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 פתח דבר 

גמלאות הסיעוד מתעדכנות לפי השינוי בסכום הבסיסי כהגדרתו בחוק, וזה האחרון 

 מתעדכן לפי הגידול במדד המחירים לצרכן.

אולם שירותי הסיעוד הניתנים בפועל מתעדכנים ומושפעים ממדדים אחרים , 

שינוי בהפרשות  עת מתנודות בשכר המינימום,עלות שעת טיפול מושפ –לדוגמא 

, שינויים בתעריפי נסיעה וכד'. כך למשל, לאחרונה הועלה שכר  המעביד לגמל

המינימום במסגרת חקיקה וכתוצאה מכך גדל ערכה של שעת טיפול, ואילו ערכה 

של הגמלה, המחושב כאמור על פי הסכום הבסיסי ומתעדכן לפי מדד המחירים 

  דל בהתאמה.לצרכן, לא הוג

תנודות בהיקף השירותים המרכיבים את סל  המצב האמור עלול היה ליצור 

שהוצאותיהם בגין העסקת העובדים השירותים וכמו כן פוגע במקבלי הגמלה בכסף 

 והגמלה שהם מקבלים אינה מתעדכנת. עולות

לאור האמור לעיל, הוחלט להגדיר את גמלת הסיעוד במונחים של יחידות של 

סיעוד במקום במונחי סכומי כסף ובהתאם לכך נקבעת כמות שירותי  שירותי

הסיעוד שלה יהיו זכאים מי שנמנים על כל אחת מקבוצות הזכאים המפורטים 

 לחוק. 224בסעיף 

 

הגדרת הגמלה במונחים של יחידות של שירותי סיעוד מאפשרת הרכבה פשוטה של 

צורך בשינויה בשל תנודות סל השירותים על פי מספר היחידות וערכן, ומניעת ה

כמו כן שינוי ההגדרה יאפשר לעדכן את הגמלה בכסף  במחירי השירותים השונים.

 יחידת סיעוד .עלות בהתאם ל

 

 מצ"ב תיקון החוק.

 

 

 1.7.2016בתוקף:

 

 חזרה
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ר ב' לחוק. בלוח מפורטים בטור א' שירותי הסיעוד ובטו 2נוסף לוח ח'  .1

 מפורט שווין של שירותי הסיעוד.

במקום ההגדרה "קצבת יחיד מלאה" מוגדר "שווי בכסף של  223בסעיף  .2

נכון להיום שווי היחידה הוא התעריף שמשלם המוסד לנותן  .יחידת שירות" 

 שירותים עסקי בעד שעת טיפול אישי בבית.

ם לחוק תוקן כך שהגמלה מחושבת ביחידות במקום באחוזי 224סעיף  .3

 מקצבת יחיד מלאה:

לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לבצוע רוב פעולות היום יום ברוב שעות  .א

 יחידות שירות לשבוע. 9.75 –היממה או הזקוק להשגחה 

לתלוי במידה רבה מאד בעזרת הזולת לבצוע רוב פעולות היום יום ברוב  .ב

נו יחידות שירות לשבוע, ואם אין בידו היתר והוא אי 16 –שעות היממה 

 יחידות שירות לשבוע. 19 –מעסיק עובד זר 

לתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות  .ג

יחידות שירות לשבוע, ואם אין  18 –היממה, או זקוק להשגחה מתמדת 

 יחידות שירות לשבוע. 22 –בידו היתר והוא אינו מעסיק עובד זר 

משווין בכסף של יחידות  80%ר סכום הגמלה המשתלמת בכסף הוא בשיעו .4

 .)מספר השבועות בחודש( 4.3במכפלה של לעיל השירות כאמור 

 

 חזרה

עיקרי תיקון 

 חקיקהה
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 טבלאות המערכת הממוחשבת הותאמו בהתאם לשווי ערך היחידה החדש  .1

 .1.7.2016 –החל מ 

 לא בוצע שינוי באופן החישוב: שלהלןגי השירות ובס .2

 טיפול אישי בבית 

 מרכז יום 

 מוצרי ספיגה 

 ( 71משדר מצוקה) 

 

 בוצע שינוי באופן החישוב: שלהלןבסוגי השירות  .3

  יחושבו עפ"י מס' יחידות לחודש לחלק למס' שבועות  –שירותי כביסה

 בחודש.

  יחידה  0.5 -עלות מקסימלית של ביחושבו  –שירותי השגחה מלאה

 לחודש .

 

 : 22.2.3122 –תבוצע ביום א ה  הגמלה הסבת המערכת בהתאם לעדכון

למקרים שבתכנית הטיפול יש מוצרי ספיגה  אוטומטיתאנו נבצע הסבה  .1

 ו/או השגחה מלאה ו/או שירותי כביסה.

 יתרת הסכום בעקבות ההסבה תוסב לטיפול אישי בבית. .2

 לתוספת כספית. –בגמלה משולבת 

ידנית של להזנה לפקיד התביעות בתום ההסבה יועבר דו"ח שגויים  .3

 שלהלן:תכנית טיפול במקרים 

 .ועדה לא מאושרת 

 .סודרים שונים לחודש הזכאות הבא 

 תהליך מקוון
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 לא יתבצע כל שינוי: שלהלןבמקרים  .4

 .תכנית לא מבוצעת 

 .סירוב הזקן לקבל שירותים 

 אין טיפול אישי בבית 

 

 

  28יווצר מעקב  – יחידותבמקרים בהם תיווצר בעקבות ההסבה חריגה ב .5

  לטיפול ידני של פקיד התביעות.                   

 במקרים אלו נדרשת התאמת תכנית הטיפול למכסת היחידות המותרת.                   

 

המערכת תחשב את העלות החדשה ליחידות בוועדות בהן יוזן "מחודש"  .6

 בתכנית הטיפול. 1.7.2016ובשדה "מתאריך"  7/2016

 יידרש  –תקות להן תאריך מוקדם מתאריך זה בתכניות חדשות/ מוע                  

 החלטת ועדה.פיצול                   

  –גמלת הכסף וגמלה משולבת  .7

 . אוטומטיתעדכון בשווי הגמלה יבוצע 

 סכום הגמלה המעודכן ישתלם לזקן במנה החודשית.

 

 פוליסות: .8

 

 הפוליסות לזקן יותאמו במהלך הימים הקרובים.                  

 

 חזרה
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 חתימה       

 ארנה זמיר

 

 מנהלת אגף סיעוד

 רשימת תפוצה
 

 פקידי תביעות סיעוד: נמענים לביצוע
 , המוסד לביטוח לאומי המשנה למנכ"ל וראש מנהל הגמלאות –לידיעה    גב' אילנה שרייבמן העתק 

 מנהלי סניפים                       
 מנהלי תחום גמלאות                       

 מנהלי סניפי משנה                       
 פקידי תביעות סיעוד                       

 מרכזי דלפק קדמי                       
 מנהלי מרכז מידע טלפוני                       

 סיעודבכירה מנהלת תחום  – בושם-קה רוזנברגגב' רב           
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