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 המוסד לביטוח לאומי
 מינהל  גמלאות

 15/2016חוזר מס':  כללי 
 1471סיעוד                  

 "ה תמוז, תשע"וכ 
 2016יולי,  31 

 שיעורי גמלאות ותעריפי תשלום עבור שירותי סיעוד שם החוזר:
 2016יולי 

 

 ש"ח  53.46 - 1/7/16 -ערך יחידת שירות נכון ל                   
 

 6201 מחודש יוליסיעוד  גמלאותשיעורי  .1
 

 ואין לו היתר העסקה מעסיק עובד זראינו סה"כ גימלה למי ש (א
 

 גמלת כסף רותיםיגמלת ש 

 (91%)  יחידות שירות 9.75 -רבה  לתלוי במידה

 14793 24241 זכאות לגמלה מלאה

 919 14149 זכאות למחצית גמלה

 (150%) יחידות שירות  19 - לתלוי במידה רבה מאוד

 34494 44368 זכאות לגמלה מלאה

 14747 24184 זכאות למחצית גמלה

 (168%) –יחידות שירות  22 –לתלוי לחלוטין 

 44046 54057 זכאות לגמלה מלאה

 24023 24529 זכאות למחצית גמלה

      
 או שיש לו היתר העסקה סה"כ גימלה למי שמעסיק עובד זר (ב

 

 גמלת כסף רותיםישגמלת  

 (91%יחידות שירות ) 9.75רבה  לתלוי במידה

 14793 24241 זכאות לגמלה מלאה

 919 14149 זכאות למחצית גמלה

 (150%) יחידות שירות  16 - לתלוי במידה רבה מאוד

 24942 34678 זכאות לגמלה מלאה

 14471 14839 זכאות למחצית גמלה

 (168%) –יחידות שירות  18 –לתלוי לחלוטין 

 34310 44138 זכאות לגמלה מלאה

 14655 24069 זכאות למחצית גמלה

 

 תוספת למי שמעסיק עובד ישראלי בלבד  (ג
 סכום זה כלול בסכומים בטבלה בסעיף קטן א'

 

 גמלת כסף רותיםיגמלת ש 

 (150%) יחידות שירות  3 – לתלוי במידה רבה מאוד

 552 690 זכאות לגמלה מלאה

 276 345 זכאות למחצית גמלה

 (168%) –יחידות שירות  4 –לתלוי לחלוטין 

 735 919 זכאות לגמלה מלאה

 368 460 זכאות למחצית גמלה
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 תעריפי תשלום לנותני שירותים .2
 

 הם: 7/2016 -תעריפי השירותים לשעת טיפול לנותני שירותים בבית מ
 
 
 לנותני שירותים  תעריף לשעת טיפול (א
 

    +70תעריף מטפל 

ארגון שאינו 
 (₪-)במלכ"ר 

 מלכ"ר  
 (₪-)ב

ארגון שאינו  
 (₪-)במלכ"ר 

 מלכ"ר
 (₪-)ב

   

 
52.82)* 

  
47.79)* 

 
53.46 )* 

 
48.33 )* 

 רגיל
 בין השעות: 

 21:00עד   7:00

 

 
79.23 

 

 
71.68 

 

 
80.19 

 
72.49 

 לילה      *(
 בין השעות: 

 7:00עד  21:00
 למחרת 

 

 
105.64 

 
95.58 

 
106.92 

 
96.66 

 שבת/חג *(
מכניסת 

עד  השבת/חג
 צאתם

 

 

                     שעות לילה או שבת4 יש לחלק כוללת כאשר תכנית הטיפול הקבועה    *( 

 )לשבת(. 2 -)ללילה( ול 1.5 -את מספר השעות השבועיות שהוקצו לכך ל        
 

 
 7/2016 -תעריף במרכז יום עבור יום שהות )כולל הסעות( מ (ב

 
 ₪. 111.00  –   לזקן התלוי במידה רבה (1

 
 ₪. 162.00  –    לזקן התלוי במידה רבה מאד (2

 
 ₪. 162.00   –  לזקן התלוי לחלוטין  (3

 
 

 2625מחירון מוצרי הספיגה בהתאם  לטופס בל/ (ג
 

 מלבני.כל החיתולים גזרתיים4 למעט אם צוין במפורש 
 
 

 6/2015 –תעריפי שירות כביסה החל מ  (ד
 כמות כביסה שמכילה    -"יחידת כביסה"       

 ק"ג.  5 -מכונה אחת שתכולתה לא תפחת  מ      
 ₪. 67.76 –תעריף ל"יחידת כביסה"       
 
 

 10/2015 -ובשעות טיפול מ₪  -תעריפי שירות ההשגחה/שירותי ההשגחה המורחבים ב (ה
 

תעריף שירותי השגחה  השגחה תעריף שירותי 
 מורחבים

 בשעות טיפול ₪-ב בשעות טיפול ₪-ב

 -- -- 0.25 34.28 511556623-00מס' נות"ש  -שח"ל 

 0.50 77.78 0.25 38.01 511461246-00מס' נות"ש  - מוקד אנוש

 0.75 142.36 0.25 47.45 511271801-00מס' נות"ש   -סקיולייף  
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 (יחידות שירותפי -יקף הטיפול במרכז יום )עלה .3
 

 שירותים במרכז יום
 

למי  יחידות שירות
 שאינו מעסיק עובד זר

מספר ימי ביקור מרבי 
 במרכז יום

 עם הגדלת זכאות

יחידות שירות למעסיק 
 עובד זר

מספר ימי ביקור מרבי 
 במרכז יום

 

9.75 4.5 9.75 4.5 
19 6 16 5.5 
9.5 3 8 2.5 
22 6  18 6  
11 4 9 3 

 
 

 מבחן הכנסות בתקופה הקובעת .4
 
 לתקנות מבחני הכנסה 2טבלה לחישוב כפולות השכר הממוצע על פי תקנה  (א

 1/2016-3/2016 12/2015-2/2016 11/2015-1/2016 הרכב משפחה

                מבוטח שאין עמו בן זוג

    94464 עד    94396 עד    94328 עד זכאות לגמלה מלאה

 144196 עד 94465 -מ 144094 עד 94397 -מ 134992 עד 94329 -מ זכאות למחצית גמלה

                מבוטח שיש עמו בן זוג

    144196 עד    144094 עד    134992 עד זכאות לגמלה מלאה

 214294 עד 144197 -מ 214141 עד 144095 -מ 204988 עד 134993 -מ זכאות למחצית גמלה

                תוספת בעד כל ילד

    44732 עד    44698 עד    44664 עד זכאות לגמלה מלאה

 74098 עד 44733 -מ 74047 עד 44699 -מ 64996 עד 44665 -מ זכאות למחצית גמלה

 
 
 

 לתקנות מבחני הכנסה לקביעת הזכאות לגמלת סיעוד ושיעורה( 6כפולות השכר הממוצע )על פי תקנה  (ב
 .₪ 9,464:  1/1/2016 -שכר הממוצע במשק החל מ

 

 1/2016-3/2016 12/2015-2/2016 11/2015-1/2016 הרכב משפחה

 74098 74047 64996 מהשכר הממוצע 75%

 284392 284188 274984 פעמים השכר הממוצע 3

 
 
 

 ב ב ר כ ה4

 
 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד 
 

 4 המוסד לביטוח לאומי המשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות –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-גב' רבקה רוזנברג
 חברי ועדות מקומיות

 בריאות כלליתראש אגף סיעוד בקהילה4 שירותי  –גב' כלנית קיי 
 מנהלת השירות לזקן4 משרד הרווחה והשירותים החברתיים –גלית מבורך גב' 


