דמי בידוד לעובדים עצמאיים
הכותבים :מר חיים חיטמן ,רו“ח )משפטן( ישי חיבה ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן פתרונות מיסוי בע"מ
ביום  26/1/2022פירסם הביטוח הלאומי )להלן" :הב"ל"( ,מסמך המתאר את הזכאות לדמי בידוד
לעובדים עצמאיים .ככל שמתקיימים התנאים ,הזכאות הינה אחורנית לתקופה החל מיום  1/7/21עד ליום
.28/2/2022
בכל מקרה ישולמו דמי בידוד רק בגין ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת ,ותוך הצגת תיעוד
מתאים ,אם יתבקש.
מי זכאי לדמי בידוד
עובד עצמאי שעונה להגדרת עובד עצמאי בחוק הביטוח הלאומי בהתאם לאחת מ 3 -החלופות הבאות:
עובד במשלח ידו לפחות  20שעות בשבוע בממוצע.
הכנסתו החודשית מגיעה למחצית מהשכר הממוצע במשק ) ₪ 5,276החל מ (1/1/2020 -ומעלה.
עובד במשלח ידו לפחות  12שעות בשבוע והכנסתו החודשית הממוצעת היא לפחות ₪ 1,583
)החל מ.(1/1/2020 -
עובד הרשום בב"ל כעצמאי ,ואף ש"אינו עונה להגדרה") .קרי אינו עומד באחת החלופות לעיל(.
עובד עצמאי שהוא גם עובד שכיר – זכאי לקבל דמי בידוד על עבודתו כעצמאי )והמעסיק יקבל דמי בידוד
על עבודתו כשכיר(.
"עצמאי שאינו עונה להגדרה" – אינו זכאי לדמי בידוד) .אם הוא גם עובד שכיר – המעסיק יהא זכאי לדמי
בידוד בגין שכר העובד(.
מהן הסיבות המזכות בדמי בידוד
מי שהיה בבידוד עקב:
חשיפה לחולה או טיפול בבן משפחה חסר ישע.
חובת בידוד )גם אם המבוטח עצמו חלה כבר או שהוא מחוסן( של ילדו לרבות ילד אומנה )עד גיל ,16
אלא אם הוא זקוק לסיוע עקב מוגבלות(.
חזרה מנסיעת עבודה בחו"ל ,המחייבת בידוד.
מי שחלה בקורונה )הזכאות במקרה זה מוגבלת לתאריכים ) (31/1/2022 – 21/12/21במקרה זה,
הבידוד עקב המחלה מוזן כבר במערכת ואין צורך לדווח למשרד הבריאות(.
מי אינו זכאי לדמי בידוד
מבוטח שהמשיך לעבוד בתקופת הבידוד.
מבוטח שחזר מחו"ל מנסיעה פרטית ונכנס לבידוד.
מבוטח שהיה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת )במקרה זה ,יהיה זכאי לדמי בידוד עד יום לפני
שהפך לחולה מאומת(.
דיווח למשרד הבריאות ,באחור
במקרה של דיווח בידוד באחור ,ישולמו דמי בידוד על  4ימים שקדמו למועד הדיווח.
סכום ימי הבידוד ליום ,לעצמאי )כמפורט לעייל(

עצמאי שעונה להגדרה – והוא מחוסן או מחלים או מנוע מלקבל חיסון –  ₪ 570ליום.
עצמאי שעונה להגדרה – אך אינו מחוסן/מחלים/מנוע מלהתחסן –  ₪ 427.5ליום.
רשום כעצמאי בב"ל אך אינו עונה להגדרה – והוא מחוסן/מחלים/מנוע –  ₪ 285ליום.
כנ"ל – אך אינו מחוסן/מחלים/מנוע –  ₪ 214ליום.
מספר ימי הזכאות לתשלום בגין דמי הבידוד
בתקופה  – 20/12/2021 – 1/7/2021הזכאות המירבית 3 :ימי דמי בידוד ,לכל תקופת בידוד.
בתקופה  – 31/1/2022 – 21/12/2021הזכאות המירבית 4 :ימי דמי בידוד ,לכל תקופת בידוד.
לגבי חודש פברואר  ,2022לא ניתנו הנחיות.
אופן הגשת הבקשה לדמי בידוד
בימים אלו ,הב"ל שוקד על פיתוח טופס מקוון להגשת הבקשה באתר הב"ל .הבקשות תטופלנה על ידי
אגף מילואים במשרד הראשי )לא בסניפים( ויבוצע אוטומטית.

