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 פג[ 127]

 -בפרק זה 

יום  -בדיקה להערכת מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום  -  1" תלות"בדיקת  
 או בשל הצורך בהשגחה; 

 גמלה חודשית להשתתפות בתשלום בעד שירותי סיעוד, המשולמת לפי פרק זה; -"גמלת סיעוד" 

 השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים; -"השגחה" 

 ;2)נמחקה(   -מקצועית" "ועדה מקומית 

 ;2'ח  בלוח  כאמור בהיקף, 2' ח ללוח' א בטור  כאמור סיעוד שירותי מתן  - 3" שירות יחידות"

 ; שלו האינטרנט באתר המוסד שיפרסם לוח לפי, ושבתון מנוחה  ימי - 4" מנוחה ימי"

 ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה;  -"ליקוי"  

 אחד מאלה:  - 5"מבוטח" 

 ( מבוטח לפי פרק י"א; 1)

 ( בוטל. 2)

 ( בוטל. 3)

תושב ישראל שעלה לפי חוק השבות, או תושב ישראל שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע    6(4)
ארעי מסוג א/ לישיבת  ורישיון  סל קליטה  5או אשרה  לו  שניתן  לישראל,  הכניסה  חוק  לפי   ,

בביטוח   מבוטחים  אינם  אם  והכל  העליה,  לקליטת  ותיקים  מהמשרד  וביטוח  אזרחים 
 שאירים;

 

 .1.11.18, ת"ת 203בת'  נוספה ההגדרה "בדיקת תלות"   . 1
"ועדה   . 2 בת'  ההגדרה  נמחקה  מקצועית"  ת"ת  210מקומית  ודיווח  1.6.19,  מחקר  תחולה,  תחילה,  הוראות  ראו   .

 בהערות המבוא לתיקון. עד לביטולה, היה נוסח ההגדרה כדלקמן: 

 ; 231ועדה מקומית מקצועית לעניני סיעוד לפי סעיף  -" מקצועית"ועדה מקומית 
בת'   . 3 נוספה  שירות"  "יחידות  ת"ת  179ההגדרה  גמלת  161.7.,  על  יחול  הוא  כי  נקבע  לתיקון  התחולה  בהוראות   .

חודשים מתאריך זה    6ועד    1.7.16-ואילך, ואולם תשלומים לפיו בעד התקופה שמ  1.7.16סיעוד המשתלמת בעד יום  
 ".2" בא: "בלוח ח'2, במקום "בטור ב' ללוח ח'1.11.18, ת"ת 203ישולמו עד תום התקופה האמורה. בת' 

. בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד  1.7.16, ת"ת  179מי מנוחה" נוספה בת'  ההגדרה "י  . 4
יום   בעד  תשלומים    1.7.16המשתלמת  ואולם  שמ  לפיוואילך,  התקופה  זה    6ועד    1.7.16-בעד  מתאריך  חודשים 

 ישולמו עד תום התקופה האמורה. 
, במקום "מבוטח ביטוח זקנה וביטוח שאירים" בא הנוסח דלעיל  1  , בפסקה1.1.96ת"ת    7בת'    -"מבוטח"    223ס'   . 5

 ( שנוסחם היה:  3)-( ו2וכן נמחקו פסקאות )

 .241עקרת בית כמשמעותה בסעיף ( 2")

 " 242בסעיף  אלמנה הזכאית לקצבה כאמור ( 3)

 . 7ור' הערות מבוא לתיקון 

ת"ת  85בת'    ,1.7.06" במקום  ביטוח,  מבוטח  וואינו  אשרה  "או  בא  ארעי "  לישיבת  א/  רישיון  חוק  5מסוג  לפי   ,
לישרא הוראת  הכניסה  ר'  בביטוח".  מבוטחים  אינם  אם  והכל  העליה,  לקליטת  מהמשרד  קליטה  סל  לו  שניתן  ל, 

 .85תחולה להערות מבוא לת' 
 הוחלף הביטוי "בביטוח זקנה" בביטוי "ביטוח אזרחים ותיקים". 27.8.17, ת"ת 192בת'  . 6



סיעודי"   הזקוקים    -"מוסד  אנשים  ומטופלים  מוחזקים  שבהם  סיעודית  מחלקה  או  סיעודי  מוסד 
 לסיעוד, תשושי נפש או תשושים;

 לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;  -יום"  -"פעולות יום

  אותו   בעד   סדהמו  שמשלם  התעריף  -  מסוים  קלנדרי  חודש  לעניין,  7"שירות  יחידת   של  בכסף  שווי "
,  בביתו  במבוטח  אישי  טיפול   שעת  בעד,  רווח  כוונת  ללא  מוסד  שאינו  שירותים  לנותן ,  קלנדרי  חודש
  ואם,  זר  עובד  ושאינו   שנים  70  עד  שגילו   עובד  ידי  על  ושניתנת ,  מנוחה  בימי  או   לילה  בשעות  שלא

  התעריפים  ממוצע  -  כאמור  טיפול  שעת  בגין  כאמור  שירותים  לנותני  שונים  תעריפים  המוסד  משלם
 ;משוקלל שאינו, קלנדרי  חודש אותו בעד כאמור שירותים לנותני כאמור טיפול שעת בעבור

יום או מוצרים  שירותים    -  8"שירותי סיעוד"  פעולות  יום או בהשגחה או  -המיועדים לסייע בביצוע 
 ;ת לרבות בדרך של מתן ארוחות חמותבניהול משק בי

 . מנוחה בימי למעט,  למחרת  06:00  עד 22:00  שבין השעות - 9" לילה  שעות"

 

 10הגדרות א. 223

 - בסימן זה

 ;11)בוטלו(  -"היתר", "הממונה", "היתר שהותלה" 

 . 1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א  -"חוק עובדים זרים" 

 

 סימן ב': גמלאות 

 

 גמלת סיעוד . 224

 פד[ 127]

  האמור   בו   מתקיים   מליקוי  שכתוצאה  מבוטח,  225  וסעיף (  ג)  קטן  סעיף   להוראות  בכפוף  12(א)
בנקודות  באחת פי בדיקת תלות הנמדדת  על    סיעוד   לגמלת  זכאי  שלהלן  מהפסקאות שלהלן 

 : פסקאות באותן כמפורט בהיקף, חודשית

 

ב  . 7 "שווי  בת'  ההגדרה  נוספה  שירות"  יחידת  של  ת"ת  179כסף  היה:  1.7.16,  שנוסחה  קודמת  הגדרה  והחליפה   ,
 " ;200כמשמעותה בסעיף  -"קצבת יחיד מלאה" "

 
 באה הסייפא המתחילה במילים "לרבות בדרך של...". 15.7.09, ת"ת 114בת'   - "שירותי סיעוד" . 8

ת"ת  179בת'   וה   1.7.16,  מוצרים"  "או  המילים  ח'נוספו  ללוח  א'  בטור  "כמפורט  הסייפא  2מילים  את  החליפו   "
" בדרך של מתן ארוחות חמותהקודמת שנוסחה היה:  על  לרבות  יחול  הוא  נקבע כי  ". בהוראות התחולה לתיקון 

יום   בעד  המשתלמת  סיעוד  שמ  1.7.16גמלת  התקופה  בעד  לפיו  תשלומים  ואולם  חודשים    6ועד    1.7.16-ואילך, 
 ישולמו עד תום התקופה האמורה. מתאריך זה 

בתיקון   . 9 נוספה  לילה"  "שעות  ת"ת  179ההגדרה  גמלת  1.7.16,  על  יחול  הוא  כי  נקבע  לתיקון  התחולה  בהוראות   .
חודשים מתאריך זה    6ועד    1.7.16-ואילך, ואולם תשלומים לפיו בעד התקופה שמ  1.7.16סיעוד המשתלמת בעד יום  

 ישולמו עד תום התקופה האמורה. 
 . 114)ז( בהערות מבוא לת' 141ר' הוראת תחולה בסעיף  , בנוסח דלעיל.15.7.09, ת"ת 114נוסף בת'  - א 223ס'  . 10
 , בוטלו ההגדרות "היתר", "הממונה" ו"היתר שהותלה". עד לביטול, נוסחן היה: 1.11.18, ת"ת 203בת'  . 11

 ק עובדים זרים; יג לחו 1היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לפי סעיף   -"היתר" 

 כהגדרתו בחוק עובדים זרים;  -"הממונה" 

היתר שהותלה על ידי הממונה בהסתמך על הודעתו של בעל ההיתר, שניתנה באופן שעליו    -"היתר שהותלה"  
הורה הממונה, ולפיו בעל ההיתר אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד, וכל עוד לא ביטל את הודעתו כאמור לא  

 מור; יעסיק עובד זר כא 
. בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת בעד  1.7.16, ת"ת  179ס"ק )א( הוחלף בת'   . 12

שמ  1.7.16יום   התקופה  בעד  לפיו  תשלומים  ואולם  תום    6ועד    1.7.16-ואילך,  עד  ישולמו  זה  מתאריך  חודשים 
 מן: התקופה האמורה. עד להחלפתו, היה נוסחו של ס"ק )א( כדלק 



לאחת   -  נקודות   3  עד  2.5  התלות  בבדיקת  לגביו   שנקבעו   מבוטח(  1)   לפי,  מאלו   זכאי 
 :לשנותה  רשאי והוא  בחירתו

 בפרטים  האמורים  הסיעוד  שירותי  לקבלת  לממשן  שניתן  לשבוע  שירות  יחידות  9)א(  
 ;בלבד, 2'ח  בלוח( 6) עד( 2)

 שירות   כל   לקבלת,  בעין  ,חלקן  או  כולן,  לממשן  שניתן,  לשבוע  שירות  יחידות   5.5)ב(  
 כגמלה  לקבל   המבוטח  בחר;  המבוטח   בחירת  לפי,  בכסף  שווין  את  לקבל  או,  סיעוד
 בכסף  השווי  מלוא  את  יקבל,  חלקן   או  כולן,  השירות  יחידות  של  בכסף  שווין  את  בכסף

סעיפים   הוראות;  משווין   20%של  הפחתה  ללא,  שבחר  השירות   יחידות  של הוראות 
ו225)ב(,  224   20%  הפחתת  לעניין  או  מהגמלה  80%  תשלום  לענייןב)ב(  225-א)ב( 

 ;זו משנה פסקת לפי לזכאי בכסף המשולמת גמלה לגבי יחולו לא,  מהגמלה

 ;לשבוע שירות  יחידות  -  10 נקודות 4.5  עד 3.5 התלות בבדיקת לגביו שנקבעו  מבוטח( 2)

  ואם ;  לשבוע  שירות  יחידות  17  -  נקודות   6  עד  5  התלות  בבדיקת  לגביו  שנקבעו  מבוטח(  3)
 נובמבר   בחודשים  ואולם;  לשבוע  שירות   יחידות  14  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד  מעסיק  הוא

  ,לשבוע  שירות  יחידות  15-ל  כאמור  מבוטח  זכאי  יהיה  -  2020ו־   2019  ובשנים  2018  ודצמבר
 ;לשבוע שירות יחידות 12-ל - הסיעוד בענף זר עובד  מעסיק הוא  ואם

;  לשבוע  שירות  יחידות  21  -  נקודות  7.5  עד  6.5  התלות  בבדיקת  לגביו  שנקבעו  מבוטח(  4)
 בחודשים   ואולם;  לשבוע  שירות  יחידות  18  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד   מעסיק   הוא  ואם

,  לשבוע  שירות  יחידות  19-ל  כאמור  מבוטח  זכאי  יהיה  - 2019 ובשנת   2018  ודצמבר  נובמבר
  יהיה   2020  ובשנת  ,לשבוע  שירות  יחידות  16-ל  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד  מעסיק  הוא  ואם
  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד   מעסיק  הוא  ואם  ,לשבוע  שירות   יחידות   20-ל  כאמור   מבוטח   זכאי

 ;לשבוע שירות יחידות  17-ל

  ואם ;  לשבוע  שירות  יחידות  26  -  נקודות   9  עד  8  התלות  בבדיקת  לגביו  שנקבעו  מבוטח(  5)
 נובמבר   בחודשים  ואולם;  לשבוע  שירות   יחידות  22  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד  מעסיק  הוא

  ואם ,  לשבוע  שירות  יחידות  23-ל  כאמור  מבוטח  זכאי  יהיה  -  2019  ובשנת  2018  ודצמבר
  זכאי   יהיה   2020  ובשנת  ,לשבוע  שירות  יחידות  19-ל  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד  מעסיק  הוא

  21-ל  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד  מעסיק  הוא  ואם  ,לשבוע  שירות  יחידות  25-ל  כאמור  מבוטח
 ;לשבוע שירות יחידות

 

 - 225)א( בכפוף להוראות סעיף קטן )ג( וסעיף "

יום, או הזקוק -( מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום 1) 
 מקצבת יחיד מלאה;  91%  -זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל   -להשגחה  

יום, ברוב -עזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום א( מבוטח שכתוצאה מליקוי נהיה תלוי במידה רבה מאוד ב 1) 
היממה   ל   -שעות  השווה  בשיעור  סיעוד  לגמלת  או   150%-זכאי  היתר,  בידו  אין  ואם  מלאה  יחיד  מקצבת 

מקצבת   27.2%-זכאי לתוספת בשיעור השווה ל   -  שההיתר הותלה, והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד 
 יחיד מלאה;

מליקו2)  שכתוצאה  מבוטח  יום (  פעולות  כל  לביצוע  הזולת  בעזרת  לחלוטין  תלוי  נהיה  שעות -י  בכל  יום, 
מקצבת יחיד מלאה ואם   168%-זכאי לגמלת סיעוד בשיעור השווה ל   -היממה או הזקוק להשגחה מתמדת  

זכאי לתוספת בשיעור השווה   -  אין בידו היתר, או שההיתר הותלה, והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד 
 "מקצבת יחיד מלאה.  36.2%-ל 

ת"ת  203בת'   לס'    1.11.18,  הנמדדת  224ברישא  תלות  בדיקת  פי  על  שלהלן  "מהפסקאות  המילים  החליפו  )א( 
( בנוסח דלעיל, החליפו את פסקאות  6( עד )1(", ופסקאות משנה )2א( או )1(, )1בנקודות" את המילים: "מפסקאות )

 ( שנוסחן עד להחלפתן היה: 2)-א( ו1(, )1)

 יחידות  9.75  -  להשגחה  זקוק   או,  יום -היום   פעולות  רוב  לביצוע  הזולת  בעזרת  רבה   במידה  תלוי  הוא  ( 1) " 
 ;לשבוע שירות 

 16  -  היממה  שעות  ברוב,  יום –היום   פעולות  רוב  לביצוע  הזולת  בעזרת  מאוד  רבה  במידה  תלוי  הוא  (א 1) 
 19  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד  מעסיק  אינו  והוא  הותלה  שההיתר  או  היתר  בידו  אין  ואם,  לשבוע   שירות  יחידות
 ;לשבוע   שירות  יחידות 

 להשגחה  זקוק  או ,  היממה   שעות  בכל  יום –היום   פעולות   כל  לביצוע  הזולת   בעזרת  לחלוטין  תלוי   הוא  ( 2) 
 בענף  זר  עובד   מעסיק   אינו  והוא   הותלה   שההיתר   או   היתר  בידו  אין   ואם,  לשבוע  שירות   יחידות  18  -  מתמדת 
 ." לשבוע   שירות  יחידות  22  -  הסיעוד



  ; לשבוע  שירות  יחידות   30  -  נקודות   10.5  עד  9.5  התלות  בבדיקת  לגביו   שנקבעו   מבוטח(  6)
 בחודשים   ואולם;  לשבוע  שירות  יחידות  26  -  הסיעוד  בענף  זר  עובד   מעסיק   הוא  ואם

  ,לשבוע  שירות  יחידות  28-ל  כאמור  מבוטח  זכאי  יהיה  -  2019  ובשנת   2018  ודצמבר  נובמבר
 . לשבוע שירות תיחידו  24-ל - הסיעוד בענף זר עובד  מעסיק הוא  ואם

  משווין   80%  של  בשיעור  תהיה   א225  או(  ג)225  בסעיף   כאמור  המשולמת  סיעוד   גמלת   13(ב)
 .4.3 של במכפלה, העניין  לפי, (6( עד ) 1בסעיף קטן )א() כאמור השירות  יחידות של בכסף

  14)ג(

בין    15(1) שייקבעו  הסדרים  פי  על  המוסד  יעשה  הזולת  בעזרת  התלות  מידת  בדיקת  את 
הרווחה. ושירותי  הבריאות  שירותי  לבין  מי    המוסד  שימלא  טופס  לקבוע  רשאי  השר 

 שהמוסד התקשר עמו לשם ביצוע בדיקת התלות של מבוטחים. 

ח שמלאו לו  (, בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת לגבי מבוט1( על אף האמור בפסקה )2)
שנים יכול שתיערך, לפי בחירת המבוטח, בידי רופא מומחה במסגרת עבודתו במוסד    90

רפואי, ובלבד שהמבוטח לא נדרש לשלם תשלום כלשהו בעבור הבדיקה, לרופא המומחה  
עצמית   השתתפות  למעט  בעקיפין,  או  במישרין  מועסק,  הוא  שבו  הרפואי  למוסד  או 

; בחר המבוטח להיבדק 1994-בריאות ממלכתי, התשנ"ד לחוק ביטוח   8כמשמעותה בסעיף 
הבקשה  הגשת  במועד  או  התביעה  הגשת  במועד  למוסד  כך  על  יודיע  מומחה,  רופא  בידי 

 לבדיקה מחדש, לפי העניין. 

(3( פסקה  לעניין  וכללים  תנאים  יקבע  השר  מידת  2(  לבדיקת  מבחנים,  לעניין  לרבות   ,)
א מומחה, ורשאי הוא לקבוע טופס שימלא רופא  התלות בעזרת הזולת, שייערכו בידי רופ

 מומחה לשם קביעת מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת. 

 -( בסעיף קטן זה  4)

]נוסח חדש[, התשל"ז  -"רופא מומחה"   לפי פקודת הרופאים    -רופא מומחה בגריאטריה 
1976 ; 

 . 328כהגדרתו בסעיף  -"מוסד רפואי" 

 )ד(  

ורה מותנים במבחני הכנסה שיקבע השר בתקנות, בהסכמת ( הזכות לגמלת סיעוד ושיע1)
 שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה; 

וכללים לחישוב ההכנסה,   ייקבעו שיעורי הגמלה בהתאם למבחני ההכנסה  בתקנות אלה 
 לרבות מבחנים וכללים לסוגי מבוטחים. 

 )נמחקה(.  16(2)

 

. בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת בעד  1.7.16, ת"ת  179ס"ק )ב( הוחלף בת'   . 13
שמ  1.7.16יום   התקופה  בעד  לפיו  תשלומים  ואולם  תום    6ועד    1.7.16-ואילך,  עד  ישולמו  זה  מתאריך  חודשים 

 להחלפתו, היה נוסחו של ס"ק )ב( כדלקמן: התקופה האמורה. עד 

בסעיף  " סיעוד המשולמת כאמור  גמלת  של  225)ב(  בשיעור  תהיה  בסעיף קטן    80%)ג(  שנקבעו  מהשיעורים 
 ")א(.

 (".2א( או )1(, )1"בסעיף קטן ) ( את המילים:6( עד )1החליפו המילים "בסעיף קטן )א() 1.11.18, ת"ת 203בת' 
ת"ת  510בת'    -  )ג(224ס'   . 14 )ג()1.8.08,  סומן  המקורי  )ג(  קטן  סעיף  ג)1,  סעיפים  נוספו  ואחריו  ג)2(  עד  הוראת  4(   .)

ביום   העניין,  לפי  מחדש,  לבדיקה  בקשה  או  סיעוד  לגמלת  תביעה  שהגיש  מי  על  יחול  התיקון  כי  קובעת  תחולה 
 התחילה ואילך.

 .1.11.18, ת"ת 203ה בת' ( החל במילים "השר רשאי לקבוע..." הוספ1)ג()224הסיפא לס"ק  . 15
ת"ת  209בת'   . 16 פיסקה    1.5.19,  עד  2)ד()224נמחקה  לתיקון.  המבוא  בהערות  ומעבר  תחולה  תחילה,  הוראות  ראו   .)

 ( היה:  2לתאריך התחילה האמור נוסחה של פיסקה )

זכאי,  )ג( יכול שתובא בחשבון גם הכנסה של בן משפחה המטפל ב225לענין גמלה המשולמת לפי סעיף  (  2")
בן או בת של הזכאי, שהכנסתו עולה לפחות על    -בתנאים שייקבעו בתקנות כאמור; לענין זה, "בן משפחה"  

 " שלוש פעמים השכר הממוצע.



בקצבה   17(3) שמקורה  הכנסה  בחשבון  תובא  לא  ושיעורה  סיעוד  לגמלת  הזכאות  לעניין 
סעיף  חודשית המשולמת   או מכוח  הנאצים  רדיפות  נכי  חוק  לניצולי    3לפי  לחוק הטבות 

על ידי מדינת חוץ בקשר חוק ההטבות(, או המשולמת    -)בפסקה זו    2007-שואה, התשס"ז
   -עם רדיפות הנאצים ועוזריהם כגון 

)  ()א בפסקאות  כאמור  ו 1קצבה  שבחוק 3)-(  הנאצים"  רדיפות  בשל  "קצבה  להגדרה   )
 ; ההטבות

)ב( קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור 
 ; 2002ביוני  20קבל בגרמניה ביום  בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר הת

 כהגדרתו בחוק ההטבות.  )ג( קצבה המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה

  של  העלות   אתשירות,    יחידת  של  בכסף  השווי  את  שלו  האינטרנט  באתר  יפרסם  המוסד  18(ה)
ואת השירותים שעל נותן שירותים המעניק שירותי    2' ח  בלוח  המנויים  והמוצרים  השירותים

סיעוד לתת לזכאים וכן יישום להצגה ולחישוב של מגוון האפשרויות העומדות לרשות זכאים  
בחירה   לרבות  האפשרויות,  החלופות  הצגת  תוך  השירות,  יחידות  למימוש  סיעוד  לגמלת 

הסיעוד השונים כאמור בלוח    בגמלה בעין או בכסף, או שילוב ביניהן, ולרבות בחירה בשירותי 
 , בהיקפים שונים; המידע כאמור בסעיף קטן זה יוצג בשפות שונות. 2ח'

  לוח   את  לשנות,  בצו,  רשאי,  והרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת,  השר  19(ו)
 . 2'ח

 

 20הוראת שעה -ביצוע בדיקת תלות במסגרת תכנית ניסיונית  א. 224

   -בסעיף זה   21)א(

 בדיקת מידת התלות בעזרת הזולת;  -"בדיקת תלות"  

ניסיונית"   תכנית המלווה בבקרה ובבחינה של הממצאים שעורך המוסד לפי סעיף    -"תכנית 
 זה לבחינת השלכותיה של התכנית; 

 חוק של פרסומו יום שלאחר בחודש  1-ב שתחילתה שנה של תקופה   -הניסיון"   "תקופת 

 ;2013-שעה(, התשע"ג הוראת   - 145מס'   קון )תי הלאומי הביטוח

על בתקופת224סעיף   הוראות אף )ב(   רופא בידי תלות בדיקת לבצע ניתן יהיה הניסיון )ג(, 

סעיף,   אותו להוראות  בהתאם  רפואי במוסד עבודתו האמור, במסגרת  בסעיף כהגדרתו מומחה 
 ובהתקיים ניסיונית תכנית במסגרתשנים,    90לו   מלאו וטרם שנים  80לו   שמלאו מבוטח לגבי

 אלה:  כל

 

 .129. ר' הוראות תחולה ומעבר בהערות מבוא לת' 11.8.11, ת"ת  129נוסף בת'  -( 3)ד'()224ס'  . 17

ת"ת  154  בתיקון  ,1.6.14" אחרי  ברישא,  נוסף  כן  ,  כמו  המשולמת".  "או  עד  הקטע  המשולמת",  חודשית  בקצבה 
 " היה  שנוסחו  )א(  )הוחלף ס"ק  בפסקאות  )1קצבה כאמור  עד  שבחוק  3(  הנאצים"  רדיפות  בשל  "קצבה  להגדרה   )
 בנוסח דלעיל, ונוסף ס"ק )ג(. -" 2007-הטבות לניצולי שואה, התשס"ז

בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת בעד  .  1.7.16, ת"ת  179ס"ק )ה( נוסף בת'   . 18
שמ  1.7.16יום   התקופה  בעד  לפיו  תשלומים  ואולם  תום    6ועד    1.7.16-ואילך,  עד  ישולמו  זה  מתאריך  חודשים 

 התקופה האמורה. 

 , נוספה הסיפא החל במילים "ואת השירותים שעל נותן..." 1.11.18, ת"ת 203בת' 
. בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת בעד  1.7.16, ת"ת  179ו( נוסף בת'  ס"ק ) . 19

שמ  1.7.16יום   התקופה  בעד  לפיו  תשלומים  ואולם  תום    6ועד    1.7.16-ואילך,  עד  ישולמו  זה  מתאריך  חודשים 
 התקופה האמורה. 

 ראת שעה. ולמשך שנה כהו 1.5.12, ת"ת 132נוסף בת'  -א 224ס'  . 20

 .2012-א לחוק( )הוראת שעה(, התשע"ב224ראה צו הביטוח הלאומי )אזורי ניסוי לענין סעיף 
, במקום הסייפא שנוסחה היה "תום שלושה חודשים מיום  1.8.13, ת"ת  145בת'    -"תקופת הניסיון"    -א)א(  224ס'   .21

" באה הסייפא המתחילה במילים  2012-הוראת שעה(, התשע"ב  -  132פרסומו של חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  
 "יום פרסומו..." 



 יפחת לא כאמור שייקבעו  האזורים בצו; מספר השר שקבע באזור מתגורר המבוטח  22(1)

 משישה;

 כאמור;  מומחה  רופא בידי תיערך התלות שבדיקת בכך בחר ( המבוטח2)

 .המבוטח של  בביתו תיערך ( הבדיקה 3)

על  בתקופת 230סעיף   הוראות  אף  )ג(  )  את יקראו  הניסיון  ,  שבסעיף 2פסקה   בלא האמור ( 

 ". שלעניין במילים "ובלבד  החל הסיפה 

 

 תשלום גמלת סיעוד  . 225

 פה[ 127]

לגיל    23)א( הגיע  סיעוד  לגמלת  התביעה  הגשת  שביום  מי  יהיה  זה  פרק  לפי  לגמלה  זכאי 
 הפרישה. 

, יקבע את שירותי הסיעוד שיש  224קבע המוסד שמבוטח זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף    24(1)א
לספק לו ואת נותן השירותים, וכן ידאג למתן אותם שירותים, והכול בהתחשב בבחירתו של  

זה סעיף  לפי  סעיף    הזכאי  זה  225או  קטן  סעיף  לפי  קביעותיו  את  להגביל  רשאי  המוסד  א; 
 בזמן.

, תשולם גמלת הסיעוד, כולה או מקצתה, לידי מי  306-ו  304,  303על אף הוראות סעיפים    25)ב(
 , ולא לידי הזכאי. (1שקבע המוסד לפי סעיף קטן )אשנותן את שירותי הסיעוד, כפי 

שירותי סיעוד זמינים שניתן לספק  שאין  המוסד קבע  גמלת הסיעוד תשולם לזכאי רק אם    26)ג(
סיעוד   שירותי  לו  סופקו  שלא  או  במועדלו  סיעוד  החל  לגמלת  זכאות  נוצרה  סעיף    שבו  לפי 

האמור  229 במועד  החל  סיעוד,  שירותי  לו  סופקו  טרם  שבה  התקופה  בעד  תשולם  הגמלה   ;
ז ואילך סיעוד  שירותי  היו  כאילו  ;  יראו  סבירה,  סיבה  ללא  לקבלם  סירב  הזכאי  אך  מינים 

 שירותי הסיעוד סופקו לו. 

בו,    27)ד( מטפל  שאינו  משפחה  בן  עם  גר  או  משפחה  בן  עם  גר  שאינו  סיעוד,  לגמלת  זכאי 
לו שירותי סיעוד    והמוסד קבע  לו, או שלא סופקו  לספק  זמינים שניתן  סיעוד  שאין שירותי 

שבו  30תוך   מהיום  הכללים    ימים  לפי  להתקבל,  זכאי  יהיה  סיעוד,  לגמלת  זכאות  נוצרה 
המקובלים, למוסד סיעודי של המדינה או שהמדינה משתתפת בהחזקת המטופלים בו, ובלבד  
שהמימון להחזקתו יהיה במסגרת התקציב המיועד לכך מכספי ביטוח סיעוד כאמור בסעיף  

 ומשרד העבודה והרווחה. )ב( ובמסגרת התקציבים המאושרים של משרד הבריאות237

  28)ה(

 

 , במקום "משלושה" בא "משישה". 1.8.13, ת"ת 145בת'  -( 1א)ב()224ס'  . 22

 ( יותקן בתוך חודש מיום פרסום התיקון. 1א)ב()224לתיקון נקבע כי צו ראשון לפי סעיף  2בסעיף 
" בא "הגיע לגיל הפרישה". ר'  שנים באשה  60-שנים בגבר ו   65מלאו לו  , במקום "1.4.04, ת"ת  66בת'    -)א(  225ס'   . 23

 .66הוראת תחולה בהערות מבוא לת'  
 . ראו הוראות תחילה, תחולה, מחקר ודיווח בהערות המבוא לתיקון. 1.6.19, ת"ת 210נוסף בת'   -( 1)א225ס'  . 24
בת'    -)ב(  225ס'   . 25 שונה  מקומית מקצועית",  "ועדה  ביטול  ועדה מקומית    1.6.19, ת"ת  210לאור  "שקבעה  הטקסט 

)א קטן  סעיף  לפי  המוסד  "שקבע  לטקסט  בהוראות  1מקצועית"  ודיווח,  מחקר  תחולה,  תחילה,  הוראות  ראו   .")
 המבוא לתיקון.

, נמחק המשפט "שהוא גר עם בן משפחה המטפל בו, ושאין שירותי סיעוד זמינים"  1.5.19, ת"ת  209בת'    -)ג(  225ס'   . 26
בא:  עוד שונה המועד שהיה קבוע "תוך   ובמקומו  זמינים".  יום מהיום" ב"החל במועד"    60"שאין שירותי סיעוד 

סעיף   "לפי  המילים  במועד  229והוספו  החל  סיעוד,  שירותי  לו  סופקו  טרם  שבה  התקופה  בעד  תשולם  הגמלה   ;
 האמור ואילך". ראו הוראות תחילה, תחולה ומעבר בהוראות המבוא לתיקון. 

הטקסט "הועדה המקומית המקצועית קבעה"    1.6.19, ת"ת  210ביטול "ועדה מקומית מקצועית", שונה בת'  לאור  
 לטקסט "המוסד קבע". ראו הוראות תחילה, תחולה, מחקר ודיווח, בהוראות המבוא לתיקון. 

בת'    -)ד(  225סעיף   . 27 שונה  מקצועית",  מקומית  "ועדה  ביטול  ת"ת  210לאור  "והו  1.6.19,  המקומית  הטקסט  עדה 
 המקצועית קבעה" לטקסט "והמוסד קבע". ראו הוראות תחילה, תחולה, מחקר ודיווח, בהוראות המבוא לתיקון. 

 . 1.11.18, ת"ת 203)ה( נוסף בת' 225ס"ק  . 28



ו   קטנים  בסעיפים   האמור  אף  על(  1)   מבוטח ,  א225  סעיף  מהוראות  לגרוע  ובלי)ג(,  -)ב( 
)2)א()224  בסעיף   כאמור  סיעוד  לגמלת  שזכאי עד    כגמלה   לידיו   לקבל   לבחור  רשאי(  6( 
  שגורם   ובלבד ,  להן  זכאי   שהוא   השירות   מיחידות  שליש   עד  של  בכסף  שווין   את   בכסף

  סיעוד   שירותי  מתן  יאפשר  בכסף  הגמלה   מתן  כי  והעריך  המבוטח  של  בביתו  ביקר  מקצועי
 של   חלק;  בחירתו  את  לשנות  רשאי  המבוטח;  המבוטח  צורכי  את   שהולמים  וברמה  בהיקף
 .מעלה כלפי זה קטן סעיף לעניין  יעוגל  שירות יחידת

  המבוטח   רשאי(,  1)  בפסקה  כאמור  מבוטח  של   בביתו  מקצועי  גורם  ביקר  לא  עוד   כל(  2)
  יחידות  מכלל  שירות  יחידות  ארבע  עד  של   בכסף  שווין  את  בכסף  כגמלה  לידיו  לקבל  לבחור

 .להן זכאי שהוא השירות

  סעיף   לפי  סיעוד   שירותי  וכן   בכסף  גמלה   שקיבל  מבוטח  על  יחולוב)ב(  225  סעיף  הוראות(  3)
 .המחויבים  בשינויים, זה קטן

  סעיף   הוראות   לפי  בכסף  סיעוד  גמלת  לו  שמשולמת  מבוטח  של  בביתו   יבקר  מקצועי  גורם  29)ו(
  לו  שניתנים  הסיעוד  שירותי  אם  ויבדוק,  לשנה  אחת )ה(,    קטן  סעיף  הוראות  לפי  או(  1)א()224

 .צרכיו על עונים ורמתם  בפועל

  או (  1)א()224  סעיף  הוראות  לפי   בכסף  סיעוד  גמלת  לו  שמשולמת  מבוטח  לגבי  קבע המוסד  30)ז(
  המוסד  רשאי ,  צרכיו  על  עונים  אינם  לו   הניתנים  הסיעוד  שירותי  כי)ה(,    קטן  סעיף  הוראות  לפי

  את   להפעיל  או  בעין  סיעוד  שירותי  לו   יסופקו  כי  ולקבוע,  בכסף  הגמלה  את  לו  לשלם  שלא
 . 304  סעיף  לפי  סמכותו

  כמשמעותו   טיפול   מתאם  או  המוסד  מטעם  סוציאלי  עובד  -"  מקצועי  גורם, "זה  בסעיף  31)ח(
 .ה 225 בסעיף

 

 . 1.11.18, ת"ת 203)ו( נוסף בת' 225ס"ק  . 29
 . 1.11.18, ת"ת 203)ז( נוסף בת' 225ס"ק  . 30

הטקסט "קבעו הועדה המקומית המקצועית או    1.6.19, ת"ת  210מקצועית", שונה בת'    לאור ביטול "ועדה מקומית
 המוסד" לטקסט "קבע המוסד". ראו הוראות תחילה, תחולה, מחקר ודיווח, בהוראות המבוא לתיקון.

 . 1.11.18, ת"ת 203)ח( נוסף בת' 225ס"ק  . 31

בת'   נמחקו  מקצועית",  מקומית  "ועדה  ביטול  "עובד  1.6.19ת"ת  ,  210לאור  המילים  מקצועי",  "גורם  בהגדרה   ,
סוציאלי שהוא חבר הוועדה המקומית המקצועית,". ראו הוראות תחילה, תחולה, מחקר ודיווח, בהוראות המבוא  

 לתיקון. 



 32הוראת שעה  -תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי במסגרת תכנית ניסיונית  א. 225

לידי זכאי שמתקיימים בו  -)ב( ו225)א( על אף הוראות סעיף   )ג(, גמלת סיעוד תשולם בכסף 
 תנאים אלה: 

 ; 224הוא זכאי לגמלת סיעוד כאמור בסעיף  (1)

 

 , בנוסח: 1.2.07, ת"ת 92נוסף בת'  -א 225ס'  . 32

 עההוראת ש -תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי במסגרת תכנית ניסיונית 

 - בסעיף זה)א( 

 (;ו אזור שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן )  -  "אזור ניסוי"
 אחד מהם;  של כל  אחות, וכן בן זוגו וילדו  או  הורה, בן זוג, ילד, אח   -  " ה בן משפח" 

 מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר, ומתקיימים בו כל אלה:  -  "מטפל"
 סיעוד;  של הזכאי לגמלת  משפחה  הוא אינו בן (1)

 ב;  324בסעיף  הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו  (2)

ינת דרך חלופית למתן גמלת סעיף זה, לבח   המוסד לפי   תכנית המלווה במחקר, שעורך   -  ניסיונית"  "תכנית 
 סיעוד;

 (.2007ביוני    1חודשים שתחילתה ביום ט"ו בסיון התשס"ז )  24  של  תקופה   -  הניסיון"   "תקופת
סעיף  )ב(   הוראות  אף  הניסיון  ,(ג)-ו(  ב)225על  כאמור    בתקופת  לגמלה  זכאי  לידי  סיעוד  גמלת  תשולם 

 : הניסיונית  התכנית במסגרת בחר בכך, וזאת  המפורטים להלן, אם  התנאים שמתקיימים בו 

 ;הוא מתגורר באזור ניסוי (  1) 
 (;2) -( ו א 1) )א( 224 הוראות סעיף  לגמלת סיעוד לפי   וא זכאיה (  2) 
היממה, לפחות שישה   שעות  סיעוד בידי מטפל, ברוב  ניתנים לו, או לבן משפחתו המתגורר עמו, שירותי  ( 3) 

 בשבוע;   ימים 
אדם   ( 4)  הגישו   304  סעיף   לפי   גמלה   למקבל   להתמנות   המבקש  הוא,  כאמור,  גמלה  כמקבל  שמונה  מי  או 

 .הורה המוסד   סעיף זה, בטופס שעליו   בקשה לקבלת גמלה לפי הוראות  למוסד
 ן: זה תהיה בשיעור כמפורט להל ףהוראות סעי  גמלת סיעוד המשולמת לפי  ,224על אף הוראות סעיף )ג( 

הניסיון  (  1)  תקופת  של  הראשונה  מי  -בשנה  סעיף    לגבי  הוראות  לפי  לגמלה   120%  -(  א 1) )א( 224שזכאי 
 יחיד מלאה;  מקצבת 135%  -  (2)א() 224  יחיד מלאה, ולגבי מי שזכאי לגמלה לפי סעיףמקצבת 

בשיעור מקצבת יחיד מלאה כפי שיקבע השר בצו, בהתייעצות עם שר   -בשנה השניה של תקופת הניסיון  (  2) 
 .( 1האוצר, ובלבד שלא יפחת מהשיעורים הנקובים בפסקה ) 

והמוסד  )ד( המקצועית  המקומית  אםרשא  הוועדה  לקבוע  לגמלה,   ים  בזכאי  לטפל  ומתאים  כשיר  המטפל 
  צורכי   על  , עונים םהמטפל ורמת  , וכן אם היקף שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי בפועל בידיובהתחשב בצרכי

לטפל בזכאי או    המקצועית או המוסד כי המטפל אינו כשיר או אינו מתאים  המקומית  הוועדה  הזכאי; קבעו
לפי   על צרכיו, רשאי המוסד לשלול מהזכאי את תשלום הגמלה הניתנים לזכאי אינם עונים כי שירותי הסיעוד 

 זה.   ף הוראות סעי

הוראות סעיף זה ובין אם לאו, ימסור למוסד כל    זכאי לגמלת סיעוד, בין אם הוא מקבל גמלת סיעוד לפי   )ה(
עיף זה; מי שהגיע אליו מידע  בס  למוסד לשם יישום התכנית הניסיונית ועריכת המחקר כאמור  מידע הדרוש

  התכנית  יישום  לצורך  בסוד, לא יעביר אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא  לפי הוראות סעיף זה ישמרנו
 הותר הדבר לפי כל דין אחר.  אם כאמור, או  המחקר ועריכת הניסיונית 

 ".ארבעהיעלה על  האזורים שייקבעו לא שמספר שקבע השר, ובלבד  סעיף זה יחולו באזור הוראות  )ו(

"  (2007ביוני    1ט"ו בסיון התשס"ז )  ביוםבהגדרת "תקופת ניסיון" במקום "א)א(  225, בסעיף  1.6.07, ת"ת  100בת'  
 (".2008בינואר  1"כ"ג בטבת התשס"ח ) בא

 חודשים". 36חודשים" בא "  24, במקום "1.1.10, ת"ת 118בת' 

 חמש שנים". חודשים" בא " 36, במקום "1.11.11, ת"ת 126בת' 

 תקופת הניסיון".  שנוסחה היה "בשנה הראשונה של( 1א)ג()225שבסעיף , נמחק הרישא 1.1.10, ת"ת 118בת' 

ת"ת  114בת'   הסייפא  15.7.09,  נוספה  השווה  (  2א)ג()225שבסעיף  ,  ובתוספת  במילים   המתחילה 
 .114)ז( בהערות מבוא לת' 141ר' הוראת תחולה בסעיף  ..."22%-ל

בשיעור מקצבת יחיד מלאה    -במקום הרישא שנוסחה היה "בשנה השנייה של תקופת הניסיון    1.1.10, ת"ת  118בת'  
 ( בפסקה  הנקובים  מהשיעורים  יפחת  שלא  ובלבד  האוצר,  שר  עם  בהתייעצות  בצו,  השר  שיקבע  ובתוספת  1כפי   )

" ובמקום "ובתוספת  22%שיעור של ( תנתן תוספת ב1" באה הרישא "על השיעורים האמורים בפסקה )22%השווה ל
 ."29%" בא "ובשיעור של 29%השווה ל

 במקום "ארבעה" בא "תשעה".א)ו(, 225בסעיף  1.1.10, ת"ת 118בתיקון 

בהערות  147בתיקון   השעה  הוראת  תקופת  תום  לאחר  תחולה  והוראות  מעבר  הוראות  ר'  דלעיל.  לנוסח  הוחלף   ,
 . 147מבוא לת' 



שעות  (2) ברוב  מטפל,  בידי  סיעוד  שירותי  עמו  המתגורר  משפחתו  לבן  או  לו  ניתנים 
 היממה, שישה ימים בשבוע לפחות; 

או מי שמונה למקבל גמלה כאמור,  304הוא, המבקש להתמנות למקבל גמלה לפי סעיף   (3)
הוראות   לפי  גמלה  לקבלת  בקשה  והגיש  זה,  בסעיף  כאמור  לידיו  הגמלה  את  לקבל  בחר 

 ה, בטופס שעליו הורה המוסד. סעיף ז

 (.ב)224 בסעיף כאמור בשיעור תהיה זה סעיף הוראות לפי לזכאי המשולמת   סיעוד גמלת 33(ב)

 )ג( מי שבחר לקבל גמלה לפי סעיף זה, רשאי לשנות את בחירתו. 

לקבוע, לגבי מי שמשולמת לו גמלת סיעוד בכסף לפי הוראות סעיף זה, אם  המוסד רשאי    34)ד(
המטפל כשיר ומתאים לטפל בזכאי לגמלה, בהתחשב בצרכיו, וכן אם היקף שירותי הסיעוד  

הזכאי;   צורכי  על  עונים  ורמתם  המטפל  בידי  בפועל  לזכאי  כי המטפל  קבע המוסד  הניתנים 
ו כי שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי אינם עונים על  אינו כשיר או אינו מתאים לטפל בזכאי א

צרכיו, רשאי המוסד שלא לשלם לזכאי את הגמלה לפי הוראות סעיף זה, ולקבוע כי יסופקו  
 . 304לו שירותי סיעוד או להפעיל את סמכותו לפי סעיף 

 -ג 225-ב ו225)ה( בסעיף זה ובסעיפים 

 וכן בן זוגו וילדו של כל אחד מהם; הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות,  -"בן משפחה" 

 מי שנותן שירותי סיעוד בעצמו, תמורת שכר, ומתקיימים בו שני אלה:  -"מטפל" 

 ( הוא אינו בן משפחה של הזכאי לגמלת סיעוד; 1)

 ב; 324( הוא אינו שוהה שלא כדין בישראל, כמשמעותו בסעיף  2)

 .1991-כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א -"עובד זר" 

( ( (  2013בספטמבר    1ו( הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ"ו באלול התשע"ג 
סעיף   לפי  ראשונות  תקנות  של  תחילתן  מיום  בטבת  225או  ט'  יום  ועד  המאוחר,  לפי  ד, 

 (, והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה. 2014בדצמבר  31התשע"ה ) 

 

 35ידי מי שמקבל גמלה בכסף  קבלת שירותי סיעוד על  ב. 225

א כדי למנוע מזכאי המקבל גמלה לפי הסעיף האמור לקבל גם  225אין בהוראות סעיף    36)א(
בסעיף   כאמור  סיעוד  סעיף  )ב(,  225שירותי  להוראות  בהתאם  המוסד  שקבע  (  1)א225כפי 

 למעט שירותי סיעוד הניתנים בידי עובד זר. 

 

. בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת  1.7.16, ת"ת 179ת' א)ב( הוחלף ב 225ס"ק  . 33
חודשים מתאריך זה ישולמו עד תום    6ועד    1.7.16-ואילך, ואולם תשלומים לפיו בעד התקופה שמ  1.7.16בעד יום  

 התקופה האמורה. עד להחלפתו, היה נוסח ס"ק )ב( כדלקמן: 

 , גמלת סיעוד המשולמת לזכאי לפי הוראות סעיף זה תהיה בשיעורים אלה:224)ב( על אף הוראות סעיף "

לפי הוראות סעיף    ( 1)  לגמלה  מי שזכאי  לפי   73%  -(  1)א() 224לגבי  לגמלה  מי שזכאי  יחיד מלאה,  מקצבת 
סעיף   סעיף    120%  -א(  1)א() 224הוראות  לפי  לגמלה  שזכאי  ומי  מלאה,  יחיד   135%  -(  2)א() 224מקצבת 

 יד מלאה;מקצבת יח
מקצבת יחיד מלאה לגבי מי שזכאי   22%( תינתן תוספת בשיעור של  1על השיעורים האמורים בפסקה )   ( 2) 

סעיף   הוראות  לפי  של  1)א()224לגמלה  ובשיעור  לפי   29%א(,  לגמלה  שזכאי  מי  לגבי  מלאה  יחיד  מקצבת 
עוד, או שההיתר הותלה, והוא (, והכל אם אין בידו היתר להעסקת עובד זר בענף הסי 2)א() 224הוראות סעיף  

 "אינו מעסיק עובד זר כאמור. 
ת"ת  210בת'    -א)ד(  225ס'   . 34 במילים    1.6.19,  רשאים"  והמוסד  המקצועית  המקומית  "הוועדה  המילים  הוחלפו 

בא "קבע המוסד". ראו הוראות תחילה,   "המוסד רשאי", ובמקום "קבעו הוועדה המקומית המקצועית או המוסד"
 ר ודיווח בהערות המבוא לתיקון. תחולה, מחק

 . 147בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה לאחר תום תקופת הוראת השעה בהערות מבוא לת'  147נוסף בת'  -ב 225ס'  . 35
כפי שקבעה הוועדה המקומית המקצועית בהתאם לסמכותה  , במקום המילים "1.6.19, ת"ת  210בת'    -ב)א(  225ס'   . 36

סעיף   ש,232לפי  "כפי  בא  סעיף  "  להוראות  בהתאם  המוסד  מחקר    (".1)א225קבע  תחולה,  תחילה,  הוראות  ראו 
 ודיווח בהערות המבוא לתיקון. 



א וכן שירותי סיעוד, כאמור בסעיף זה, תחושב  225  מי שקיבל גמלה בכסף כאמור בסעיף  37)ב(
כך   שקיבלגמלתו  השירות  יחידות  של  בכסף  השווי  ינוכה  המלאה  ומהיתרה  שמגמלתו   ,

 -; לעניין זה  20%שתתקבל לאחר הניכוי יופחתו 

ניתנת לזכאי אילו היה מקבל את הגמלה בעין לפי    שווי הגמלה שהיתה  -  "גמלה מלאה"
 ; 224סעיף 

 )בוטל(.  38)ג(

 

 39ניכוי הפרשות סוציאליות מגמלת סיעוד ג.  225

 -)א( בסעיף זה  

יא לחוק עובדים 1חשבון הבנק או הפיקדון כמשמעותם בסעיף    -  "פיקדון",  "חשבון בנק"
 זרים;

 השיעור הגבוה מבין אלה:  - "שיעור ההפרשה לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי"

(1 )12% ; 

צו 2) או  קיבוצי  הסכם  לפי  הסיעוד,  בענף  מעביד  על  שחובה  העבודה  משכר  האחוז   )
מ  בעבור  עובדו  בעד  לקצבה  גמל  לקופת  לשלם  ובעבור מרכיב  הרחבה,  הפיצויים  רכיב 

 התגמולים בגין חלקו של המעביד;

כל    -  "שיעור ההפרשה" או הסכם קיבוצי, או, בהתקיים  צו הרחבה  לפי  שיעור ההפרשה 
 :12התנאים המפורטים להלן, השיעור האמור כשממנו מופחת אחד חלקי 

וראת סעיף  ( המעביד הוא זכאי לגמלת סיעוד שמקבל את גמלת הסיעוד לידיו לפי ה1)
 א; 225

הראשון  2) בחודש  החל  הפיקדון  את  המוסד,  באמצעות  להעביר,  התחיל  המעביד   )
לא  הבנק  לחשבון  הפיקדון  והעברת  הבנק,  לחשבון  העובד,  העסקת  תחילת  שלאחר 

 הופסקה לבקשתו של המעביד לפי הוראות סעיף קטן )ב(;

ר אשרת עבודה מסוג חודשים מהיום שבו ניתנה לראשונה לעובד הז  72( טרם חלפו  3)
 ;1974-לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד  5לפי תקנה  1ב/

לקצבה" גמל  גמל(,    -  "קופת  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתה 
 . 2005-התשס"ה

א, המעסיק עובד זר, רשאי לבקש מהמוסד לנכות  225)ב( זכאי לגמלת סיעוד בכסף לפי סעיף  
ההפרשה כשהוא מוכפל בשכר המינימום, לחודש, כמשמעותו בחוק שכר  סכום השווה לשיעור  

מהמוסד   לבקש  רשאי  כאמור  זכאי  הבנק;  לחשבון  הזכאי  בשם  יעבירו  והמוסד  מינימום, 
 להפסיק את הניכוי. 

 ב קודמת לניכוי סכומים כאמור בסעיף זה. 225)ג( קבלת שירותי סיעוד לפי סעיף 

 

ת"ת  179בת'    -ב)ב(  225ס'   . 37 השירות    1.7.16,  יחידות  של  בכסף  השווי  ינוכה  המלאה  "שמגמלתו  המילים  החליפו 
התוספות, ככל שהוא זכאי להן, ומהסכום המתקבל  שלגמלה המלאה יתווספו  שקיבל" את הנוסח הקודם שהיה: "

". בהוראות התחולה לתיקון נקבע כי הוא יחול על גמלת סיעוד המשתלמת בעד  ינוכה שווי שירותי הסיעוד שקיבל
שמ  1.7.16יום   התקופה  בעד  לפיו  תשלומים  ואולם  תום    6ועד    1.7.16-ואילך,  עד  ישולמו  זה  מתאריך  חודשים 

 התקופה האמורה. 

התוספות האמורות    -  "התוספות"ב)ב( ההגדרה "התוספות" שנוסחה היה: "225נמחקה בס'    1.7.16, ת"ת  179בת'  
 "(, לפי העניין, הניתנות למי שאינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד.2א( או )1)א()224בסעיף 

. נוסח ס"ק )ג( לפני  162'  . ר' הוראת תחילה ותחולה בהערות מבוא לת 15.10.15. ת"ת  162בטל בת'    -ב)ג(  225סעיף   . 38
" הוא:  )הביטול  התשע"ד  בטבת  כ"ט  שמיום  בתקופה  בתוקפן  יעמדו  זה  סעיף  מיום  2014בינואר    1הוראות  או   )

(, והן יחולו  2014בדצמבר  31ד, לפי המאוחר, ועד יום ט' בטבת התשע"ה )225תחילתן של תקנות ראשונות לפי סעיף 
 " מורה.על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה הא 

 .147בנוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה לאחר תום תקופת הוראת השעה בהערות מבוא לת'  147נוסף בת'   -ג 225ס'  . 39



ו את הזכאי, בתקופה שבעדה בוצע הניכוי, כאילו מילא  )ד( בוצע ניכוי כאמור בסעיף זה ירא 
בין   הפרש  היה  לקצבה;  גמל  לקופת  לתשלום  הרחבה  צו  או  קיבוצי  הסכם  לפי  חובתו  את 

לפי הוראות סעיף   פיטורים שנקבע במפורש בחוזה העבודה    13השכר המחושב  פיצויי  לחוק 
חיי הזכאי  יהיה  לבין שכר המינימום,  המטפל,  לבין  ההפרשה  שבין הזכאי  שיעור  ב בתשלום 

 לפי צו הרחבה או הסכם קיבוצי, לגבי חלק מההכנסה השווה להפרש. 

  כסכומים   שנוכו   הסכומים  את  יראו ,  הבנק  לחשבון  זה  בסעיף  כאמור  ניכוי  המוסד   העביר  40)ה(
ו 1  סעיף   הוראות  לגביהם  ויחולו ,  פיקדון  לטובת  שהופקדו  )ה(  עד  )ט(  -יא)א(  עד    לחוק )ז( 

 .מהפיקדון ניכויים לעניין לרבות , מכוחן שהותקנו והתקנות , זרים עובדים

  לפי  וכן  ,לשנה  אחת,  סיעוד  לגמלת  לזכאי   המוסד   יעביר,  זה  בסעיף  כאמור  ניכוי  בוצע   41(1)ה
,  הניכוי  בוצע   שבעדה  התקופה,  זה  סעיף   לפי  מגמלתו  שנוכו  הסכומים  לגבי  אישור,  בקשתו
;  הניכוי  סכום   חושב  שלפיו  ההפרשה  ושיעור  הניכוי  בוצע  שלטובתו  העובד  של  מזהים  פרטים

 )ד(.  קטן סעיף הוראות עיקרי גם יצוינו כאמור באישור

)ו( אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לפטור זכאי מהוראות חוק פיצויי פיטורים, אם התקיימו  
הפיטורים  התנאים הקבועים בו לתשלום פיצויי פיטורים, והכל לגבי השלמת תשלום פיצויי  

צו   לפי  לקצבה  גמל  לקופת  להפריש  המעביד  שעל  הפיצויים  מרכיב  של  הסכום  על  העולה 
 הרחבה או הסכם קיבוצי. 

 )בוטל(. 42)ז(

 

 43הוראת שעה  -תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי במסגרת תכנית ניסיונית  ד. 225

העבודה   ועדת  באישור  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  שר  הוראות  )א(  יקבע  והרווחה, 
 ג.225א עד  225לביצוע סעיפים 

 )בוטל(.  44)ב(

   .ועניין דבר לכל הזכאי  של הכנסה תיחשב לא בכסף המשולמת  סיעוד גמלת)ג( 

ו 1)א()224  סעיפים  הוראות  יישום  של  ההשפעה  אחר  מעקב  יערוך  המוסד)ד(     על )ה(  225-( 
  שניתנו   הסיעוד   שירותי   ולרבות  בכסף  גמלה  לקבל  האפשרות  לרבות ,  סיעוד  גמלת  מקבלי
  העבודה   לוועדת  הממצאים  על  דיווח  ויגיש,  בכסף  גמלה  שקיבל  למי  זה  חוק  מכוח  שלא  בפועל

 . 2023עד  2020  בשנים בינואר 1-ב, לשנה אחת  והרווחה

 

 

 . הנוסח הקודם הוא כדלקמן: 1.11.18, ת"ת 203הוחלף בת'  -ג)ה( 225ס"ק  . 40

הניכוי, כאילו מילא את חובתו על בוצע ניכוי כאמור בסעיף זה יראו את הזכאי, בתקופה שבעדה בוצע  ")ה(  
 "יא לחוק עובדים זרים, ככל שנקבעה לגביו חובה כאמור. 1פי דין לשלם כספים לפיקדון כאמור בסעיף 

 .1.11.18, ת"ת 203נוסף בת'  -( 1ג)ה225ס"ק  . 41
ר' הוראות תחילה ותחולה בהוראות המבוא לת'  15.10.15. ת"ת  162בטל בת'    -ג)ז(  225ס'   . 42 כפי שתוקנו בת'    162. 

203" הוא:  הביטול  לפני  )ז(  נוסח ס"ק  לפי  .  של תקנות  תחילתן  בתוקפן בתקופה שמיום  יעמדו  זה  סעיף  הוראות 
זרים, התשנ"א1סעיף   עובדים  זר בענף הסיעוד  1991-יא לחוק  עובד  יחיד המעסיק  ידי  על  פיקדון  לעניין הפקדת   ,

ד, לפי המאוחר, ועד יום ט'  225ל תקנות ראשונות לפי סעיף  שלא במסגרת עסקו או משלח ידו, או מיום תחילתן ש
 " (, והן יחולו על גמלת סיעוד המשתלמת בעד התקופה האמורה.2014בדצמבר  31בטבת התשע"ה )

בת'    -ד  225ס'   . 43 ובנוסח    147נוסף  )א(  ס"ק  את  השעה  )ב(-הכולל  הוראת  תקופת  תום  לאחר  תחולה  הוראת  ר'   .
 )ד(.-נוספו ס"ק )ג( ו 1.11.18, ת"ת 203ת' ב .147בהערות מבוא לת' 

. נוסח ס"ק )ב( לפני  162. ר' הוראות תחילה ותחולה בהוראות המבוא לת'  15.10.15. ת"ת  162בטל בת'    -ד)ב(  225ס'   . 44
א  225א יערוך המוסד מחקר לבחינת יישומם והשלכותיהם של סעיפים  225בתקופת תוקפו של סעיף  הביטול הוא: "

 "ג.225עד 



 45מתאם טיפול . ה225

  ובין  והרווחה  הבריאות,  הסיעוד  בתחומי  שירות   הנותנים  גופים   בין   יקשר   טיפול   מתאם)א(  
  חוק   לפי  עליו שהוטלו תפקידים ימלא וכן, אלו בתחומים זכויותיו  את לממש  לו  ויסייע  מבוטח

 )ב(. קטן  סעיף לפי בתקנות שייקבע כפי והכול, זה

  הוראות   יקבע,  והרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הבריאות  ושר  האוצר  שר  בהסכמת,  השר)ב(  
 :אלו  בעניינים הוראות זה ובכלל,  טיפול מתאם  לעניין

 ;טיפול מתאם של הכשירות  תנאי( 1)

 של   לצרכיהם  מיטבי   מענה  שיינתן  כך,  טיפול  מתאם  של  וסמכויותיו  תפקידו  הגדרת(  2)
 ;והבריאותי התפקודי למצבם  בהתאם, המבוטחים

 ;טיפול  מתאם  מאת לסיוע  זכאיות שיהיו  נוספות  אוכלוסיות( 3)

 ;טיפול מתאם ידי על הסיוע  מתן אופן ( 4)

 )א(;  קטן בסעיף כאמור הגופים  לבין טיפול מתאם בין הממשקים( 5)

 ;טיפול מתאמי על   והפיקוח הבקרה דרכי( 6)

 .סיעוד  לגמלת  זכאות במימוש סיוע  לעניין הוראות( 7)

 .זה סעיף הוראות  יישום על חודשים לשלושה אחת  והרווחה העבודה לוועדת  ידווח השר)ג( 

 

 תקופת אכשרה   .  226

 פו[ 127]

 חודשים רצופים בתכוף לפני הגשת התביעה לגמלה. 12תקופת האכשרה המזכה לגמלת סיעוד היא 

 

  46סייג לזכאות  .  227

 פז[ 127]

בסעיף   האמור  בו  שמתקיים  או  סיעודי  במוסד  הנמצא  מבוטח  זכאי  307)א(  יהיה  לא  )א( 
 לגמלת סיעוד. 

סיעוד    47)ב( לגמלת  זכאי  יהיה  חולים,  בבית  )א(, מבוטח שאושפז  בסעיף קטן  על אף האמור 
על   עולה  שאינה  חולים"    30לתקופה  "בית  זה,  בסעיף  אשפוזו;  ממועד  חולים    -ימים  בית 

בסעיף   העם,    24כמשמעותו  בריאות  תעודת  1940לפקודת  לפי  המיועד  חולים  בית  למעט   ,
 יים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד.הרישום שלו לאשפוז חולים סיעוד 

)ג( מבוטח שחדלה להשתלם לו גמלת סיעוד בשל כך שאושפז בבית חולים, ובתוך תקופה של  
ימים שוחרר מבית החולים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, בשיעור שנקבע לגביו   90

 ימים. 90-טרם אשפוזו; המוסד רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ

 

 

 . 1.11.18, ת"ת 203נוסף בת'  -ה 225ס'  . 45
 המקורי סומן )א( ואחריו באו סעיפים קטנים )ב( ו)ג( בנוסח דלעיל. 227, סעיף 4.2.10, ת"ת 117בת'  - 227ס'  . 46
 ימים מיום אשפוזו.  30יום ממועד אשפוזו" בא " 14במקום " 1.2.17ת"ת  190בת'  -)ב( 227ס'  . 47



 מניעת כפל תשלומים   .  228

 פח[ 127]

או לקצבה לשירותים מיוחדים    112הזכאי לגמלת סיעוד וכן לקצבה מיוחדת לפי סעיף    48)א(
 א, הברירה בידו לבחור באחת מהן. 206-ו  206לפי סעיף 

)ב( הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק זה וכן לשירותי סיעוד בכסף או בעין מאוצר המדינה, על פי  
לבחור  חו בידו  הברירה  והרווחה,  העבודה  ועדת  באישור  השר  שיקבע  תשלומים  וסוגי  קים 

 באחד מהם. 

 

  49תחילת הזכאות  . 229

 פט[ 127]

סעיף   הוראות  אף  בתום  296על  תתחיל  סיעוד  לגמלת  הזכאות  מהיום,  ימים  הוגשה    שבעה  שבו 
 התביעה לגמלה. 

 

   50בדיקה . 230

 צ[ 127]

 -המוסד רשאי לבדוק )א( 

בהיקף  1)  הסיעוד  שירותי  את  מקבל  הוא  אם  או  משפחה  בן  בידי  מטופל  הזכאי  אם   )
 וברמה שנקבעו לו, לפי הענין;

יום  51(2) פעולות  לביצוע  הזולת  בעזרת  הזכאי  של  תלותו  מידת  שלו    יום -את  הצורך  ואת 
, לרבות בדיקה מחדש לפי בקשתו של הזכאי, הכל לפי כללים  התפקוד(  -בהשגחה )להלן  

)ג( בדיקה  224ע השר באישור ועדת העבודה והרווחה ובלבד שלעניין הוראות סעיף  שיקב
מחדש, בטרם חלפו שישה חודשים ממועד בדיקה קודמת, תיערך באותו האופן שבו נערכה 

 הבדיקה הקודמת. 

להם    52)ב( שנקבע  בהיקף  לזכאים  בפועל  סיעוד  שירותי  על מתן  ובקרה  פיקוח  יערוך  המוסד 
 קבלת שירותי סיעוד על ידי זכאים שמקבלים גמלה בכסף בלבד.  וברמה הולמת ועל 

 

 53הגבלת תקופת הזכאות  א. 230

מצבו   כאשר  שקבע,  מוגבלת  לתקופה  תשולם  הגמלה  כי  לקבוע  רשאי  תביעות  פקיד  )א( 
 התפקודי של הזכאי אינו יציב.

לא תשולם לו    מי שזכאי לגמלת סיעוד לראשונה, והוא לוקה בליקוי שהוא זמני לפי טיבו,  54)ב(
על   יוכר    60הגמלה לתקופה העולה  והוראות שבהתקיימם  יקבע כללים, תנאים  ימים; השר 

 ליקוי כליקוי זמני.
 

א". ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת'  206-ו  206" בא "סעיף  206, במקום "סעיף  1.9.02, ת"ת  54בת'    -)א(  228ס'   . 48
54. 

בחודש" בנוסח "שבעה ימים מהיום" ונקבע כי הוא    1-ימים מה  30הוחלף הנוסח "  1.4.16, ת"ת  175בת'    -  229ס'   . 49
 ואילך. יחול על מי שהגיש תביעה לגמלת סיעוד ביום התחילה  

 )א(.230הפך נוסח הסעיף לס"ק  1.11.18, ת"ת 203בת'  , נמחקה המילה "מחדש".1.1.2000, ת"ת 37בת'  - 230ס'  . 50
 התפקוד(". -, אחרי "פעולות יום יום" בא "ואת הצורך שלו בהשגחה )להלן 1.1.2000, ת"ת 37בת'  -( 2)230ס'  . 51

נוספה הסייפא המתחילה  1.8.08, ת"ת  105בת'   "ובלבד שלעניין הוראות סעיף  ,  )ג(..." הוראת תחולה  224במילים 
התחילה   ביום  העניין,  לפי  מחדש,  לבדיקה  בקשה  או  סיעוד  לגמלת  תביעה  שהגיש  מי  על  יחול  התיקון  כי  קובעת 

 ואילך. 
 . 1.11.18, ת"ת 203נוסף בת'   -)ב( 230ס'  . 52
 בנוסח דלעיל.  1.1.2000, ת"ת 37נוסף בת'  -א 230ס'  . 53



לא יחולו על מי שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )ב(, ובלבד שלא תינתן    229)ג( הוראות סעיף  
 גמלת סיעוד בעד תקופה שקדמה ליום שבו הוגשה התביעה לגמלה. 

 

 55הוראת שעה  -דה לעררים לענין מצב תפקודי וע ב. 230

ועדה   לפני  עליה  לערור  רשאי  התפקודי  מצבו  לענין  המוסד  מהחלטת  נפגע  עצמו  הרואה  )א( 
 הוועדה(. -לעררים לענין מצב תפקודי )בסעיף זה  

זה   )בסעיף  להלן  המנויים  המקצוע  בעלי  מבין  בוועדה,  חברים  רשימת  יקבע  השר    -)ב( 
 הרשימה(: 

]נוסח    ( רופא1) לפי פקודת הרופאים  מומחה בגריאטריה או ברפואה פיסיקלית ושיקום, 
 ; 1976-חדש[, התשל"ז

 . 1940( אחות מוסמכת כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם, 2)

 )ג( הרשימה תפורסם ברשומות.  

)ד( הוועדה שתדון בערר לפי סעיף זה תהא בהרכב של שניים או שלושה חברים ששמותיהם  
מה ויושב ראש הוועדה יהיה חבר הוועדה שהוא רופא; השר יקבע הוראות לענין  כלולים ברשי

 הרכב הוועדה, סמכויותיה וסדרי עבודתה וכן לענין המועדים והדרכים להגשת הערר. 

 יחולו לגבי החלטות של הוועדה.  213)ה( הוראות סעיף 

 

 

 . 37ר' הוראת תחולה בהערות מבוא לת'   -לענין סעיף קטן )ב(  . 54
בת'    -ב  230ס'   . 55 שעה  כהוראת  ת"ת  83נוסף  קובעת:    28.9.06,  שעה  והוראת  תחולה  תחילה  הוראת  דלעיל.  בנוסח 

חודשים   עשרה  בתום  זה  חוק  של  המוסד,    יחול  והוא   ,(התחילה  יום  -  להלן )פרסומו    מיום"תחילתו  החלטות  על 
בסעיף  כא בסעיף    ב)א( 230מור  כנוסחו  העיקרי  שניתנו   1לחוק  זה,  שלוש   לחוק  עד תום  התחילה    בתקופה שמיום 

חודשדים החל    30, הוארכה הוראת השעה למשך  29.9.09  , ת"ת 407התש"ע, עמ'    2232בס"ח    ."שנים מיום התחילה
 ממועד התחילה.



 56ועדה מקומית מקצועית   . 231

 צא[ 127]

 
 57תפקידי הועדה המקומית המקצועית  . 232

 צב[  127]

 
 58השגה על קביעת שירותי סיעוד  . 233

סעיפים   לפי  המוסד  קביעת  ו1)א225על  )ד(  עד  או  -(  תחום  225)ז(  מנהל  לפני  להשיג  ניתן  א)ד( 
 ימים.  21הגמלאות במוסד, שיחליט בהשגה שהוגשה לו בתוך 

 

 הרחבת סוגי זכאים וגמלאות  . 234

 צד[  127]

   -שר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי ה

 להחיל את הזכאות לגמלת סיעוד גם על מי שטרם הגיע לגיל הפרישה;  59(1)

וכללים, תנאים, מבחנים,  2) למוגבלים בתפקוד,  נוספים של גמלאות שיינתנו  ( לקבוע סוגים 
 שיעורים ומועדים לתשלומן. 

 

 סימן ג': ועדה ארצית 

 

 

 ביטולו היה נוסח הסעיף כדלקמן: . עד 1.6.19, ת"ת 210בוטל בת'   231סעיף  . 56

 )א( השר ימנה ועדות מקומיות מקצועיות לעניני סיעוד, ויקבע את אזורי פעולותיהן. "

ועובד   המקומיים  הרווחה  שירותי  של  סוציאלי  עובד  הבריאות,  שירותי  של  אחות  יהיו  הועדה  חברי  )ב( 
 המוסד; הועדה תתייעץ עם רופא. 

 )ב( ימונו מתוך רשימה שיסכימו עליה השר ושר הבריאות. )ג( אחות ורופא כאמור בסעיף קטן 

וככל   מקצועית,  מקומית  ועדה  של  העבודה  סדרי  את  לקבוע  רשאי  הבריאות,  שר  עם  בהתייעצות  השר,  )ד( 
 " שלא נקבעו כאמור, רשאית כל ועדה מקומית מקצועית לקבוע את סדרי עבודתה.

)ב  -  232סעיף   . 57 בת'    -(  1ס"ק  בת'  147נוסף  ת"ת  162.  )ב  15.10.15,  ס"ק  של  בסיפא  "1נמחקו  המילים:  בתקופת  ( 
 בוטל הסעיף כולו. נוסחו ערב הביטול היה כדלקמן:  1.6.19, ת"ת 210". בת' תוקפו של הסעיף האמור

סעיף  " לפי  סיעוד  לגמלת  זכאי  שהמבוטח  המוסד  קבע  המקצועית  224)א(  המקומית  לועדה  כך  על  יודיע   ,
 כאי. שבאזור פעולתה מתגורר הז

למבוטח; קבעה כאמור, תקבע את   לספק  שיש  שירותי הסיעוד  תקבע את  המקומית המקצועית  הועדה  )ב( 
הועדה   לו;  לספק  שניתן  זמינים  שירותים  שאין  תקבע  או  השירותים  אותם  למתן  ותדאג  השירותים  נותן 

 רשאית להגביל את קביעותיה בזמן.

כי  1)ב לקבוע  רשאית  המקצועית  המקומית  הוועדה  ה (  גמלת  את  יקבל  בכך  שבחר  לפי  זכאי  בכסף  סיעוד 
 .א225הוראות סעיף 

 " )ג( הועדה המקומית המקצועית תודיע למוסד את החלטותיה לפי סעיף קטן )ב(.
. ראו הוראות תחילה, תחולה, מחקר ודיווח בהערות המבוא  1.6.19, ת"ת  210הוסף בנוסח דלעיל בת'    -  233סעיף   . 58

 ה נוסחו כדלקמן: לתיקון. עד להחלפתו, הי

 . ועדה לעררים  233"

 )א( הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית מקצועית, רשאי לערור עליה לפני ועדה לעררים. 

העבודה   ועדת  באישור  ייקבעו  עבודתה  וסדרי  ערר  להגשת  לעררים, סמכויותיה, המועדים  הועדה  )ב( הרכב 
 והרווחה.

 " חות, ימונו מתוך רשימה שיסכימו עליה השר ושר הבריאות.)ג( חברי הועדה לעררים, שהם רופא או א 
" בא "הגיע לגיל הפרישה". ר'  שנים באשה  60-שנים בגבר ו   65מלאו לו  , במקום " 1.4.04, ת"ת  66בת'    -(  1)234ס'   . 59

 .66הוראת תחולה בהערות מבוא לת'  
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 צה[  127]

הועדה הארצית(, וכן ימנה את יושב    -)א( השר ימנה ועדה ארצית מייעצת לעניני סיעוד )להלן  
 (. 10( או )9ראש הועדה מבין החברים שימונו לפי סעיף קטן )ב( )

 )ב( ואלה חברי הועדה הארצית:

 ( שני נציגים של משרד העבודה והרווחה; 1)

 שני נציגים של משרד הבריאות; ( 2)

 ( נציג של משרד האוצר;3)

 ( נציג של משרד הפנים; 4)

 ( שני נציגים של מרכז השלטון המקומי;5)

 ( שני נציגים של המוסד;6)

 ישראל; -( שני נציגים של קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ 7)

 ( נציג של כל קופות החולים האלה: 8)

 ים מכבי; )א( קופת חול 

 )ב( קופת חולים לעובדים לאומיים; 

 )ג( קופת חולים מאוחדת;

( שלושה מומחים בתחום הטיפול הממושך של חולים סיעודיים, שימונו בהתייעצות עם  9)
 שר הבריאות; 

סיעוד,  10) במוסדות  מומחים  מבין  או  הגריאטריות  המחלקות  מנהלי  מבין  מומחה   )
 שימונה בהתייעצות עם שר הבריאות; 

 האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל;   -( נציג של "אש"ל" 11)

 ישראל;-מרכז משען של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ -( נציג של "משען" 12)

 ( שני נציגים של הסתדרות הגמלאים בישראל. 13)

 )ג( תקופת כהונתה של הועדה הארצית תהיה ארבע שנים.

 הארצית שירותי מינהל שיידרשו לעבודתה התקינה. )ד( המוסד יספק לועדה 

)ה( השר רשאי לקבוע את סדרי עבודת הועדה, וככל שלא נקבעו כאמור רשאית היא לקבוע  
 את סדרי עבודתה. 
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 צו[  127]

פעולות פיתוח( ולצורך    -)א( )להלן  237מימון פעולות לפי סעיף    הועדה הארצית תייעץ למוסד בענין
 -זה 

 ( תבדוק תכניות לפעולות פיתוח שיגישו לה גופים ציבוריים ותחווה דעתה עליהן;1)

 ארציים לפעולות פיתוח; -( תמליץ על סדרי עדיפות כלל2)

 ( תמליץ על הקצאת כספים למימון פעולות פיתוח. 3)



 

 סימן ד': מימון 

 

 60. פיתוח והחזקה שוטפת של שירותים 237

 צז[ 127]

 61)א(

בהתייעצות עם המועצה ולפי המלצה של הועדה הארצית יממן המוסד, באישור השר   62(1)
ובהסכמת שר האוצר, פעולות המיועדות לפיתוח שירותים קהילתיים למוגבלים בתפקודם  
ולשיפור   סיעודיים  במוסדות  הניתנים  שירותים  לפיתוח  וכן  ממושך  לטיפול  הזקוקים 

התחייבו של  הכולל  שהסכום  ובלבד  למימון  איכותם,  פלונית,  כספים  בשנת  המוסד,  יות 
על   יעלה  לא  הבאות,  הכספים  שנות  לגבי  התחייבויות  לרבות  כאמור,  מליון    57פעולות 

 שקלים חדשים. 

 -(  1על אף הוראות פסקה ) 63(2)

(, להתחייב לממן פעולות לפי הוראות אותה  1)א( המוסד רשאי, באופן כאמור בפסקה )
הקבוע בה, ובלבד שסכום ההתחייבויות הנוסף יופחת   פסקה, בסכום העולה על הסכום

מהסכום הכולל שבו יהיה המוסד רשאי להתחייב בשתי שנות הכספים הבאות, באופן  
 שיקבע בהסכמת שר האוצר;

)  64)ב( ( בסכום 1התחייב המוסד, בשנת כספים מסוימת, לממן פעולות כאמור בפסקה 
רשאי הוא, באופן כאמ  ור באותה פסקה, להתחייב בשנת הנמוך מהסכום הקבוע בה, 

בתוספת   או  ההפרש  סכום  בתוספת  בה,  הקבוע  בסכום  שלאחריה    20%הכספים 
סכום השווה להפרש שבין    -מהסכום הקבוע בה, לפי הנמוך; לענין זה, "סכום ההפרש" 

 ( לבין הסכום שבו התחייב המוסד בשנת הכספים המסוימת;1הסכום הקבוע בפסקה )

שניתנה לפי סעיף קטן זה, בשנת הכספים שבה ניתנה ההתחייבות )ג( בוטלה התחייבות  
( בפסקה  כאמור  באופן  המוסד,  רשאי  שלאחריה,  הכספים  שנות  משתי  באחת  (, 1או 

שלאחריה,   הכספים  בשנת  או  ההתחייבות  בוטלה  שבה  הכספים  בשנת  להתחייב, 
סקה בסכום השווה לסכום המרבי שבו הוא רשאי להתחייב באותה שנת כספים לפי פ

 )ב(, בתוספת סכום ההתחייבות שבוטלה כאמור. -( ופסקאות משנה )א( ו1)

  1-בינואר של כל שנה לפי השינוי במדד ביחס ל  1-( יעודכן ב1הסכום הקבוע בפסקה )  65(3)
"מדד"   זה,  לענין  לה;  שקדמה  השנה  של  שר   -בינואר  בהסכמת  בצו  השר  שיקבע  מדד 

 האוצר;

 

 , נמחקו המילים "הוראת שעה" שבכותרת השוליים.61בת'  -כותרת שוליים  - 237ס'  . 60
נוספה הסייפא המתחילה במילים "סכומים מההקצאה…" תחילתו של תיקון זה מיום תחילתו    36בת'    -)א(  237ס'   . 61

 לחוק העיקרי.  237של סעיף 
 ה היה: ( ובמקום הסייפא שנוסח1)א()-, סומן סעיף קטן )א( המקורי כ61בת'  -( 1)א()237ס'  . 62

יעלה, בשנת כספים, על  " מאמדן הגביה השנתית של    10%ובלבד שסך ההקצאה השנתית לפעולות אלה לא 
סכומים   שהוקצו.  הכספים  ניצול  על  לדיווח  ומועדים  נהלים  יקבע  המוסד  שנה;  לאותה  סיעוד  ביטוח  דמי 

ה בשנה שלאחריה,  מההקצאה לשנת כספים פלונית שלא נוצלו באותה שנת כספים, ייתוספו לסכום ההקצא
 " באה הסייפא המתחילה במילים "ובלבד שהסכום..."וכן הלאה.

 . 61)ב( להערות מבוא לת' 59ר' הוראת תחילה תחולה והוראות מעבר בסעיף 

 מיליון".   57" ל"מיליון 30מ"תוקן הסכום  1.1.22, ת"ת 227בת' 
)ב( להערות מבוא  59ר' הוראות תחילה, תחולה והוראות מעבר בסעיף    , בנוסח דלעיל.61נוסף בת'    -(  2)א()237ס'   . 63

 . 61לת' 
בת'    -()ב(  2)א()237  ס' . 64 שנקבעה  שעה  לתקופה  89הוראת  כי  כאילו המילים    1.1.07-31.12.07  קובעת  ייקרא הסעיף 

 " נמחקו. , לפי הנמוךהמהסכום הקבוע ב  20%"או בתוספת 
)ב( להערות מבוא  59ר' הוראות תחילה, תחולה והוראות מעבר בסעיף    , בנוסח דלעיל.61נוסף בת'    -(  3)א()237ס'   . 65

 . 61לת' 



מספר    66)ב( את  פלונית  כספים  בשנת  הבריאות  משרד  או  והרווחה  העבודה  משרד  הגדיל 
האנשים המטופלים במוסדות סיעודיים, לעומת מספר האנשים שטופלו במוסדות סיעודיים  

במוסדות  1985בשנת   שנוספו  האנשים  מספר  של  השוטפת  ההחזקה  את  המוסד  יממן   ,
לשנה פלונית, לכל אחד מהמשרדים, לא  האמורים באותה שנת כספים, ובלבד שסך ההקצאה  

על   ייעשה    15%יעלה  המימון  שנה;  לאותה  סיעוד  ביטוח  דמי  של  השנתית  הגביה  מאמדן 
שישולמו   ובלבד  המשרדים,  לבין  המוסד  בין  שיוסכמו  ובדרכים  במועדים  בסכומים, 

ניצול הכספים שהוקצו לפי סעיף קט  ן  הסכומים, בעד שנה פלונית, לאחר שנתקבל דיווח על 
 זה בשנה הקודמת. 

 )ג( 

 .67( בוטל 1)

כפי    68(2) סיעוד  ביטוח  דמי  לשיעור  יחושב בהתאם  )ב(  קטן  בסעיף  הגביה האמור  אומדן 
 (.1995ביולי  1שהיה בתוקף ביום ג' בתמוז התשנ"ה ) 

 

תחילתו של תיקון זה    ".1985בשנת    …, אחרי "במוסדות סיעודיים" בא "לעומתו מספר האנשים36בת'    -)ב(  237ס'   . 66
 לחוק העיקרי.  237מיום תחילתו של סעיף 

עד שנת הכספים    -(  1)ג()237ס'   . 67 יחולו  זה  )ג(  237, סעיף  1.1.96, ת"ת  9" בת'  1995בנוסח המקורי: "הוראות סעיף 
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