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 שפוז הזכאייתן שירותים בעת אמ: הנדון

 
 

המאפשר המשך זכאות לגמלת סיעוד למשך , תיקון לחוק הביטוח הלאומי נתקבללאחרונה 
 .ימים ראשונים של אישפוז הזכאי בבית חולים כללי 41עד 

 
 . ואילך 41 -לא יחשבו השירותים החל מהיום ה ,ומעלהרצופים ימים  41זכאי האם אושפז 
עד השירותים שניתנו יחשבו כשירותי סיעוד , רצופיםימים  41 -מ פחותהזכאי אם אושפז 

 .שפוזילהפסקת הא
 .יום 41ייספרו מחדש  –השתחרר הזכאי לביתו ואושפז מחדש 

שהצטברו הרצופים ימי האישפוז  41ייספרו , עבר הזכאי מבית חולים אחד למשנהו ברצף
 .בשני בתי החולים

 
אך לא בבית חולים המיועד בתעודת ', ים כלליבית חול'באישפוז ב -כאמור  –המדובר 

או שיקומיים , תשושי נפש, חולים סיעודיים מורכבים, הרישום שלו לאישפוז חולים סיעודיים
לא , זקן הנמצא בבית אבות או במחלקה סיעודית שאין בהם מחלקות אחרות, כלומר. בלבד

 . זאת כפי שהיה עד כה, יהיה זכאי לגימלת סיעוד
 .תכם רשימת בתי החולים הכללייםב לנוחיו"מצ

 
תכנית הטיפול שתינתן בבית החולים תהיה גמישה והמטלות שיוטלו על המטפל יהיו על פי 

, יתרכז המטפל בצרכיו האישיים של הזכאי, כללכ .צרכי הזכאי בתיאום עם בני המשפחה
 . ליםלא יבצע עבודות נקיון סביבתי או מטלות אחרות המוטלות על צוות בית החוהוא ו

כל עוד הזכאי לא (  לדוגמא עבודת נקיון)המטפל לא יוכל לדווח על עבודה בביתו של הזכאי 
 .נמצא בביתו

 
ובהעדר אפשרות כזו ניתן , רצוי מאד שהשירותים יינתנו לזכאי על ידי המטפל הקבוע שלו

 .לספק שירותים על ידי מטפל מחליף
תן לשקול מתן שירותים אחת ליומיים או בבתי חולים מרוחקים פיזית ממקום מגורי הזקן ני

מחליף מטפל על ידי , ניתן כמובן גם לקבוע שירותים בכל מספר ימים נדרש .ימים 3 -לאחת 
 .כדי להקל על הגעת המטפל ,זאת. שמתגורר קרוב לבית החולים

 
בזמן ביקור רופאים במחלקה יש לצאת : לדוגמא .על המטפל להתחשב בנוהלי בית החולים

 .אם צוות המחלקה דורש זאת מהמחלקה
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במידת  -תתבצע , תכנית שנקבעה לוהשלא ניתנו לזכאי על פי  תהשלמת שעות טיפול חסרו
 .שכן אז הוא עשוי להזדקק לתוספת שעות, לאחר חזרתו של הזקן לביתו –האפשר 

עד סוף  –חולים המבית הזקן  ו שלשחרורלאחר  –שארו ימים יילא ברור כי אם , אולם
 .האישפוז בבית החולים מהלךבגם את ההשלמה  ניתן יהיה לבצע ,החודש

 
ההשלמה במקרה זה ) יום-האמור בחוזר זה מתייחס גם לזכאי חוק סיעוד המבקרים במרכז

 .(יום-על פי כללי ההשלמה למרכזי תהיה
 

אשר ידווח על האישפוז בחשבונית  ,אירגון נותן השירותיםתתקבל מהההודעה על האישפוז 
יום  41בחודש שלאחר החודש שבו הסתיים האשפוז אשר בו חלפו  ,למוסדשלום לתשתוגש 

 . ממועד האישפוז
 

 .יועברו אליכם בהקדם, הנחיות בדבר אופן הגשת הבקשות לתשלום
 

 .מתאריך איגרת זוא יתחולתו של חוזר זה ה
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,ב ב ר כ ה

 
 ארנה זמיר

  סיעודת אגף מנהל
 

 
 המוסד לביטוח לאומי, ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק

 שירותי בריאות כללית, ראש אגף סיעוד בקהילה –כלנית קיי ' גב            
  הרווחהמשרד , השירות לזקן מנהלת  –מרים בר גיורא ' גב            
 רווחהמשרד ה, מפקח ארצי בקהילה –מר שאול צור             

 המוסד לביטוח לאומי, ת תחום סיעודמנהל  – בושם-רבקה רוזנברג' גב            
 חברי ועדות מקומיות            
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 עיר כתובת שם בית חולים

 הר הזיתים בית חולים אוגוסטה ויקטוריה
 

 ירושלים 47491ד "ת

 ירושלים 47111ד "ת הר הזיתים בית חולים אל מקאסד

 חיפה  41ץ יאיר כ בית חולים אלישע

 , מנדל שבע בית חולים  אסותא באר שבע
 44רגר ' שד

 באר שבע 

 חיפה  קניון לב המפרץ בית חולים אסותא חיפה

 ראשון לציון  41לזרוב ' רח בית חולים  אסותא ראשון לציון

 אביב-תל  12הברזל  אביב-בית חולים אסותא תל

 באר יעקב  צריפין בית חולים אסף הרופא

 ירושלים  1שטראוס ' רח ים ביקור חוליםבית חול

 חיפה  19גולומב ' רח בית חולים בני ציון

 אשקלון  1ההסתדרות ' רח בית חולים ברזילי

 חיפה  421המגנים  בית חולים איטלקי

 ירושלים 3211ד "ת הר הצופים בית חולים הדסה הר הצופים

 ירושלים 1222ד "ת קרית הדסה בית חולים הדסה עין כרם

 חיפה  אחוזה, 9מיכל ' רח בית חולים הכרמל

 חדרה 417ד "ת כביש החוף  בית חולים הלל יפה

 עפולה  1ירושלים ' רח בית חולים המרכזי בעמק

 נצרת 1ד "ת נמסאוי' רח בית חולים המשפחה הקדושה

 נצרת  44ד "ת בית חולים הסקוטי

 קוהפתח ת  9ל "קק, אתר גולדה גולדה.בית חולים השרון ק

 חולון  11הלוחמים ' רח בית חולים וולפסון

 אילת 122ד "ת דרך יותם בית חולים יוספטל

 נתניה  דברי חיים' רח בית חולים לניאדו

 הרצליה  9רמות ים  רפואי הרצליה. בית חולים מ

 בת ים  19העצמאות ' שד מרכז רפואי. ב.ר.בית חולים מ

 פר סבאכ  11בוטינסקי 'ז' רח בית חולים מאיר

 בני ברק  49שרת ' רח בית חולים מעייני הישועה

 חיפה  41יאיר כץ  בית חולים מרכז רפואי חורב

 ירושלים  19חזקיהו המלך  בית חולים משגב לדך

 נהריה  בן צבי ' שד בית חולים נהריה

 תל אביב  1ויצמן ' רח בית חולים סוראסקי

 באר שבע  בן גוריון' שד בית חולים סורוקה

 ירושלים  4יר אדין 'מוג' רח והן'בית חולים סנט ג

 ירושלים 1ד "ת 43נששבי ' רח וזף'בית חולים סנט ג

 נצרת  פאולוס השישי' רח בית חולים סנט וינסנט

 אביב-תל  41ריינס  בית חולים סניטס

 טבריה  גליל. נ.ד, רמת פוריה בית חולים פוריה

 רחובות 4ד "ת צומת בילו  בית חולים קפלן 

 פתח תקוה  בוטינסקי'ז' רח בית חולים רבין קרית בילינסון

 צפת 4221ד "ת ם"דרך הרמב בית חולים רבקה זיו

 חיפה  בת גלים, 1העליה ' רח ם"בית חולים רמב

 רמת גן  תל השומר בית חולים שיבא

 שמואל בית' רח בית חולים שערי צדק
 

 ירושלים 1ד "ת

 

 


