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 479אגרת        לכבוד

 יום ימרכז -נותני שירותים
 
 

 מרכז יום באמצעותרותי כביסה לזכאי חוק סיעוד אספקת שיהנדון: 
 

 

הוסיף מתן הרחיב את השירותים הניתנים באמצעות מרכזי היום ולאגף הסיעוד מעוניין ל

 שאינם מבקרים במרכז היום. שירותי כביסה גם לזכאי חוק סיעוד

מרכז יום  ניסחה נספח להסכם של המוסד לביטוח לאומי לצורך כך, הלשכה המשפטית

 המפרט את תנאי ההתקשרות. ,)מצ"ב( םהקיי

 

לא יחלו לגבות תשלום  ,מרכזי יום המספקים שירות זה כיום לזכאים המבקרים במרכז היום

 על שירות זה, במידה ולא גבו תשלום עד כה.

 

 זה לחתום על הנספח להסכם ולשלוח הנספח  על מרכזי יום המעוניינים להוסיף שירות

 .93919, ירושלים  31המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן יעוד, , אגף סלגב' טלי שמש אלעזרה

 

 

 , ה כ ר ב ב

 
 ארנה זמיר

 סיעודמנהלת אגף 
 

 סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי –גב' אילנה שרייבמן  העתק: 
 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי             
  הרווחהמנהלת השירות לזקן, משרד  –יורא גב' מרים בר ג            
 סיעוד, המוסד לביטוח לאומיבכירה מנהלת תחום  – בושם-גב' רבקה רוזנברג            
חברי ועדות מקומיות           



 נספח להסכם בדבר מתן שירותי סיעוד במרכז יום לזכאים לגמלת סיעוד
 שנערך ונחתם ביום __________________

 תי כביסהלמתן שירו
 

 בין

ירושלים )להלן: "המוסד"(, המיוצג על ידי אילנה  13, משדרות ויצמן המוסד לביטוח לאומי

 , החשב;גדעון אליאסשרייבמן, סמנכ"לית גמלאות, ועל ידי 

 מצד אחד;

 לבין

 

__________________________________ מרחוב _____________________________ 

 _________________________  -___________________ כ______________ -הרשום ב

שמספרו ___________________________ המיוצג על ידי מורשי החתימה )שם, תפקיד, ת"ז( 

____________________________________________________________________ 

 )להלן: "נותן השירותים(.

 ;מצד שני

 

רך ונחתם הסכם בין הצדדים לפיו מעניק נותן השירותים וביום ________ נע  הואיל

שירותי סיעוד במרכז יום )להלן: "ההסכם"(, לקשישים הזכאים לגמלת סיעוד 

 )להלן: "החוק"(.  1995-)להלן: "הזכאים"( עפ"י חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה

לו מתן והמוסד מעוניין להרחיב את השירותים הניתנים עפ"י ההסכם, ולהוסיף  והואיל

 שירותי כביסה לזכאים.

 –לעניין זה   

 לקיחת כביסה מבית הזכאי, כיבוסה, ייבושה, קיפולה  –"שירותי כביסה"  

 והחזרתה לבית הזכאי.

 ק"ג.  3 -כמות כביסה שתכולתה לא תעלה על  –"יחידת כביסה"   

מרכז אמצעות ונותן השירותים מצהיר כי הוא מעוניין במתן שירותי כביסה לזכאים ב  והואיל

 היום.

וברצונם המשותף של הצדדים כי נותן השירותים יספק שירותי כביסה לזכאים   והואיל

 במרכז היום, לפי רצון הזכאים.

 

 אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי

בדבר מתן שירותי סיעוד בין הצדדים האמור בהסכם זה בא להוסיף על האמור בהסכם  .1

_________ והינו חלק בלתי נפרד  שנערך ונחתם ביום ,לגמלת סיעודבמרכז יום לזכאים 

ממנו, והצדדים להסכם זה מסכימים שכל האמור בהסכם ביניהם כאמור חל במלואו על 

 הסכם זה. 



בהתאם לקבוע בהזמנות  נותן השירותים מתחייב לספק במרכז היום שירותי כביסה לזכאים, .2

שיופנו אליו על ידי ______ במקום, במועדים  ובמלוא ההיקף שנקבע בהזמנת שירותי 

 הכביסה. 

נותן השירותים אינו רשאי להפחית ממספר יחידות הכביסה שנקבעו בהזמנת שירותי  .3

 הכביסה או ממשקלה של יחידת כביסה. 

משפחתו הקרובים מועדים קבועים נותן השירותים מתחייב לתאם עם הזכאי או עם בני  .4

שבהם יאסוף/יחזיר את הכביסה ולפעול בהתאם לכך. החזרת הכביסה לבית הזכאי תתבצע 

 תוך יום עבודה אחד.

נותן השירותים ידאג להחתים הזכאי או בן משפחתו לגבי מסירת כביסה על גבי תעודת  .5

 משלוח בה יצוינו מספר יחידות הכביסה שכובסו. 

 לא ישאיר כביסה מחוץ לביתו של הזכאי. נותן השירותים  .6

נותן השירותים מתחייב לפקח על כל העובדים המועסקים על ידו לצורך ביצוע האמור  .7

בהסכם זה והוא האחראי היחיד והמלא לביצוע נאות ומלא של כל התפקידים והמטלות 

 הנובעים מהסכם זה. 

פשר מעקב אחר קבלת שירותי נותן השירותים יתעד את פעילותו על פי הסכם זה באופן שיא .8

 הכביסה במרכז היום לכל זכאי וזכאי. 

ימים לאחר סוף החודש בו  90-נותן השירותים יעביר למוסד בתחילת כל חודש ולא יאוחר מ .9

ניתנו שירותי הכביסה, דו"ח חודשי על שירותי הכביסה שנתן לזכאים באותו חודש ועל זכאים 

 הסיבה לאי מתן השירותים. שלא ניתנו להם שירותי הכביסה ויציין 

המוסד יהיה רשאי לדרוש מנותן השירותים דיווחים נוספים, לפי שיקול דעתו, ונותן  .10

 השירותים מתחייב להעביר הדיווחים כאמור למוסד. 

 

 

 התמורה לנותן השירותים

התמורה עבור שירותי המכבסה לפי הסכם זה תחושב לפי התעריף ליחידת כביסה שהיה תקף  .11

ניתנו השירותים, כפול מספר יחידות הכביסה המאושרות שניתנו על ידי נותן בחודש בו 

 השירותים בפועל באותו חודש. 

 ליחידת כביסה.₪  42.81ליחידת כביסה אחת הוא  1.3.2014התעריף התקף ביום  11.1

התעריף יתעדכן אחת לשנה בהתאם לשיעור העלייה ב"מדד כביסה במכבסה"  11.2

 4%לסטטיסטיקה. במידה שהמדד יעלה לכדי  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית

ומעלה ממועד העדכון האחרון, יעודכן התעריף בשיעור עליית המדד, גם אם לא 

 חלפה שנה ממועד העדכון האחרון. 

 שינוי התעריף לא יחול רטרואקטיבית. 11.3

המוסד לא ישלם לנותן השירותים כל תמורה עבור שירותים שלא בהתאם לקבוע  11.4

 בהסכם זה. 

להסכם שנחתם בין הצדדים ביום __________ יחול על  13בסעיף האמור  11.5

 התשלומים לפי הסכם זה. 

 

 



 תקופת ההסכם

תוקפו של הסכם זה הוא מיום חתימתו וכל עוד ההסכם שנחתם בין הצדדים ביום  .12

 _______________ עודו בתוקף. 

 

 

 הפרה של ההסכם

אי יסודי בהסכם, שהפרת אחד להסכם זה מהווים תנ 2-11מוסכם על הצדדים כי סעיפים  .13

מהם מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, המזכה את המוסד בזכות לפעול בהתאם לאמור 

 להסכם שנחתם בין הצדדים ביום ______________.  18-21בסעיפים 

 
 

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 נותן השירותים       המוסד לביטוח לאומי

 

 _____________________     _סמנכ"ל ________________

 

 _____________________     חשב ___________________

 

 מאשר__________________

 

 


