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 פתח דבר

 

 .2013-מינהל המחקר והתכנון מציג פרסום על היבטים שונים בביטוח סיעוד ב

מאפייני  לעידי המוסד לביטוח לאומי, בתוכנית ביטוח סיעוד המופעלת  נתונים עלפרסום זה כולל 

המטפלות  לעשינויים שנעשו בביטוח סיעוד בשנים האחרונות ו לעסיעוד,  גמלתהזכאים ל

 ים.ימטפלים הישראלוה

ארוכות  גמלאותידי ד"ר שרון אסיסקוביץ בהנחיית מרים שמלצר מהאגף למחקרי ב הוכן הדוח

 טווח.

והעיצוב, ולחיה רבין  הטל על העריכה הלשונית, לנירה עמיר על ההדפסה-למיה עורב תודה

 .ואוסנת כהן על העזרה בהפקה
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 תמצית

, מדי חודש בממוצע סיעוד גמלתאלף נשים וגברים מעל גיל פרישה קיבלו  156.5-כ 2013-ב

גדל מספר הזכאים  2013-2006בשנים  .ח"שמיליארד  4.8-הגיעה לכ על כךוההוצאה השנתית 

 .מדי שנה 6.8%-בכ – גמלאות, וההוצאה למדי שנה 3.9%-החודשי הממוצע בכ

היו  םמהזכאי 70%-סיעוד. כ גמלת 2013-מהנשים ומהגברים מעל גיל פרישה קיבלו ב 17%-כ

 הםהקשישים מלמדת כי  כלללעומת התפלגות הגילים של  הזכאיםנשים. התפלגות הגילים של 

  .נוטים להיות מבוגרים יותר

כאים שנגרעו אים החדשים והז, הזכ2013-ת סיעוד בלהפרסום מציג את מאפייני כלל הזכאים לגמ

, מין וגיל, מצב כלכלי, ותק בארץ והעסקת גמלההרמות  כמו ,לפי מאפיינים שונים בשנה זו

 ./הצמוד /תמטפל

-על ,ידי רופאים מומחים בגריאטריהב הערכת התלות החלה להיעשות באופנים נוספים: 2008-ב

מעריך/ה  שלא בידירמת תלות נקבעה מהזכאים  5%-ליותר מ 2013בסוף  .פי מסמכים וועדות ערר

 .םלאומי בביתהיטוח במטעם ה

מטפלות ומטפלים ישראלים העניקו טיפול אישי בבית לזכאים  76,000-יותר מ 2013בדצמבר 

 או יותר. 50בנות  ןמכריע של המטפלים הם נשים, ויותר ממחציתהרוב הסיעוד.  גמלתל
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 מבוא .1

קשישים תושבי ישראל  1988אפריל מחוק הביטוח הלאומי.  שלא אחד הענפים וביטוח סיעוד ה

זכאים לשירותי סיעוד אם הם תלויים בזולת לביצוע פעולות יומיום בסיסיות או זקוקים להשגחה 

 בגין מצבם הקוגניטיבי, הנפשי או הפיזי.

מידע ונתונים על הזכאים, על היקף בדוח השנתי המוסד לביטוח לאומי מפרסם מדי שנה 

סקירה זו  .1השנתי הדוחחוק במסגרת בהשירותים, על היקף ההוצאה הכספית ועל שינויים 

מוצגים  אינםסיעוד ש גמלתהיבטים שונים הקשורים בתוכנית ביטוח סיעוד ובזכאים ל מציגה

 פרסומים השוטפים של המוסד לביטוח לאומי.ב

העקרונות המרכזיים של תוכנית ביטוח סיעוד שמפעיל אלה: מוצגים הנושאים הבסקירה זו 

סיעוד והיקף  גמלתלמספר הזכאים ל נוגעמגמות בעשור האחרון ב(; 2)פרק  לאומיההביטוח 

(; 4)פרק  2013הקשישים בישראל בסוף  כלללעומת  גמלההזכאים ל (;3)פרק  עליהההוצאה 

מערכת ן השנגרעו מ זכאים (;6)פרק  2013-(; זכאים שהצטרפו ב5)פרק  2013-ב הגמלה מקבלי

 .(7)פרק  בשנה זו

עוסק והאחרון  9פרק ו בבדיקות התלות בשנים האחרונות,השינויים שחלו  מציג את 8 פרק

בביטוח  ח העבודה במסגרת השירותים המסופקיםאת עיקר כו תהמהוו ,במטפלות הישראליות

  .סיעוד לקשישים

                                                           
1
מקבלי גמלת  (.2000ב' ) ומורגנשטיין ר' גראפרסומים ייחודיים על ביטוח סיעוד פורסמו בעבר. ראו:   

 ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון. .171, סקרים תקופתיים מס' 1999וד סיע
ירושלים: המוסד לביטוח  .193, סקרים תקופתיים מס' 2003מקבלי גמלת סיעוד  (.2004ר' ) גרא

 לאומי, מינהל המחקר והתכנון.
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 ועקרונות החוק רקע כללי –ביטוח סיעוד  .2

תוכנית ביטוח סיעוד, פרק י' בחוק הביטוח הלאומי, מכוונת לסייע לקשישים המתגוררים 

)הלבשה, רחצה, אכילה, ניידות  (ADL)בקהילה והמוגבלים בביצוע פעולות יומיום בסיסיות 

בבית וטיפול בהפרשות( או נזקקים להשגחה )בשל הידרדרות קוגניטיבית, נפשית או פיזית(. 

ונה וללים בראש ובראשכה ,בעין )שירותים( גמלאות מקבלים הזכאים רובסגרת ביטוח סיעוד במ

טיפול אישי במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה ושירותי  טיפול אישי בבית הזכאי, וגם

 לזכאים באמצעות חברות סיעוד יםלאומי וניתנהביטוח ידי הב שירותים אלה ממומניםכביסה. 

 ., ובאמצעות מרכזי יום(מכרזב מתקשרות עם המוסד)ה וחברות המספקות מוצרים

תוכנית  ( במסגרתבאמצעות שובר בעיקר) ףכסבסיעוד  גמלת 2013-מקצת הזכאים קיבלו ב

היה  , או במקרים נדירים שבהם לא20082 סראממסניפי המוסד  23-ניסיונית שהופעלה בתשעה מ

 .םשירותיאת הלספק  אפשר

ושיעורן נקבע  ,לשלוש רמות תלות שהותאמו, שלוש רמות של גמלת סיעודנקבעו  2007בינואר 

שעות טיפול ביתי  9.75 למימון –מן הקצבה  91%: גמלה בשיעור לפי קצבת נכות מלאה ליחיד

מטפלות  םמעסיקימי ש שעות שבועיות. 18 למימון 168%-ו בשבוע,שעות  16 למימון 150% בשבוע,

, בהתאמה. מקצת בשבועשעות  4-ו 3זכאים לתוספת של  168%או  150% גמלהרמות ב ישראליות

 פי מבחן הכנסות.-על – בהתאם לרמת התלות גמלהזכאים למחצית רמות ה הזכאים

 הןסיעוד נועדו לסייע לקשיש ולמשפחתו ולהקל עליהם מבחינה פיזית, נפשית וכלכלית.  גמלאות

לכסות את עלות כל הצרכים הסיעודיים של  לא גםהמשפחה ולהחליף את תפקיד לא נועדו 

 הקשיש הנזקק.

השירות  היה זה מהם 2/3-ולכקיבלו טיפול אישי בבית,  הגמלהשנים כמעט כל הזכאים ל במהלך

 .3נמוכים במידה ניכרת היחיד שקיבלו. שיעורי המקבלים שירותים אחרים

 מי שמתקיימים בהם התנאים האלה: םלגמלת סיעוד זכאי

  ישראל.תושבי 

 ( 67או יותר לנשים,  62הגיעו לגיל פרישה .)או יותר לגברים 

 .מתגוררים בקהילה )כולל בדיור מוגן( ולא במוסד סיעודי או בבית אבות 

  4()כולל קיצבאות הביטוח הלאומיעמדו במבחן הכנסות.  

 השגחה מאוצר אישי או לטיפול  גמלהלשירותים מיוחדים או  גמלה יםמקבל אינם

 המדינה. 

                                                           
 (.2015יוני הורחבה התוכנית הניסיונית לכל הארץ )עד  2014-ב  2
 לביטוח לאומי.ראו סקירות שנתיות של המוסד   3
 – 2014מובאות בחשבון במבחן ההכנסות, ומיולי  אינן, רנטות מחו"ל לניצולי שואה 2011מאוגוסט   4

לעניין מובאות בחשבון  אינןגם רנטות המשולמות על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר 
 .זה
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 תלות. עברו מבחן 

ביצוע בבזולת  התלותמידת  –התלות  כפי שנקבעה במבחןרמות הגמלה קשורות לרמת התלות 

בגפם ניתנת  למתגוררים. מביניהםהגבוה  הציון – בהשגחה הצורך או מידתיומיום הפעולות 

 2.5לזכאות הוא  המינימליציון ה ,11-ל 0ונים בהערכת התלות נע בין תוספת ציון. טווח הצי

 גמלהב הנקודות מזכ 5.5-2.5 ציון שלנקודה ל"בודד"(.  0.5נקודות ועוד תוספת של  2נקודות )או 

 .168% בשיעור גמלהב –נקודות  11-9-ו ,150%בשיעור  גמלהנקודות מזכים ב 8.5-6 ,91%בשיעור 

של  יםבמקר ,או עד חודשיים חצי שנה עד – סיעוד יכולות להיות קבועות או זמניותה גמלאות

 הזמניות גמלאותה. (שחרור מבית חולים תביעה ראשונה בעקבות)למשל ב קצרת מועד גמלה

, המוסד רשאי (קבועות אוזמניות ) גמלאותה בשני סוגילקבועות.  לעתים או נהפכות מוארכות

קיימים זכאים . זכאים לתבוע שובמצב הזכאים. מי שנדחו בעבר  ליזום הערכה מחודשת של

 ברמה גבוהה יותר בטענה שמצבם החמיר )"החמרה"(. גמלה לתבועיכולים 

במרבית המקרים אחיות, )מטעם המוסד  5ידי מעריכותבהערכות תלות נעשות במרבית המקרים 

סד, אלא קשורות עימו בהסכם . הן אינן עובדות המו(ומרפאות בעיסוק פיזיותרפיסטיותאך גם 

ברופא רשאים לבחור  ויותר 90בני  םתובעי 2008מאוגוסט  .לבדיקותאת התשלום ומקבלות ממנו 

 6עריכה מטעם המוסד.במבמקום  ה לביצוע הבדיקהמומחה בגריאטרי

 להם )גם ההחלטה שנקבעהעל  לפני וועדת ערר לערעריכולים סיעוד  גמלתתובעי  2009מאוגוסט 

 זמנית(. גמלהעל 

קים להשגחה מתמדת וזקמי שבמצב תפקודי קשה או תובעים חלק מהזכאותם של  2011מאפריל 

)"מסלול מהיר" לקביעת זכאות ברמה בבית  ולא בבדיקה בלבד פי מסמכים רפואיים -מוערכת על

תלויים לפרק  בעקבות אירוע רפואי פתאומי שנעשום של חלק מהזכאים גמלת 2012(. ממאי 168%

)"מסלול מהיר קצר מועד" לקביעת  קהולא בבדיבלבד פי מסמכים רפואיים -קצר מוערכת עלזמן 

 (.91%זכאות ברמה 

  

                                                           
ננקוט גדול ממספר המעריכים,  שמספר המעריכות מאחר בידי נשים וגברים.הערכות התלות נעשות   5

 .בפרסום לשון נקבה
, המתגוררים ביישובים השייכים לכמה 89-80במסגרת תוכנית ניסיונית, הורחבה אפשרות זאת לבני   6

 .בפרסום זה 8פרק ניפי המוסד לביטוח לאומי. ראו מס
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 זכאים ומימון בעשור האחרון – סיעוד גמלת. 3

 מספר הזכאים

והגיע  ףאל 43.4-סיעוד ב גמלת, גדל מספר הזכאים החודשי הממוצע ל2013-2003בעשור החולף, 

הזכאים החודשי  גדל מספר 2013-2006. בשנים 2003-אלף ב 113.0לעומת  2013-אלף ב 156.5-ל

 .בממוצע זכאים 5,200-שהם כ בשנה, מדי שנה 3.9%-בכ עהממוצ

 

 

 1 תרשים

 2013-2004 )מספרים ואחוזים(, סיעוד גמלתזכאים ל

 

 

 ההוצאה

  ש"ח ןמיליו 2,797.4-מ –סיעוד  גמלאותבהתאם לגידול במספר הזכאים גדלה גם ההוצאה ל

גדלה  2013-2006. בשנים 71.8%גידול של  – 2013-ב ש"חמיליוני  4,806.0-( ל2013)במחירי  2003-ב

 בממוצע. 6.8% – בשנה מדי שנהבממוצע  ש"חמיליון  243-כב גמלאותההוצאה השנתית ל
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 2 תרשים

 2013-2004, ואחוזים( ₪)מיליוני  סיעוד גמלאות לע ההוצאה

  

 

יש מתאם  גמלאותבהוצאה לבין השינוי המוחלט לבין השינוי בממוצע החודשי של מספר הזכאים 

 גמלאות(. השינוי בהוצאה ל0.675)המתאם בין שיעורי השינוי השנתיים הוא  0.728פירסון של 

 ,הזכאים מגילית  ות התלות מושפעורמ ,ת מהשינוי ברמות התלותוהנגזר גמלהת הורמממושפע 

ם בהתאם , המתעדכניגמלהמהשינויים בערכי ההשינוי בהוצאה מושפע גם  .בהתמדה יםהעול

 גמלאותמביטול הקיצוץ ב נבע גמלאותהגידול בהוצאה ל 2007-ב .7לעליית מדד המחירים לצרכן

 2009-. ב168%הגבוהה בשיעור  גמלהומהוספת רמת ה 4%בשיעור  2006ועד דצמבר  2002מיולי 

 ותהעסקת מטפל בגין למוסד לביטוח לאומי משרד האוצר מהתוספות שהעבירהגידול הושפע 

 .הגבוהות גמלהלזכאים לאחת משתי רמות ה ותישראלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ללאומי, שנים שונות.על השינויים בשני הגורמים הללו, ראו סקירות שנתיות של המוסד לביטוח   7
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 3תרשים 

 במספר הזכאים  הגידול השנתי

 2013-2004, סיעוד גמלאות לעובהוצאה 

 

 

ף חלקן גדל לבעשור החו –סיעוד מהוות את חלק הארי בהוצאות בענף סיעוד  גמלאותההוצאות ל

קרן לפיתוח שירותי ההתלות, מימון  בדיקותמימון  היו . הוצאות אחרות בענף95%-לכ 92%-מכ

בפיקוח משרדי הבריאות והרווחה והשירותים שבמוסדות סיעוד  באשפוזסיעוד והשתתפות 

 .8 החברתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ראו הרבעון הסטטיסטי של המוסד לביטוח לאומי.  8
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 4תרשים 

 2013-2003כלל ההוצאה בענף סיעוד, בסיעוד  גמלאותעל ההוצאה 

 

 

 מקורות המימון

, משלמים דמי הביטוח שהמבוטחים םהסיעוד ה גמלאותמקורות המימון העיקריים של 

הסיעוד של עולים  גמלאותלאומי ותשלומי האוצר. משרד האוצר מממן את הביטוח ההשתתפות 

פרישה חלפו פחות מחמש שנים )בהם גם זכאים שעלו לישראל השבין גיל עלייתם לארץ ועד גיל 

 ,9המוחלט גדל רכהעם אפרישה(. השתתפות האוצר ירדה בהדרגה בעשור האחרון, גם הלאחר גיל 

חמש שנים. חלקם  שלירידת חלקם היחסי של העולים שלא צברו תקופת אכשרה  בין היתר בגלל

 .16%-17%-ל 19%-מיותר מ שמשלמים המבוטחים ירד בתקופה זושל דמי הביטוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ראו הרבעון הסטטיסטי של המוסד לביטוח לאומי.  9
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 5תרשים 

 2013-2004 (,ואחוזים ₪)מיליוני  מקורות המימון של ענף סיעוד
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 סיעוד גמלתלעומת הזכאים ל בישראל יםהקשיש. 4

הפרישה כל הנשים והגברים שגילם שווה או גבוה לגיל  נמניםבישראל  יםהקשיש תאוכלוסייעם 

של  םחלק .או יותר 67או יותר וגברים בני  62נשים בנות  2009ממאי  :2004-המוגדר בחוק מ

בשנים אך  10%-היה חלקם כ 2010-1995בשנים  :שנים האחרונותבבישראל גדל  הקשישים

 .10שב לגדול בהדרגה הואהאחרונות 

לעומת נשים  בהם 65.3%-כ ,מתושבי ישראל 11.3%-אלף קשישים היוו כ 924-, כ2013בסוף 

נתונים אלה מבוססים על קובץ בריאות של המוסד לביטוח . 50.5% –שיעורן בכלל האוכלוסייה 

הסיבות לחלקן הגבוה של לפיו מוקצים דמי ביטוח בריאות ממלכתי לקופות החולים. שלאומי, 

 .לעומת גברים שלהןתוחלת החיים הגבוהה יותר ו הנשים הן גיל הפרישה המוקדם יותר שלהן

בקרב  76.4-בקרב הנשים ו 73.5 :74.5 2013בסוף היה שישים בישראל הגיל הממוצע של כלל הק

 .11הגברים

 – בהם 112,082מכלל הקשישים.  17.1%היוו  והם ,סיעוד גמלתזכאים ל 158,752ו הי 2013בסוף 

היו זכאיות מן הנשים  18.5%. שלהןתוחלת החיים הגבוהה  כאמור בגלל ,היו נשים – 70.6%

ושל  ,82.6 –של נשים  ,83.7הגיל הממוצע של גברים זכאים היה  .מן הגברים 14.5% לעומת הגמלל

 .82.9 –כלל הזכאים 

לכיוון הגילים המבוגרים יותר לעומת  מאוד בשנים הללו נטתה סיעוד גמלתהתפלגות הזכאים ל

ן מ 13.3%ומת או יותר, לע 85הנשים היו בני ן מ 39.4%-הגברים ו מן 44.0%: הקשישיםכלל 

הנשים  ןמ 6.1%-והגברים הזכאים  ןמ 2.0% .מהנשים הקשישות 12.1%-הגברים הקשישים ו

 .הנשים הקשישות ןמ 43.8%-הגברים הקשישים ו ןמ 22.7%ת , לעומ70-פחות מ היו בניהזכאיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
א' ואחרים  , שנים שונות; פלטיאלהשנתון סטטיסטי לישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   10

הלשכה המרכזית  ירושלים: .2059-2009תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך:  (.2012)
 לסטטיסטיקה.

 2013כאמור, ממוצע הגיל השונה מושפע מגיל הפרישה השונה לנשים ולגברים. הגיל הממוצע בסוף   11
 .31.8וגברים  33.8 –: נשים שנים 32.8של כלל תושבי ישראל היה 
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 6תרשים 

 2013, סוף לפי גיל סיעוד גמלתזכאיות לנשים הנשים קשישות ו

 

 

 7תרשים 

 2013, סוף לפי גיל סיעוד גמלתזכאים לגברים הגברים קשישים ו
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 מאפיינים - ודסיע גמלתזכאים לה. 5

 במערכת סיעודשהות 

-להנשים  :חודשים בממוצע 10.1 דסיעו גמלתל היו זכאיםנשים וגברים  186,687 2013 במהלך

 חודשים. 12במשך  גמלההזכאים קיבלו  מןאחוזים  70.6%. םחודשי 9.8-ל והגברים םחודשי 10.2

 12גמלההרמות 

 ברמה הבינונית הזכאים ,מהזכאים 51.7%היוו  (או מחציתה 91%) רמה הנמוכהב גמלההזכאים ל

 .23.0%13היוו  (מחציתה או 168%) ברמה הגבוהההזכאים ו ,25.3%היוו  (או מחציתה 150%)

לאחר מבחן  – גמלהקיבלו מחצית ה 7.1%-בשיעור מלא ו גמלההזכאים קיבלו ן מ 92.9%

 .14הכנסות

 8תרשים 

 )מספרים( גמלההזכאים לפי רמת ה

 

 

 

 

 

 

                                                           
 בפרסום זה. 2ראו פרק  –גמלה להסבר על רמות ה  12
האחרונה  גמלהבחשבון גובה ה מובאהשנה,  במהלךזכאי השתנה השל  גמלהבכל מקרה שבו גובה ה  13

 .2013שקיבל במהלך 
  – 75%בשיעור  גמלההזכאים ל בשבוע, שעות טיפול סיעודי 5מקבלים  45.5%בשיעור  גמלההזכאים ל  14

 שעות. 9 – 84%בשיעור  גמלההזכאים לו ,שבועבשעות  8
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 9תרשים 

 )אחוזים( גמלהההזכאים לפי רמת 

 

 

 מין וגיל

תוחלת החיים הגבוהה יותר של נשים לעומת  ( היו נשים, בגלל130,660, 70%רוב הזכאים ) 2013-ב

מן הנשים  52.6% –הרמה הנמוכה  :, אך דומהאינה זהה גמלהגברים. התפלגות הזכאים ברמות ה

-ו 22.2% –, והרמה הגבוהה , בהתאמה25.7%-ו 25.2% –מן הגברים; הרמה הבינונית  49.5%-ו

גבוה מזה של ה ,גיל הכניסה הממוצע של גברים למערכתמ נובעים יםההבדל ., בהתאמה24.8%

לגיל פרישה וגם בשל העדר יחסי בחוק השונה  גם בשל ההגדרה – 15(80.00לעומת  81.67) נשיםה

קשישות מבני  פורמלית שגברים קשישים מקבלים מבנות זוגן לעומת נשים-של עזרה סיעודית לא

סיעוד, נשים  גמלתתוצאה של ההבדלים בתוחלת החיים. הגיל הממוצע של כלל הזכאים ל –זוגן 

 .16 82.33 ונשים 83.66גברים  – 82.73 2013-ב היה וגברים,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .80.91היה  2013-ב גמלהים שקיבלו גיל הכניסה למערכת סיעוד הממוצע של כלל הזכא  15
 .גמלהשבו קיבל הזכאי  2013הגיל נקבע לפי חודש הזכאות המאוחר ביותר במהלך   16

3.4% 
1.9% 1.8% 

48.3% 23.4% 

21.2% 

45.5% 

75% 

84% 

91% 

150% 

168% 

: הגמלה רמת  
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 10תרשים 

 )אחוזים בקבוצת המין( גמלההרמת מין ולפי  הזכאים

 

 

הם מ 40.4%: הקשישיםלכיוון הגילים המבוגרים יותר לעומת כלל  מאודנוטה  התפלגות הזכאים

כלל ב 36.6%לעומת  70-בני פחות מ 5.8%; הקשישיםכלל ב 12.5%או יותר לעומת  85בני 

 .הקשישים

 11תרשים 

 וגיל ןלפי מי םזכאיה
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 מצב כלכלי

 ישיעורמלאה.  גמלהל 2013-ב הזכאים היו זכאיםהגברים ן מ 90.7%-ו הנשים הזכאיותן מ 93.9%

מקבלי מחצית  שיעורן בקרב המלאות לעומת גמלאותבקרב מקבלי ה גם הנשים היו גבוהים יותר

 בקצבת הזיקנה או השאירים להשלמת הכנסה בשנה זו שיעור הזכאיות :יתרה מכך. גמלאותה

 ההבדלים הללו בין נשים לגבריםבקרב הגברים.  29.5%לעומת  36.8%היה  הזכאיות כלל בקרב

 .תוצאה של מעמדן הכלכלי הנמוך יותר הם

 12תרשים 

 גמלההרמת לפי מין ו הזכאים

 

 

 עולים לעומת ותיקים

היה תיקים ואקונומי היחסי של הו-סיעוד, ניכר כי מצבם הסוציו גמלתככל שהדברים נוגעים ל

קיבלו מחצית  וותיקיםמהזכאים ה 9.4% :(2013-1990בשנים  לארץעלו מי ש) של העוליםמטוב 

עלו  2013-מכלל הזכאים ב 25.3% בלבד מהזכאים העולים.  0.4%בשל הכנסותיהם לעומת  גמלהה

 –גברים ללא היה הבדל בשיעור הזכאים בין הנשים בקרב העולים . 2013-1990לישראל בשנים 

מכלל  30.3%עולים היוו  :גמלהלפי רמות ה בזכאותהבדל גדול  היה אך ,בהתאמה 25.2%-ו 25.3%

מכלל הזכאים  18.4%-והבינונית  גמלההזכאים ל מן 21.3%הנמוכה אך רק  גמלההזכאים ל

מכלל הזכאים  27%-אך כ גמלאותמכלל הזכאים למחצית ה 2%-היוו פחות מ הםהגבוהה.  גמלהל

 מלאות. גמלאותל
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 13 תרשים

 ורמת הגמלה ותק בארץלפי  םזכאיה

 

 

 הצמוד תהעסקת מטפל

בהם מועסקים עובדים זרים. שסיעוד לקשישים, הוא אחד הענפים המרכזיים  ענף סיעוד, ובייחוד

. 23.3%-כ – 17הזר תזכאים בעלי היתר להעסקת מטפל 158,752מתוך  36,963היו  2013בסוף 

)או  168%או  150%ברמות  גמלההם זכאים ל סקת מטפלות זרותבעלי ההיתרים להע כמעט כל

היה היתר לפחות  (25.5%)הזכאים  186,687-מ 47,670-ל 2013במהלך  18הללו(. גמלאותמחצית ה

 .הזר תבחודש אחד להעסקת מטפל

לכליים שלו המשאבים הכה מושפעת הן מהצורך של הזכאי והן מזר תמטפל הזכאות להעסיק

גדל הצורך שלו בעזרה או נזקקותו להשגחה גדולים יותר כך )ושל משפחתו(: ככל שתלותו בזולת 

לשלם עבור יותר באפשרותו  וככל שמשאביו גדולים יותר, כך ביממה גדלה;בשעות רבות יותר 

שהיא  – גמלהלפי רמת  ה משתניםזר תהיתר להעסקת מטפלשיעורי הזכאים ל. שעות טיפול

ם , מלאה או מחצית, שהיא אינדיקציה למשאביגמלהולפי שיעור ה –אינדיקציה לרמת התלות 

 ובן/בת הזוג(.הכלכליים של הזכאי )

מחזקת את חשיבות  (צבאות הזיקנה או השאיריםבק)לפי זכאות להשלמת הכנסה  פלגותההת

שלא קיבלו השלמת  2013הזכאים בסוף  מן 30.8% ה.להעסקת מטפלת זרהמשאבים של הפרט 

                                                           
 פירושו העסקה בפועל, משום שבמקצת המקרים ההיתר אינו ממומש.היתר להעסקת מטפל זר אין   17

 יש בעלי היתר שמעסיקים יותר ממטפל אחד. 
 4.5על ידי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לזכאים שלהם  היתר להעסקת מטפל זר ניתן  18

הגבוהות ומקצת  גמלההזכאים בשתי רמות ה בקבוצה זומכאן שנכללים  .נקודות בהערכת תלות
 (.בפרסום זה 2בפרק הנמוכה )הסבר לציונים בהערכת התלות  גמלההזכאים ברמת ה
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 .שקיבלו השלמת הכנסה בקרב מי 9.0%לעומת  הזר תהכנסה היו בעלי היתר להעסקת מטפל

היה היתר להעסקת  לו השלמת הכנסהממי שלא קיב 55.8%הגבוהות  רמותשתי הבקרב הזכאים ל

 שקיבלו השלמת הכנסה. ממי 22.3%עומת ל הזר תמטפל

מכלל הזכאים(  24.0%שהם  44,795בכלל הזכאים ) ושיעורם מספר הזכאים להעסקת מטפלת זרה

והוא  מלהגעם גובה ה (. שיעור בעלי ההיתרים גדל14)תרשים  שצוינו למעלה מאלהיותר  נמוך

מלאות, לפי  גמלאותלעומת הזכאים ל גמלאותבקרב הזכאים למחצית ה גבוה יותר בעקביות

 מבחן הכנסות.

 14תרשים 

 19ל היתר להעסקת מטפל זרבעלות עלפי ו הגמלההזכאים לפי רמת 

 

 

 סיעוד גמלתתקופת הזכאות ל

; החציון )הערך שמתחתיו 20חודשים בממוצע 56.2במשך סיעוד  גמלת 2013-ב כלל הזכאים קיבלו

חודשים. המשמעות היא שרוב הזכאים קיבלו  42.0מהמקרים( היה  50%מהמקרים ושמעליו  50%

 מארבע שנים. של פחותסיעוד בפרק זמן  גמלת

 

 

                                                           
19
 .2013ת האחרון של זכאים במהלך להעסקת מטפל זר בחודש הזכאובעלות על היתר      
סיעוד מהזכאות הראשונה.  גמלתהתקופה בחודשים היא מספר חודשים נטו שבהם קיבל הזכאי   20

, גמלאות 2013-. לא נספרו חודשים שבהם לא קיבלו זכאים ב1998נתונים על זכאות קיימים מינואר 
 יותר.זכאות בין זכאות זמנית לזכאות נוספת מאוחרת -למשל תקופות אי
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  15תרשים 

 )חודשים( סיעוד גמלתת קבלתקופת ים של ממוצעים וחציונ
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 במערכת ביטוח סיעוד חדשיםהזכאים ה. 6

ידי בנבדקו  מהם 94.7% – 21חדשים זכאים 33,590הצטרפו למערכת ביטוח סיעוד  2013שנת ב

 8פי יותר מ היו גבוהים 2013במהלך לזכאים החדשים  שנקבעושיעורי הזכאות הזמנית  .מעריכות

 .(1)לוח  (4.2%לעומת  34.6%) שזכאותם היתה זמנית 2013בהשוואה לשיעור הזכאים בסוף 

 

 

 1לוח 

 לפי הגורם המחליט סיעוד גמלתל על הזכאותההחלטה 

 2013זכאים בדצמבר  2013-חדשים בזכאים  הגורם המחליט

 143,346 19,749 *מעריך/ה; זכאות קבועה

 6,723 11,614 **מעריך/ה; זכאות זמנית

 119 462 מועד-מעריך/ה; קצר

 3,898 686 רופא/ה; זכאות קבועה

 1 1 רופא/ה; זכאות זמנית

 48 207 מסמכיםעל סמך 

 1,976 385 ***מועד-תקצרזכאות ; על סמך מסמכים

 2,466 406 הועדת ערר; זכאות קבוע

 85 80 ועדת ערר; זכאות זמנית

 158,752 33,950 סך הכל

זכאות קבועה ניתנת ללא הגבלת זמן, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי לשוב ולבדוק בכל זמן אם  * 
 ע פעולות יומיום או זקוק להשגחה.לביצוהאדם עודנו תלוי בזולת 

 חודשים. 6ית ניתנת לתקופה של עד זכאות זמנ **
זכאות קצרת מועד ניתנת באופן מיידי לחודשיים בהתבסס על המלצה רפואית, ורק לתובעים שלא  ***

 .סיעוד גמלתהיו זכאים קודם לכן בעברם ל
 
 

 גיל 

היה  70-פחות מ של בני םהזכאים. שיעורכלל מ מבוגרים פחות היו 2013-הזכאים החדשים ב

 .בהתאמה ,40.4%לעומת  20.6% – ויותר 85 בניאך של  בקרב כלל הזכאים, 5.8%לעומת  15.1%

 

 

 

 

 

                                                           
 .2013-אך קיבל ב 2012-בכלל סיעוד  גמלתזכאי חדש הוא מי שלא קיבל   21
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 16תרשים 

 וגיל לפי מין חדשיםהזכאים ה

 

 

 גמלהרמות ה

לעומת  80.4% –בקרב כלל הזכאים  םגבוה יותר משיעור היה, 91%נמוכה,  גמלהשיעור הזכאים ל

היו  (168%-ו 150%) הגבוהות יותר גמלאות. לעומת זאת, שיעורי הזכאים לבהתאמה 51.7%

זכאים חדשים מצטרפים הסיבה:  .23.0%22-ו 25.3%לעומת  9.0%-ו 10.6% :נמוכים במידה ניכרת

ככל שהם מזדקנים, רמת התלות שלהם עולה ונמוכה יותר,  תלותלמערכת בגיל נמוך יותר וברמת 

 .23ולכן גם רמת הגמלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
שבו  2013-בחודש הראשון ב לה היו זכאיםש זובחשבון היא  מובאתש גמלהכאים החדשים, רמת הזב  22

 2013בחודש האחרון במהלך  לה שהיו זכאים גמלהבחשבון ה הובאה; בכלל המצטרפים גמלהקיבלו 
 השפעה מסוימת על הפערים. לכך יש – גמלהשבו קיבלו 

 כאשר בן/בת הזוג נפטר/ת. , כיוון שהם הופכים לבודדיםגדלה בחלק מהזכאים רמת התלות  23
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 17תרשים 

 )מספרים( גמלהההזכאים החדשים לפי רמת 

 

 

 18תרשים 

 )אחוזים( גמלהההזכאים החדשים לפי רמת 
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 גברים לעומת נשים

כלל ב ןכלל המצטרפים היה נמוך משיעורב ושיעורן ,, היו נשים65.0%, 2013-ב מהזכאים 21,835

 :78.47יה ה 2013-הממוצע של כלל הזכאים החדשים, נשים וגברים, בהזכאים בשנה זו. הגיל 

 .24 77.47 ונשים 80.34 –גברים 

 

 19תרשים 

 (קבוצת המיןב אחוזים) גמלההת רמו לפי מיןהחדשים הזכאים 

 

 

גם ו ,מלאה גמלההיו זכאים ל מן הגברים ה"חדשים" 86.5%לעומת  מן הנשים ה"חדשות" 89.6%

מפאת הכנסות  גמלאותהמלאות לעומת מקבלי מחצית ה גמלאותבקרב מקבלי ה הןשיעורי

בקצבת הזיקנה או , שיעור הזכאיות להשלמת הכנסה יתרה מכך .היה גבוה למדיגבוהות, 

כלכלי -למעמד סוציו יםביטויאלו הם בקרב הגברים.  28.1%לעומת  34.8%היה  בקרבןהשאירים 

 .הנשיםנמוך יותר של 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .גמלהשבו קיבל הזכאי  2013-הגיל נקבע לפי חודש הזכאות הראשון ב  24
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 20תרשים 

 גמלההרמת ולפי מין  הזכאים החדשים

 

לעומת כלל הזכאים בשנה זו מעלה כי שיעורם של מקבלי  2013-השוואה בין הזכאים החדשים ב

גם שיעורי מקבלי . 7.1% – בהשוואה לכלל הזכאים ,11.5% גבוה יותר, םבקרב גמלהמחצית ה

היו נמוכים יותר מהשיעורים  2013-השלמת הכנסה בקרב הזכאיות והזכאים החדשים ב

התוצאות  הכנסות השוטפותלאף שמדובר רק במבחני הכנסות המקבילים בקרב כלל הזכאים. 

 .על מצב כלכלי טוב יותר יחסית של זכאים חדשים ותמעיד

 עוליםלעומת  תיקיםו

טוב מזה היה  וותיקיםהו המצטרפיםאקונומי היחסי של -בדומה לכלל הזכאים, גם מצבם הסוציו

קיבלו מחצית  וותיקיםה מן 15.2%% :(2013-1990בשנים  לארץעלו ש) של העולים החדשים

 2013-מכלל הזכאים החדשים ב 26.0%. העולים מןבלבד  0.9%בשל הכנסותיהם לעומת  גמלהה

בקרב  קצת יותר משיעורםהנשים היה גבוה  בקרב. שיעור העולים 2013-1990בשנים  לארץעלו 

הבדל  גם בקרב הזכאים החדשים היה. בדומה לכלל הזכאים, 24.3%לעומת  26.9% –הגברים 

 גמלהמכלל הזכאים ל 27.5%עולים היוו  :ושיעוריהן גמלהגדול בין שיעורי העולים לפי רמות ה

מכלל  2%-כו ,הבינונית והגבוהה גמלאותמכלל הזכאים הזכאים ל 19.9%הנמוכה, אך רק 

 מלאות. גמלאותמכלל הזכאים ל 29%-אך כ גמלאותהזכאים למחצית ה
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 21תרשים 

 גמלההרמת בארץ וותק לפי  הזכאים החדשים

 

 

 העסקת מטפל צמוד

זר )בחודש הראשון לזכאותם( לעומת הזכאים החדשים היו בעלי היתר להעסקת מטפל ן מ 3.4%

. שיעור בעלי ההיתרים (2)תרשים  (2013-מכלל הזכאים )בחודש הזכאות האחרון שלהם ב 24.0%

מהווים את חלק  בהםהנמוכה  גמלהבקרב הזכאים החדשים נמוך במיוחד, שכן הזכאים לרמת ה

ורובם המכריע אינם יכולים לקבל היתר להעסקת מטפל  – 80.4% –הארי של הזכאים החדשים 

 .25זר

נמוכים מהשיעורים המקבילים בקרב כלל  גמלהככלל, שיעורי הזכאים בעלי היתרים בכל רמות ה

לעתים חולף זמן עד שהזכאי ובני משפחתו נוכחים כי הם זקוקים למטפל זר, ולעתים  ;הזכאים

לי ההיתרים גדל שיעור בע, החדשיםקרב הזכאים מטפל. ב שנמצאחולף זמן עד קבלת ההיתר או 

לעומת הזכאים  גמלאותבקרב הזכאים למחצית הבעקביות גבוה יותר  ואוה ,גמלהעם גובה ה

 מלאות, לפי מבחן הכנסות. גמלאותל

 

 

 

 

                                                           
 .רקע כללי ועקרונות החוק –ביטוח סיעוד  :2פרק ראו   25
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 22תרשים 

 ולפי רמת הגמלה בעלות על היתר להעסקת מטפל זר החדשים לפיזכאים ה
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 ביטוח סיעודזכאים שנגרעו ממערכת  .7

 גיל

של כלל  לזהדומה למדי ההרכב גילים ב 26זכאים 29,486נגרעו ממערכת ביטוח סיעוד  2013בשנת 

 בקרב כלל הזכאים  5.8%לעומת  10.0%היה  70-פחות מ בני נגרעיםשיעור האמנם הזכאים. 

 40.4%לעומת  39.7%היה  ויותר 85 בני הנגרעיםשיעור  אך ,בקרב הזכאים החדשים 15.1%-ו

 .בין כלל הזכאים( 16.1%בין הנגרעים לעומת  18.6% – יותרו 90)ובקרב בני  בהתאמה

 

 23תרשים 

 מיןו גיל לפי ם שנגרעוזכאי

 

 

 גמלההרמות 

במידה רבה  נמוך היה, 91%נמוכה, בשיעור ה גמלהשיעור הזכאים ל 2013-ב הזכאים שנגרעובקרב 

בקרב הזכאים  80.4%-ו בהתאמה, 51.7%לעומת  41.4%בקרב כלל הזכאים:  םיותר משיעור

היו  ,168%-ו 150%הגבוהות יותר, בשיעורים  גמלאותהזכאים ל י. לעומת זאת, שיעורהחדשים

 23.0%-ו 25.3%לעומת  32.3%ו 26.2% – כלל הזכאיםבבמידה ניכרת לעומת השיעורים  גבוהים

                                                           
. סיבות 2014במחצית הראשונה של  ולא קיבל 2013גמלת סיעוד במהלך ל קיבשזכאי שנגרע הוא מי   26

לפרק  הארכתה בזכאות זמנית-תום זכאות זמנית )ואי לגריעה: פטירה, מעבר למוסד לטיפול ממושך,
הנדרש לזכאות; קיים וקבלת ציון תלות נמוך מ הערכה מחדש של זכאיו זמן נוסף או בזכאות קבועה(

 מחודש שבו נמצא כי הכנסותיו מעל הסף השולל )למשל לאחר מות בן/בת זוג(.ביצוע מבחן הכנסות 
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לזכאים  נוגעהתמונה המוצגת עד כה ב .27בקרב הזכאים החדשים 9.0%-ו 10.6%-ו בהתאמה,

הדיון בפרק הבא  .(26הערת שוליים מס'  )ראוניהן קבוצות שיש להבחין בי כמהשנגרעו מורכבת מ

 מבחין בין הקבוצות השונות.

 24תרשים 

 )מספרים( גמלההלפי רמת  שנגרעוזכאים 

 

 25תרשים 

 )אחוזים( גמלההלפי רמת  שנגרעוזכאים 

 

                                                           
רמת הגמלה המובאת בחשבון בכלל הזכאים ובזכאים שנגרעו היא זו שהיו זכאים לה בחודש האחרון   27

 2013-בחודש הראשון בלה היו זכאים רמת הגמלה ש  –; בזכאים החדשים 2013-שבו קיבלו גמלה ב
 גם זה גורם בעל השפעה מסוימת על הפערים.שבו קיבלו גמלה. 
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 גברים לעומת נשים

כלל ב ןהיה נמוך משיעור הנגרעיםכלל ב ןשיעורו ,, היו נשים65.9% ,2013-ב מהזכאים 19,430

. הגיל הממוצע של כלל משיעורן בקרב הזכאים החדשים קצת יותר וגבוה הזכאים בשנה זו

 .81.1728 והנשים 83.44 –גברים ה :81.4 2013-בהיה , נשים וגברים, הנגרעים

  

  26תרשים 

 קבוצת המין()אחוזים ב גמלההרמת לפי מין ושנגרעו זכאים 

 

 

בקרב  הןגם שיעורי .מלאה גמלההיו זכאים ל מן הגברים 89.9%לעומת  שנגרעו ן הנשיםמ 92.3%

מפאת הכנסות גבוהות,  ,גמלאותלעומת מקבלי מחצית הרמות הגבוהות הבשתי  גמלאותמקבלי ה

מעט גבוה יותר מחלקן  גמלההנמוכה, חלקן של הזכאיות במחצית ה גמלה)ב היו גבוהים למדי

לעומת  36.8%היה  2013-ב ןיתרה מכך, שיעור הזכאיות להשלמת הכנסה בקרב. המלאה( גמלהב

 .הנשיםיותר של  כלכלי נמוך-אלו הם ביטויים למעמד סוציובקרב הגברים.  28.8%

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .גמלהשבו קיבל הזכאי  2013-הגיל נקבע לפי חודש הזכאות האחרון ב  28
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 27תרשים 

 גמלההרמת ולפי מין  זכאים שנגרעו

 

 

 לעומת כלל הזכאים בשנה זו מעלה כי שיעורם של מקבלי 2013-ב בין הזכאים שנגרעוהשוואה 

. אף 7.1%בהשוואה לכלל הזכאים,  ,8.5% גבוה יותר, בקרב הזכאים שנגרעו גמלהמחצית ה

כלי טוב על מצב כלבהכרח מעיד אינו הדבר , שמדובר רק במבחני הכנסות להכנסות השוטפות

 .29יותר זכאים שנגרעויותר של 

 ותיקים לעומת עולים

אקונומי היחסי של -מצבם הסוציו גם, 2013-ולמצטרפים החדשים ב בדומה לכלל הזכאים

 11.2%% – שנגרעו( 2013-1990)עלו לישראל בשנים  טוב מזה של העוליםהיה  שנגרעו וותיקיםה

 מכלל הזכאים 25.7% בהתאמה. בלבד 0.7%בשל הכנסותיהם לעומת  גמלהקיבלו מחצית ה

היה  העולות שנגרעו . שיעור הזכאים בין הנשים2013-1990עלו לישראל בשנים  2013-ב שנגרעו

ולמצטרפים החדשים  . בדומה לכלל הזכאים24.8%לעומת  26.1% –גבוה מעט משיעור הגברים 

 :וריהןושיע גמלההבדל גדול בין שיעורי העולים לפי רמות ה היה הנגרעיםגם בקרב , בשנה זו

-ו בינונית גמלהל הזכאים ןמ 24.5%הנמוכה, אך רק  גמלהמכלל הזכאים ל 30.0%עולים היוו 

-, אך כגמלאותמכלל הזכאים למחצית ה 2%-הגבוהה. עולים היוו כ גמלההזכאים לן מ 21.0%

 מלאות. גמלאותמכלל הזכאים ל 28%

 

 

                                                           
 מבחני הכנסות נעשים כאשר מוגשת תביעה.   29
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 28תרשים 

 הגמלהרמת ו ותק בארץלפי  זכאים שנגרעו

 

 

 העסקת מטפל צמוד

מהזכאים שנגרעו היו בעלי היתר להעסקת מטפל זר )בחודש האחרון לזכאותם( לעומת  29.3%

לפער היא . הסיבה (20)תרשים  (2013-מכלל הזכאים )בחודש הזכאות האחרון שלהם ב 24.0%

לעומת  58.6% – (או מחציתן) הגבוהות גמלאותכאים לאחת משתי הזה שלהמשקל הגבוה יותר 

 בכלל הזכאים. 48.3%

בקרב  בעקביותגבוה יותר  ואוה ,גמלהלי ההיתרים גדל עם גובה הבדומה לכלל הזכאים, שיעור בע

 מלאות, לפי מבחן הכנסות. גמלאותלעומת הזכאים ל גמלאותהזכאים למחצית ה
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 29תרשים 

 גמלההרמת ו היתר להעסקת מטפל זרבעלות על זכאים שנגרעו לפי 

 

 

 ממערכת סיעוד ליציאהסיבות ה

-ב 12.1%) למוסד סיעודי מעבר ,(2013-ב 60.9%) פטירה :ממערכת סיעוד סיבות ליציאהיש כמה 

-ב 4.8%) נפסקה מסיבות אחרותשזכאות ו (2013-ב 22.2%) לא הוארכהשזכאות זמנית  ,(2013

2013)30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
זכאים שעברו למוסד גמלה, וזמן השולל  לפרק , מבחן תלות, יציאה מהארץמבחן הכנסות מחודש  30

 .מצוקה במשך שלושה חודשים, ולכן הוסיפו להיות רשומים כזכאיםהוסיפו לקבל שירות משדר ו
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 30שים תר

 יציאה מהמערכת )מספרים(הלפי סיבת  זכאים שנגרעו

 

 

של  או הבינונית הגבוהה השיעורי הזכאים לרמ ות זו מזו:נגרעים ממערכת סיעוד נבדלקבוצות ה

 מיכמעט כל  ם. לעומת(31)תרשים  עברו למוסדאו שנפטרו  מיגבוהים במיוחד בקרב הגמלה 

 הנמוכה מבין השלוש. הרמהשנגרעו בשל זכאות זמנית שלא הוארכה, קיבלו את 

 31תרשים 

 גמלההורמת  יציאה מהמערכתהזכאים שנגרעו לפי סיבת 
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 .גיל הם מין ובעיקר של קבוצות הנגרעים השונות  גמלאותגורמים מרכזיים להבדלים בהרכב ה

נשים מהוות רוב בכל הקבוצות. עם זאת, הגורם המרכזי להסבר להבדלים ברמות התלות בין 

, הוא התפלגות הגילים בקרב כל קבוצת נגרעים גמלההקבוצות, המיוצגים על ידי רמות ה

יותר ממחצית הנפטרות  קצתבקרב נשים  אותה קבוצת מין.בבהשוואה לקבוצות האחרות 

 85-קרוב למחצית. שיעור בנות ה – ובקרב גברים ,יותרו 85ומהעוברות למוסד סיעודי היו בנות 

המקבילים בקרב הגברים. בקרב כלל הזכאיות באותה קבוצה גבוה יותר מהשיעורים  יותרו

 –זכאותם הזמנית לא הוארכה הוא נמוך מאוד שבקרב מי  יותרו 85-, חלקם של בני הזאתלעומת 

 מהגברים. 3.4%-מהנשים ו 1.8%

 

 32תרשים 

 מיןולפי  היציאה מהמערכתסיבת זכאים שנגרעו לפי 
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 33תרשים 

 ת גילקבוצלפי מערכת והיציאה מה שנגרעו לפי סיבתנשים 

 

 

 34תרשים 

 ת גיל7קבוצלפי מערכת והיציאה מה שנגרעו לפי סיבתגברים 

 

 

-שנגרעו ממערכת סיעוד ב ושל הגברים הנשים הגיל הממוצע שלמציגים את  34-ו 33תרשימים 

בקרב ה. השל הנשים ושל הגברים שנפטרו כמעט ז עממוצהלפי סיבת הגריעה. הגיל  2013
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בקרב מי  .הגברים מןממוצע בבכחצי שנה הנשים מבוגרות  – למוסדות סיעודיים העוברים

נמוך במידה ניכרת משתי הקבוצות הגיל הממוצע היה  ,שזכאותם היתה זמנית ולא הוארכה

גבוה יותר מזה של הנשים היה הקודמות )הגיל הממוצע של הגברים בקבוצת "תום זכאות זמנית" 

 הכניסה השונה למערכת סיעוד(.בקבוצה המקבילה בהשפעת גיל 

 

 35תרשים 

 חציונים של הגיליםוממוצעים  – יציאההלפי סיבת  נשים שנגרעו

 

 36תרשים 

 ממוצעים וחציונים של הגילים – יציאההלפי סיבת  שנגרעו גברים
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. (37)תרשים  היה בעל היתר להעסקת מטפל זר בחודש האחרון לזכאותו 2013-נגרעים ב 10מכל  3

מבעלי זכאות זמנית היה  1%-נפטרים היה בעל היתר להעסקת מטפל זר, ואילו פחות מ 10מכל  4

היתר להעסקת מטפל  הכרבע מכלל הזכאים שעברו למוסדות הילבעל היתר להעסקת מטפל זר. 

( 31 תרשים) גמלהן התפלגות רמות הקשר מסוים בי ישזר בחודש האחרון לזכאותם. נראה כי 

 בעלי ההיתרים בקרב קבוצות הנגרעים השונות.לבין שיעור 

 37תרשים 

  ר בחודש האחרון לזכאותזכאים שנגרעו לפי בעלות על היתר להעסקת מטפל ז

 מהמערכת יציאההלפי סיבת ו

 
  

ממוצע השהות היה  (.38)תרשים  31ערכת סיעוד תקופות שונותבמשהו  2013-הזכאים שנגרעו ב

 קצת תקופה דומה, קצרה בממוצע שעברו למוסדות שהו ומישנפטרו,  מיהגבוה ביותר בקרב 

כמה חודשים  גמלהקיבלו  שהסתיימה םזכאות בגלללעומת שתי קבוצות אלו, מי שנגרעו  .יותר

רוב הזכאים בכל קבוצה שהו במערכת  כלומרבממוצע. בכל הקבוצות החציון נמוך מהממוצע, 

 פרק זמן נמוך מהממוצע.

 

 

 

 

 

                                                           
מספר החודשים נטו שבהם ניתנה גמלת סיעוד מהזכאות הראשונה. נתונים על זכאות קיימים מינואר   31

זכאות זמנית -גמלאות, למשל תקופות אי 2013-. לא נספרו חודשים שבהם לא קיבלו זכאים ב1998
 לזכאות נוספת מאוחרת יותר.
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 38תרשים 

 )חודשים( יציאההלפי סיבת  2013-עים בוחציונית במערכת סיעוד של נגר תממוצעשהות 
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 התלות בבדיקותשינויים  . 8

 :להלן אחדים מהםביצוע הערכת התלות,  באופןשינויים  כמה בשנים האחרונות חלו

  או יותר רשאים לבחור ברופא מומחה בגריאטריה  90בני  הגמלתובעי  2008מאוגוסט

נעשית  ההערכה. (במקום מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי)לביצוע הערכת התלות 

או בבית  (חוליםהבית ב או במרפאה) יבוריתבמסגרת עבודתם הצ אלה ידי רופאיםב

 התובע.

  תלות לבני בדיקות שלית , הונהגה תוכנית ניסיונחודשים( 12) 2013עד אפריל  2012ממאי 

ידי רופאים מומחים בגריאטריה בשלושה סניפים: טבריה, ירושלים ופתח תקוה. ב 89-80 

, הורחבה (חודשים 10) 2014עד יולי  2013בבית התובע בלבד. מאוקטובר  נעשתה הבדיקה

 התוכנית לשלושה סניפים נוספים: באר שבע, נהריה ורמת גן.

  מצב  של םתלות לפי מסמכים רפואיים במקרי בדיקתאפשרות להונהגה  2011מאוגוסט

לפי מבחן הכנסות(.  גמלה)או מחצית ה 168%בשיעור  גמלהב המזכהסיעודי קשה 

 יועצים בסניפים.-מעריכיםההתלות נתונה לשיקול  בדיקתותר על וההחלטה אם ל

  ורך צ שלתלות לפי מסמכים רפואיים במקרים בדיקת הונהגה אפשרות ל 2012ממאי

בעזרה סיעודית זמנית לאחר שחרור מאשפוז בבית חולים. פרק הזמן לזכאות הוא 

לפי מבחן הכנסות(. ההחלטה  –)או מחצית  91% – גמלהחודשיים )"קצר מועד"( ורמת ה

 יועצים בסניפים.-מעריכיםהותר על הערכת התלות נתונה לשיקול ואם ל

  ועדות ערר על החלטות המוסד לעניין מצבם ול לערעריכולים  הגמלתובעי  2009מאוגוסט

 גמלההתפקודי. העררים יכולים להיות מוגשים על רמת התלות או על החלטות להעניק 

ועדות הערר מכהנים רופאים מומחים בגריאטריה או ברפואה פיסיקלית וזמנית. ב

 ושיקום ואחיות מוסמכות. יש שלוש ועדות ערר אזוריות.

תלות שלא על ידי מעריכות  בדיקתנעשתה  (מכלל הזכאים 5.44%)זכאים  8,638-ל 2013בסוף 

. חלקם של ערוצי הבדיקה החדשים גדל בהתמדה ככל (39)תרשים  מטעם המוסד בבית התובע

 מספר המוערכים דרכם. שגדל
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 39תרשים 

 תלותהאים לפי ערוץ הערכת הזכ
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 בביטוח סיעוד 32ותמטפלות ישראלי .9

 ובייחודהראוי הוא כוח האדם המועסק בענף הסיעוד,  לדיון ההמרכזיים שטרם זכאחד הנושאים 

בדוחות ממשלתיים ובמאמרים אקדמיים, נדון  ותהזר בעוד נושא המטפלות .סיעוד לקשישיםב

 מעמיקה עד כה. בדיקה, לא זכה לשהן רוב המטפלות, יותהישראל ותשהדיון במטפלהרי 

 מטפלות 76,612של  ןעבור העסקתבשילם המוסד לביטוח לאומי לחברות הסיעוד  2013בדצמבר 

היה היתר בתוקף להעסקת  [23.3%]זכאים  36,393-ל 2013)לעומת זאת, בדצמבר  ותישראלי

מעות שנים. המש 51.58 –שנים, והחציון  48.91ממוצע של הישראליות היה הגיל הה. טפלת זרמ

 של הישראליות ןגיל(. 40רשים או יותר )ת 50 המטפלות הישראליות היו בנות היא שיותר ממחצית

לוח )ם גם ערכי הממוצע והחציון של שעות העבודה החודשיות שלהכמו  ,(1לוח )יה ינמצאים בעל

2). 

 2לוח 

 מאפיינים שונים –ת מטפלות ישראליו

 2013דצמבר  2012דצמבר  2011דצמבר  

 76,612 74,029 70,094 סך הכל –ת מספר המטפלו

 48.91 48.68 48.64 ממוצע גיל

 51.58 51.33 51.25 חציון גיל

 82.76 79.68 76.27 ממוצע שעות עבודה חודשית

 76.00 74.25 70.00 חציון שעות עבודה חודשיות

 

רד מעט אם כי שיעורן י – 92.3% – נשים היו 2013בדצמבר  רוב מכריע של המטפלים הישראליםה

 .תהאחרונו בשנים

 3לוח 

 12/2013, 12/2012, 12/2011, לפי מין מטפלות ישראליות

 2013דצמבר  2012דצמבר  2011דצמבר  

 אחוזים מספר אחוזים מספר אחוזים מספר

 92.3 70,743 92.6 68,516 92.8 65,042 נשים

 7.7 5,869 7.4 5,513 7.2 5,052 גברים

 100.0 76,612 100.0 74,029 100.0 70,094 סך הכל

 

 

                                                           
32
 קבה; הכוונה גם לגברים.טפלות הן נשים, ולכן נקטנו לשון נמרבית המ 
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בכלל המטפלות אף עלה מעט בין דצמבר  ןאו יותר, ושיעור 50 יותר ממחצית המטפלות הן בנות

 עולותהן  7מכל  3 או יותר. 60המטפלות בנות ן . כרבע מ53.2%-ל 52.9%-מ – 2012לדצמבר  2011

 אחד. ילזכאמעניקות שירות טיפול אישי בבית  כמחצית מהמטפלות ואילך. 90-שנות המ ועלש

 

 40תרשים 

 12/2013, 12/2012, 12/2011, ת גיללפי קבוצ ישראליות מטפלות

 

 

 41תרשים 

 12/2013, 12/2012, 12/2011י ותק בארץ, לפ לות ישראליותמטפ
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 42תרשים 

 12/2013, 12/2012, 12/2011, ישראליות לפי מספר המטופלים בחודשמטפלות 

 

 

 – עדות לאופי העבודה בתחוםוזו  ,שעות בחודש 80בזכאים עד כמחצית המטפלות עסקו בטיפול 

הגיל הגבוה של חלק והקושי הפיזי בעבודה  כמושמספר השעות נובע גם ממאפיינים  ייתכןחלקית )

 (.ןניכר מה

 43תרשים 

 12/2013, 12/2012, 12/2011, ישראליות לפי מספר שעות העבודה בחודשמטפלות 

 



Abstract 

 

In 2013, a monthly average of 156,500 elderly women and men received long-term care 

benefits. The annual expenditure ran to approximately 4.8 billion NIS. From 2006-2013, the 

monthly number of beneficiaries grew 3.9% per year, and the expenditure on benefits by 

6.8% annually. 

About 17% of the elderly women and men received the long-term care benefit in 2013 - 

approximately 70% of them were women.  Their age distribution as compared with that of the 

elderly population in general indicates that they tend to be older. 

This publication presents the characteristics of all long-term care beneficiaries in 2013, newly 

eligible ones and those that were deducted in that year according to various criteria, such as 

benefit levels, sex and age, economic situation, length of stay in the country and employment 

of a formal caregiver. 

In 2008 assessment of dependence began to be made in additional ways: by geriatricians and 

according to medical documents and appeals committees. By the end of 2013 for more than 

5% of beneficiaries, level of dependence was not determined by NII assessment in their 

homes. 

In December 2013 more than 76,000 Israeli paid caregivers provided personal home care to 

long-term care beneficiaries. The overwhelming majority of paid caregivers were female and 

more than half of them were over the age of 50. 
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