
 

 

 
 מינהל  גמלאות             

 אגף סיעוד                 
 

 

  31שד'  ויצמן     
 93919ירושלים  

   02-6709722טל.   
 02-6463084 פקס.

 "ב חשון, תשע"וי  
 5132אוקטובר,  52 

 

 113אגרת                   
 
 

 לכבוד
 טיפול אישי –חברות נותני שירותי סיעוד בבית הזקן 

 
 

 5132 אוקטוברעדכון בתעריפים עבור שעת טיפול סיעודי  –ביטוח סיעוד הנדון: 
 
 
 
 תעריפים לשעת מטפל: .3

 
 ₪  92.74  מלכ"ר

 ₪ 27.74 נותן שירות שאינו מלכ"ר
 

 :01תעריפים לשעת מטפל מעל גיל  .5
 

 ₪  94.24  מלכ"ר
 ₪  26.42 נותן שירות שאינו מלכ"ר

 
 

 מצ"ב תחשיב עבור שעת טיפול.
 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 
 ארנה זמיר

  סיעודמנהלת אגף 
 

 
 , המוסד לביטוח לאומיהמשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות –גב' אילנה שרייבמן   העתק: 

 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי             
 מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים – גלית מבורךגב'             

 סיעוד, המוסד לביטוח לאומי בכירהמנהלת תחום  – בושם-גב' רבקה רוזנברג            
 חברי ועדות מקומיות            

 

  



 
 

 סימולצית שעת  טיפול אפריל  עם תוספת לפנסיה    

 תחשיב עבור שעת טיפול    
  

  
  

 מרכיב
 

 מלכ"ר עיסקי

  
  

  

 26.00 26.00 9%שכר מינמום + שכר לשעה

 1.02 1.02 פרטי-ימים  4ע"פ  הבראה

 0.49 0.49 2% מחלה

 0.14 0.14 שעות 9ערך  מתנת חג

 1.30 1.30 5% חופשה

 0.75 0.75 ימים 8 חופשת חג

 3.28 3.28 88%חופשי חודשי* נסיעות

 32.98 32.98 סה"כ התשלום למטפלת

 ביטוח לאומי
 

1.14 1.14 

 4.09 4.09 14.3% פיצויים וגמל
עובדים 

 1.06 1.06 מטופלים 788-עובד ל מקצועיים

 0.57 0.57 שש שעות בשנה ביקורי בקרה

 הדרכת עובדים
 

0.15 0.15 

 3.00 3.00 7.5% מינהל

 1.72 1.72 4% רווח

סה"כ תעריף)ללא מע"מ מס מעסיקים ומס 
 44.70 44.70 שכר(

 2.2%מס שכר 
  

2.60 

 9%מס מעסיקים 
  

  

 62%מע"מ 
 

7.60   

סה"כ 
 47.29 52.29   תעריף

    

    

    

    

  
 4650 שכר מינמום

  
 378 הבראה

  
 246 חופשי חודשי

  
 120453.45 עו"ס

  
 378 הבראה

 
  



עם תוספת  5132סימולצית שעת  טיפול אפריל 
 לפנסיה 

 תחשיב עבור שעת טיפול  למטפלים מבוגרים    
  

  
  

 מרכיב
 

 מלכ"ר עיסקי

  
  

  

 26.00 26.00 9%שכר מינמום + שכר לשעה

 1.02 1.02 פרטי-ימים  4ע"פ  הבראה

 0.49 0.49 2% מחלה

 0.14 0.14 שעות 9ערך  מתנת חג

 1.30 1.30 5% חופשה

 0.75 0.75 ימים 8 חופשת חג

 3.28 3.28 88%חופשי חודשי* נסיעות

 32.98 32.98 סה"כ התשלום למטפלת

 ביטוח לאומי
 

0.66 0.66 

 4.09 4.09 14.3% פיצויים וגמל

 1.06 1.06 מטופלים 788-עובד ל עובדים מקצועיים

 0.57 0.57 שש שעות בשנה ביקורי בקרה

 הדרכת עובדים
 

0.15 0.15 

 2.96 2.96 7.5% מינהל

 1.70 1.70 4% רווח

סה"כ תעריף)ללא מע"מ מס מעסיקים ומס 
 44.16 44.16 שכר(

 2.2%מס שכר 
  

2.60 

 9%מס מעסיקים 
  

  

 62%מע"מ 
 

7.51   

 46.76 51.67   סה"כ תעריף

     


