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   +01עסקת מטפלים בני  ה :הנדון

 
 00בני כידוע בעבר ניתנה הנחייה על ידי המוסד לביטוח לאומי בדבר איסור העסקת מטפלים 

 (.14.3.2005-מ 150 -ו 0.3.2002 -מ 115אגרת )ומעלה בטיפול בזכאי גמלת סיעוד 
ההנחיה התבססה על העובדה כי הטיפול בקשישים מחייב מאמץ משמעותי שחלק 

 . מסוגל לעמוד בו ומהמטפלים אינ
זכאים ובני משפחותיהם ושל נותני שירותים לבחון , נציגיהם, רבות של מטפלים תלאור פניו

 :דן המוסד לביטוח לאומי בעניין ולהלן ההחלטות שהתקבלו, מחדש מדיניות זו
 

 לפי ניקוד התלות במבחן שקיבלו  זכאים אצל ומעלה 00 בני העסקת נאפשר אנו .1

 : הבאה הטבלה

ניקוד הזכאי המאפשר העסקת  סעיף
 *ומעלה 77 בןמטפל 

ניקוד הזכאי הפוסל העסקת מטפל 
 **ומעלה 77 בן

 1 0.0, 0 ניידות 
 1 0.0, 0 נפילות

 1 0.0, 0 הלבשה
 1 0.0, 0 רחצה

 3, 2.0, 2 1, 0.0, 0 הפרשות
  9, 2.0 השגחה

 

 הכל ביחד או חלק מהסעיפים   *

 כדי לפסולמספיק ניקוד באחד הסעיפים   **

 מספר את ובפרט, ומעלה 00 בן למטפל שיינתנו הטיפול שעות מספר את להגביל רצוי .2

 .אחד יום במשך לטיפול לו שייקבעו השעות

 .ומעלה 00  בני מטפלים גם, למטפלים לקורסים להפנות השירותים נותן על .3

, להומע 00המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לדרוש בעתיד מכל מטפל בן  .4

 .שיצביע על יכולתו לבצע עבודה של טיפול בקשישים -אישור מרופא תעסוקתי 

אם חלה החמרה במצב הזקן ונקבע לו ניקוד גבוה מהניקוד המאפשר העסקת מטפל בן  .5

תתאפשר המשך העסקתו של  מטפל זה בתנאי שנותן השירותים בדק , ומעלה 00

ובתנאי , בטיפול בזקןומצא כי הוא מסוגל לעמוד במטלות החדשות הנדרשות 

 .שהמשפחה המציאה בקשה מפורשת בכתב להמשך עבודתו

ומעלה להמשיך לטפל בזכאי  00יוכל מטפל בן , לפי הכללים הנהוגים היום, כמו כן .6

 שונה ניקוד זה לזקן נקבע אם גם, 00שהיה מטופל על ידו לפני שהגיע המטפל לגיל 

 .שלעיל שבטבלה מהניקוד
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 זכאי אצל ומעלה 00 מגיל מטפלים להעסיק האפשרות על מידע יקבלו השירותים נותני .7

 בגיבוי, זה מידע יקבלו כן כמו. המקומית הוועדה ידי על אליהם שתישלח בהפניה, חדש

 .מהמחשב אליהם שיישלח השירותים להזמנת

 בעקבותיה השתנתה שלא החמרה כולל) הזקן של במצבו ההחמרה על מידע גם

 השירותים לנותן יועבר, הטיפול להמשך המטפל של כשירותו בדיקת המחייב( הזכאות

 .המקומית הוועדה ידי על

שיש תחשב כאוכלוסייה , ומעלה 00בני  יםעובד על ידיאוכלוסיית הזכאים המטופלת  .8

ים על ידי העובדים המקצועיים בארגונים נותני מוגבר הבקרביקורי  אצלה לערוך 

בלשכה לשירותים חברתיים  ( א"עמ)אחראי וכן על ידי העובד המקצועי ה, השירותים

 .של הרשות המקומית

נותני השירותים יחתימו את הזכאים כי ידוע להם שהמטפל שהוצב לעבודה אצלם   .9

 .וכי שמורה להם הזכות לבקש החלפתו בכל עת, או עבר אותו, 00הגיע לגיל 

ויעבירו , כמו כן יבדקו נותני השירותים את שביעות רצון הזקן והמשפחה מהמטפל

מדי , המשפחה להמשך עבודתו של המטפל/לוועדה בקשה מפורשת בכתב של הזקן

 .שנה

 ח"י פרק פי על ההפרשות את ומעלה 00 בני העובדים לכל יפרישו השירותים נותני .17

 . פנסיה לקרן במקום גמל קופת 52.2 בסעיף כמפורט לחוזה

ומעלה  00 בניטפלים מחיר שעת העבודה לנותני השירותים עבור שעות העבודה של מ .11

 .המשקף את ההפרשות המופחתות של המעסיקים לביטוח לאומייהיה מחיר 

 החייבות חברות עבור ₪ 42.05: הם עבודה לשעת המחירים 3/2010 לחודש נכון

 .רים"למלכ ₪ 30.04 -ו, מ"במע

או לא ישולם לו )ייגבה ממנו , ומעלה שלא לפי הכללים 00ארגון שצוות לזקן מטפל בן  .12

 .בחודשים בהם נתן מטפל זה שירותים לזקן, תשלום( לכל

כאשר לא היה ברור מה הניקוד )ומעלה בשירותי טרום סיעוד  00צוות לזקן מטפל בן  .13

 דבר של בסופו יוזמנו השירותים אם. יהיה הדבר על אחריות נותן השירותים( של הזקן

 לא או) ייגבו - להמטפ העסקת מאפשר אינו הזקן ניקוד כי ויתברר, זה שירות מנותן

 .לארגון תשלומים( ישולמו

 .1/3/2010 -מ החל לתוקף ייכנס זה נוהל .14
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 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד 
 

 המוסד לביטוח לאומי, ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק
 שירותי בריאות כללית, ראש אגף סיעוד בקהילה –כלנית קיי ' גב           

 משרד הרווחה , מנהלת השירות לזקן –מרים בר גיורא ' גב           
 משרד הרווחה, מפקח ארצי בקהילה –מר שאול צור            
 המוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד –בושם -רבקה רוזנברג' גב           
 חברי ועדות מקומיות           

 


