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 נותני שירותים לטיפול אישי בבית
 
 
 

 חובת תשלום פיצויים למטפלים :הנדון

 
 

 :לאור פניות שהתקבלו אנו מבקשים להבהיר את הנושאים הבאים
 

 זריםו ישראליםלמטפלים  פיטוריןתשלום פיצויי  .1

 
על נותן השירותים , בהתאם להוראות החוזה שנחתם עמכם .א

משכר העובד לפיצויי  3.33%בשיעור סכומים בשיעור להפקיד בקופת גמל 
 .משכר העובד עבור פנסיה 5% ועוד,  פיטורין

 
סכומים אלו שייכים לעובד והוא זכאי לקבלם בכל מקרה של סיום  .ב

 .גם במקרה של התפטרות  –עבודה 
 

או את  פיטוריןנותן השירותים אינו זכאי למשוך את פיצויי ה .ג
 .הכספים שהופקדו עבור פנסיה

 
שנצברו על שמו בעת עובד זר זכאי למשוך את הכספי הפיצויים  .ד

עזיבתו את הארץ ואין הוא חייב ום יחסי עובד מעביד ואת כספי הגמל בעת סי
יחד עם זאת בעת סיום יחסי עובד מעביד על המעביד לתת  .להמתין לגיל פרישה

 .פירוט של הכספים העומדים לזכותו ופרטי המוסד בו הם הופקדו
 

 

 חובת דיווח .2

 
הפרשת ביצוע וח לאומי על לדווח למוסד לביטהיה עליכם , לחוזה 10.1עיף בהתאם לס

 .הכספים שלעיל
ליד כל שם שכ ,להעביר אלינו רשימה הכוללת את פרטי העובדיםהיה עליכם , לשם כך
שאליו אתם מפקידים את התשלומים ' המוצר הפנסיוני'ו' גוף המוסדי'מצויין ה

 .הפנסיוניים
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 ,אלינו בדחיפותה נותן השירותים שעדיין לא העביר את הרשימה מתבקש להעביר
 .3.33.1131התאריך  לא יאוחר מו
 

 

קיזוז דמי הודעה מוקדמת מהתשלומים המגיעים  .3
 למטפל

 
זכאי נותן השירותים  ,במקרה שמטפל עזב את מקום עבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת

הוראות חוק הודעה בכנדרש  - תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמתממנו לדרוש 
 .מוקדמת
ת כי וכם הקובעין המוסד לביטוח לאומי לביניבשל הוראות החוזה ב, זאתיחד עם 

הן הזר )הכספים המופרשים בגין ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורין מיועדים אך ורק לעובד 
, בלבד משכרו של העובדנותן השירותים יכול לקזז דמי הודעה מוקדמת , (והן הישראלי

 .או פיצויי פיטורין/פנסיוני וולא מסכומים שהופרשו כבר לצורך ביטוח 
 

ליידע את כל המטפלים העובדים בארגונכם כי במקרה שהם מתכננים הפסקת עליכם 
 .אחרת ינוכו מהם דמי הודעה מוקדמת ,עבודה עליהם להודיע לכם מראש
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 ארנה זמיר
  סיעודמנהלת אגף 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי, ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק
 שירותי בריאות כללית, ראש אגף סיעוד בקהילה –כלנית קיי ' גב            
  הרווחהמשרד , מנהלת השירות לזקן –מרים בר גיורא ' גב            
 רווחהמשרד ה, מפקח ארצי בקהילה –מר שאול צור             
 המוסד לביטוח לאומי, סיעודמנהלת תחום  – בושם-רבקה רוזנברג' גב            
 חברי ועדות מקומיות            

 
 
 


