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 הנדון: הרפורמה בסיעוד

 אנו שמחים לבשר שהמשבר הסתיים והרפורמה בסיעוד יוצאת לדרך.

 להלן הסבר על הוראות הרפורמה:

 .22.3.2018( פורסם ביום 2019חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 

 "חוק סיעוד". –במסגרת החוק תוקן פרק י' לחוק הביטוח הלאומי 

 , במטרה להרחיב,  10.1.2018תיקון החוק נכלל בתכנית הסיעוד לאומית עליה החליטה הממשלה  ביום 

 הסיעוד לקשישים הסיעודיים.לשפר ולייעל את שירותי 

 והוא כולל שלוש פעימות.  1.1.2021ועד  1.11.2018 –תיקון החוק ייושם בהדרגה החל ב 

1. 1.11.2018-31.12.2019 

2. 1.1.2020-31.12.2020 

3. 1.1.2021 

 להלן עיקרי התיקון:

 מעבר משלוש רמות גמלה לשש רמות גמלה. .1

 הגבוהות.הגדלת מספר יחידות השירות השבועיות ברמות  .2

לאפשר למבוטח לנצל  על מנתכסף +שירותים וזאת ב ההרחבת האפשרות לבחירה בגמלה בכסף ואפשרות של שילוב גמל .3

 הביטוח הלאומי. על ידיאת הגמלה עבור צרכים נוספים מלבד השירותים שניתנים 

 רמות הזכאות ויחידות השירות שינוי הניקוד לבודד. .4

_________________________________________________________________________________ 

 להלן רמות הזכאות ויחידות השירות בשלוש הפעימות:
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  שירותים לזכאים ברמה הראשונה
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 נקודות ניתנות שלוש אפשרויות בחירה: 2.5-3לזכאים ברמה הראשונה 

 1.11.2018 –. נכון ל אותה ניתן לנצל לכל מטרהמשווין(   20%יחידות שירות )ללא הפחתה של  5.5 גמלה כספית בגובה 

 .בחודש ₪ 1,407 -הגמלה מסתכמת ב

 9  שעות שבועיות שניתן לממש אותן לצרכים שאינם טיפול ביתי כמו ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצני מצוקה ושירותי

 כביסה;

 5.5  שניתן לממש אותן לטיפול אישי בבית או לשלב בין שירותים שונים )כולל שילוב עם גמלה כספית(. לדוגמא  יחידות

 .שעות טיפול אישי בבית והשאר בכסף 2שעות עבור ביקור במרכז יום, או  2 -שעות שבועיות בבית ו 3.5

 2-6שילוב גמלה כספית +שירותים  לזכאים ברמות 

חור לקבל כגמלה בכסף את שווין בכסף של עד שליש מיחידות השירות להם הם זכאים, אם גורם רשאים לב  2-6זכאים ברמות 

 מקצועי ביקר בביתם והעריך כי מתן הגמלה בכסף יאפשר מתן שירותי סיעוד בהיקף וברמה שהולמים את צרכיהם.

ף את שווין של עד ארבע יחידות שירות כל עוד לא ביקר גורם מקצועי בביתו של הזכאי הוא רשאי לבחור לקבל לידיו כגמלה בכס

 לשבוע מיחידות השירות שהוא זכאי להן.

 בקרה על מקבלי גמלה בכסף

 

גורם מקצועי שהוא עובד סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי, יבקר בביתו של זכאי שמשולמת לו גמלת סיעוד בכסף, הן ברמה 

 הסיעוד שניתנים לו בפועל ורמתם עונים על צרכיו. , אחת לשנה , ויבדוק אם שירותי2-6הראשונה והן ברמות 

במקרה שהמוסד קבע כי שירותי הסיעוד הניתנים לזכאי שמשולמת לו גמלת סיעוד בכסף , אינם עונים על צרכיו, המוסד רשאי שלא 

 לשלם לו את הגמלה בכסף, ולקבוע כי יסופקו לו שירותי סיעוד בעין.

 

 זכאים בדין הקודם

 

אים לגמלת סיעוד ערב יום התחילה וכן מבוטחים שגמלת הסיעוד לא שולמה להם ערב יום התחילה בשל כך שהיו מבוטחים שהיו זכ

מאושפזים בבית חולים , ולאחר יום התחילה חלים עליהם הוראות הדין החדש , יקבעו מספר יחידות השירות שהם זכאים  להם לפי 

 הגבוה מבין השניים:

 לפי הדין הקודם. יחידות השירות שהיו זכאים להן 
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 .יחידות השירות שהם זכאים להן לאחר יום התחילה 

 המשמעות היא כדלקמן:

 הוראות החוק החדש. על פייחידות שירות לכל מטרה לבין שירותים  9.75נקודות יוכלו לבחור בין  2.5-3 -זכאים ל

 יחידות שירות אם מעסיקים עובד זר. 16יחידות שירות אם אינם מעסיקים עובד זר או  19יקבלו  90נקודות  עד גיל  6 –זכאים ל 

 יחידות למי שאינו מעסיק עובד זר. 4יחידות שירות + 18 –נקודות יהיו זכאים ל  6-7.5ומעלה להם  90זכאים בני 

 הניקוד נותר בעינו.ר ולבחור יחידות שירות לפי הדין הקודם, כל עוד זכאי הבוחר ביחידות שירות לפי הדין החדש יכול לחזו

 זכאים בדין החדש

 נקודות 6עם  90בני 

 

 בדין החדש. 4שנים יקבלו גמלה לפי רמה   90נקודות , ומלאו להם  6זכאים לגמלת סיעוד שנקבעו לגביהם בבדיקת התלות 

 עיוורים בודדים

 

 יחידות שירות. 10יקבל גמלה ברמה השנייה כלומר זכאי לגמלת סיעוד שהוא עיוור בודד 

 תוספת ניקוד לבודד

 

 נקודה. 1/2תוספת  ונקודות תלות יקבל 2 הםשנקבעו ל יםבודד 

  נקודות. 1½נקודות תלות ומעלה יקבלו תוספת של  2.5 –בודדים מ 

 

 זכאים על פי הדין הקודם שנקבע להם ניקוד כבודד, יקבלו ניקוד על פי הדין החדש.

נקודות, המשמעות היא קפיצה ברמה  0.5נקודות במקום   1.5כלומר  –)כולל בודד(  תתווסף נקודה  2.5-4לפיכך לזכאים בניקוד 

 לזכאים אלו.

 לכל הזכאים האחרים תופחת חצי נקודה, אולם יישארו ברמת הזכאות כפי שהייתה להם,

 נקודות להם לא יפחיתו  חצי נקודה מאחר ואמורים להישאר במספר יחידות השירות לפי הדין הקודם. 6-6.5 –למעט זכאים ב 
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 המרת יחידות שירות למבקרים במרכזי יום

 

 להלן שווי יחידות שירות למבקרים במרכזי יום:

 .1-3יחידות שירות לזכאים ברמות  2 -. יום אחד במרכז יום שווה ערך ל1

  נקודות בהערכת תלות בדין הקודם. 6ולזכאי של  4-6יחידות שירות לזכאים ברמות  2.75 –כז יום שווה ערך ל . יום אחד במר2

 בהודעת הגיבוי יצוין תעריף התשלום בהתאם.

 

 הטבות

 

 שעות  9יקבלו תוספת של  ומעלה 6מניקוד  ניצולי שואה 

  מהקרן לרווחת ניצולי שואה.שבועיות 

  5. מניקוד -ומעלה  3מרמה יקבלו זכאים  –הנחה במים  .  

  8מניקוד  -ומעלה  5יקבלו זכאים מרמה  –הנחה בחשמל. 

 (.4)רמה  6.5-7.5שקיבלו ניקוד  90וכן בני 

 ישראליםתוספת יחידות שירות למעסיקי עובדים 

היתר או התליית היתר, אלא  העדרלמי שאינו מעסיק עובד זר. התוספת אינה כרוכה ב 6-3שעות ברמות  4עד  3תוספת של תינתן 
.ישראליבהעסקת עובד   

 המידע על העסקת עובד זר מתקבל אוטומטית בממשקים מרשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים.

 מידע לזכאים ומתן אפשרות הבחירה

 נשלחו מכתבים בהם מידע לעל השינוי בזכאות ואפשרויות הבחירה.לכל הזכאים 

 השירותים או לקבל כסף במקום חלק משעות הטיפול יכול להודיע למוסד באחת הדרכים הבאות:הזכאי המבקש לשנות את סל 

 2637טלפוני למוקד  להתקשר* 

 .להיכנס למחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" באתר האינטרנט 

 צעות אתר האינטרנט, או בפקס לסניף או מלמלא טופס שצורף למכתב שנשלח אליו ולשלוח אותו בדואר, בא

 יבת השירות.בת
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 בברכה,

 

 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד

 

 העתקים:

 סמנכ"ל גמלאות – אורנה ורקוביצקיב' ג 

 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי 
 , משרד הרווחה לאזרח הוותיקמנהלת השירות  –גב' גלית מבורך 

 סיעוד, המוסד לביטוח  לאומימנהלת תחום בכירה  –בושם -גב' רבקה רוזנברג
 חברי ועדות מקומיות

 

 

[b1 ]הערות עם : 


