(, בפסקה )ב(
עצמאי"ובמקום""עובדבבידודמזכה"יקראו""עצמאי
בבידודמזכה"כפישהוחלהבהגדרה"עצמאיבבידוד

מזכה"שבסעיף26יט";

בסעיףקטן)ג(,במקום"למעסיק,לגביכלעובדשבשלו )3(
הוגשהבקשה,"יקראו"לעצמאי",במקום"העובד"יבוא"הוא"

ובמקום"שהעובד"יקראו"שהוא"פ

עלאףהאמורבפרקזה,עלמישזכאילדמיבידודלפיפרקו'261כדפכפלזכאות
ולפיפרקזה,בעדאותהתקופתבידוד,יחולוהוראותאלה:

)1(להגדרה"עצמאי", אםמתקייםבוהאמורבפסקה )1(
הואיהיהזכאילדמיבידודהןלפיפרקו'1והןלפיפרקזה;

)2(להגדרה"עצמאי", אםמתקייםבוהאמורבפסקה )2(
הואיהיהזכאילדמיבידודלפיפרקו'1בלבדפ

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

לתשלוםדמיבידוד;

לענייןעצמאיהמצויבבידודבשלהיותוחוזר- )ר(
הצהרהכינסעלמדינהאחרתבשלעסקואומשלחידו;

להמציא עצמאי שנדרש דיווח או מסמך כל )6(
למוסדלפיפרקזהלהוכחתזכאותולדמיבידודפ

סימן ג': הוראות שונות

הוראותסעיף26יבהחלותלענייןעובדיםשהוגשהבשלהם26כגפהעברתמידע
בקשהלשיפוייחולולענייןעצמאיםשהגישולמוסדבקשה
26כב,בשינוייםהמחויבים סעיף לפי בידוד דמי לתשלום

ובשינוייםאלה:

"שמות במילים החל הסיפה במקום )א(, קטן בסעיף )1(
העובדים"יקראו"שמותהעצמאיםשהגישובקשהלתשלום,
אתמספרםהמזההואתתקופותהבידודשלהםכפישדיווחו
עליהןלמוסד,ולענייןבקשהלתשלוםדמיבידודלעצמאי
האמור לגביו שמתקיים עצמאי או מלווה הורה שהוא
בפסקה)ר(להגדרה"עובדבבידודמזכה"שבסעיף26א,כפי
שהוחלהבהגדרה"עצמאיבבידודמזכה"שבסעיף26יט-
גםרשימהובההמספרהמזההשלהילדשחלהעליוחובת

בידוד,ותקופתהבידודשלופ";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישהובפסקאות)1(עד)4(,בכלמקום,במקום )א(
יקראו "העובד" ובמקום "עצמאי" יקראו "עובד"

"העצמאי";

"לגבי יקראו עובד" "לגבי במקום )ר(, בפסקה )ב(
עצמאי"ובמקום""עובדבבידודמזכה"יקראו""עצמאי
בבידודמזכה"כפישהוחלהבהגדרה"עצמאיבבידוד

מזכה"שבסעיף26יט";

בסעיףקטן)ג(,במקום"למעסיק,לגביכלעובדשבשלו )3(
הוגשהבקשה,"יקראו"לעצמאי",במקום"העובד"יבוא"הוא"

ובמקום"שהעובד"יקראו"שהוא"פ

עלאףהאמורבפרקזה,עלמישזכאילדמיבידודלפיפרקו'261כדפכפלזכאות
ולפיפרקזה,בעדאותהתקופתבידוד,יחולוהוראותאלה:

)1(להגדרה"עצמאי", אםמתקייםבוהאמורבפסקה )1(
הואיהיהזכאילדמיבידודהןלפיפרקו'1והןלפיפרקזה;

)2(להגדרה"עצמאי", אםמתקייםבוהאמורבפסקה )2(
הואיהיהזכאילדמיבידודלפיפרקו'1בלבדפ
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בכל26כהפסמכותשיפוט לדון ייחודית סמכות תהיה לעבודה אזורי דין לבית
תביעהשלעצמאילתשלוםדמיבידודמהמוסדלפיהוראות

סימןב'פ

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדבשלכלהוצאהשהוציא26כופשיפויהמוסד
לשםביצועפרקזהפ

דמיבידודאינם
הכנסה

לאיראותשלוםדמיבידודלעצמאילפיפרקזהכהכנסה26כזפ
לענייןחוקהביטוחהלאומיפ

תחולהוהוראות
מעבר

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

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

שקבע היותר, לכל חודשים שישה של תקופה )2(
והרווחה העבודה ועדת באישור בצו, האוצר, שר
שלהכנסת,שתחילתהלאחרתוםהתקופההאמורה
)1(,ואםהוארכהאותהתקופהלפיהוראות בפסקה

סעיףקטן)ג(-לאחרתוםתקופתההארכהכאמורפ

עצמאיזכאילדמיבידודלפיפרקזהבשלתקופת)ב( )1(
בידודשחלהבתקופתהזכאותפ

בעד זה פרק לפי בידוד לדמי זכאי עצמאי )2(
הימיםבתקופתהזכאותשבהםחדלמלעסוקבעסקו
אובמשלחידו,אףאםתקופתהבידודשבשלהחדל

כאמורהחלהלפניתקופתהזכאותפ

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

יעלועלשישהחודשיםכלאחתפ

לסיוע התוכנית חוק של פרסומו יום שלפני עצמאי )ד(
,)7 )נגיףהקורונההחדש()הוראתשעה()תיקוןמס' כלכלי
התשפ"ב-22022,הסתיימהתקופתהבידודשלואושלילדו,
להגיש 26כב)א(, סעיף הוראות אף על רשאי, העניין, לפי
בקשהלתשלוםדמיבידודבשלתקופתהבידודהאמורה,
לפיהוראותאותוסעיף,בתוך180ימיםמיוםהפרסוםהאמורפ

פרקו'2-הוראת
שעה

הוראותפרקזהיחולועלעצמאיבתקופתבידודשחלה,26כטפ )א(
כולהאוחלקה,בתקופתהוראתהשעה,בשינוייםאלה:

בסעיף26יט,בהגדרה"עצמאיהשוההבבידוד" )1(
שבפסקה)1(,בסופהיקראו"והמילים"אושהואחולה"

-לאייקראו";

משלושה" "יותר במקום ברישה, 26כ, בסעיף )2(
יקראו"יותרמארבעה";

בסעיף26כג)2(,אחריפסקתמשנה)ב(יבוא: )3(

ס"חהתשפ"ב,עמ'726פ 2
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אחריפסקה)ר(יבוא: ")ג(

מועדיהתחילהוהסיוםשלהתקופה )6("
שבההיההעצמאיחולהומועדהתחילה

והסיוםשלתקופתהבידוד;""פ

בסעיףזה,"תקופתהוראתהשעה"-התקופה)ב( )1(
שמיוםי"זבטבתהתשפ"ב)21בדצמבר2021(ועדיום

כ"טבשבטהתשפ"ב)31בינואר2022(פ

שרהאוצר,באישורועדתהעבודהוהרווחהשל )2(
הכנסת,רשאי,בצו,להאריךאתתקופתהוראתהשעה,

בתקופהנוספתשלאתעלהעלשבועייםפ"

בתוספתלחוקהעיקרי-8פתיקוןהתוספת

במקוםהכותרתיבוא"תוספתראשונה"; )1(

בטופסההצהרה- )2(

בפסקה)3(,ברישה,אחרי"למעסיקו"יבוא"ואםהואעצמאישהואהורה )א(
מלווהלפיפרקו'2לחוק-מההצהרהשלההורההאחרלמוסד";

במקוםפסקה)4(יבוא: )ב(

אםההיעדרותהייתהשלשניעובדיםשהםהוריםמלוויםאושל )4("
עובדשהואהורהמלווהועצמאישהואהורהמלווה,לסירוגין-

מופיעים שפרטיו הילד של האחר והורהו אני כי מצהיר אני
בסעיף3נעדרנומעבודתנואוחדלנומלעסוקבעסקנואובמשלח

ידנו,לסירוגין,בשלהבידודשלילדנופ

ההורההאחרשלילדינעדרמעבודתואוחדלמלעסוקבעסקואו
במשלחידובשלחובתבידודשחלהעלילדנו,עקבהיותועובד
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אלה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
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בסעיף26יטלחוקפ

)מצורףהעתקמהדיווחלפיצובריאותהעם)נגיףהקורונההחדש()בידודבית
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תאריךלידה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אנימצהירכיאיןלילדהורהאחרשבימיהיעדרותיהמפורטיםבפסקה)1(,נעדר )3(
מעבודתואומעסקואוממשלחידו,לשםהשגחהעלהילד;מצורףהעתקמההצהרה

שלההורההאחרלמעסיקו;לענייןזה:
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שםפרטי:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
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אםההורההאחרהואעצמאי:

שםהעסקאומשלחהיד:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מעןהעסקאומשלחהיד:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההורההאחרהואעובד-פרטיהמעסיקשלההורההאחר:

שםמלא:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

שםביתהעסקאומקוםהעבודה:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

מען:פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ

אםההיעדרותהייתהשלשניעצמאיםשהםהוריםמלוויםאושלעובדשהוא )4(
הורהמלווהועצמאישהואהורהמלווה,לסירוגין-
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