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 :החוזרפרטי 

 5/6/2018כב' בסיון תשע"ח,  :תאריך

 1492 ':מס חוזר
 

 תוספת שעות: נושא

 תוספת שעות לזכאים לסיעוד שאינם מעסיקים עובד זר: החוזר שם

 1.6.2018:תחולה תאריך

 מטרת החוזר

 תוספת שעות לזכאים שאינם מעסיקים עובדים זרים. ןהסבר על שינוי במת

 פתח דבר

אין לו היתר להעסקת עובד זר או שההיתר הותלה והוא אינו  בתקופה שבה תוספת לזקן בשתי הרמות הגבוהות עד כה ניתנה

  .עובד זרמעסיק 

 התליית ההיתר.קיום היתר או ללא קשר ל עובד זר בפועל התוספת תינתן למי שאינו מעסיק 2018החל מחודש יוני 

 קריטריונים לזכאות

לה תאו שההיתר הו עובד זרלחוק ניתנת תוספת לזקן בשתי הרמות הגבוהות אם אין לו היתר להעסקת  224הוראות סעיף  על פי

 . עובד זראינו מעסיק והוא 

על קיום/אי קיום  אלא  עובד זר העסקתמידע מדויק מרשות ההגירה על  דהוראות אלו נקבעו לאור העובדה שלא היה ברשות המוס

 .עובד זרלהעסקת  היתר

עומת רבה אצל המשפחות שלעיתים נדרש להם פרק זמן ממושך רליית ההיתר עוררה תהפסקת התוספת עד להת
 למציאת עובד זר ובתקופה זו לא יכלו להתלות את ההיתר. 

 
עובדים זרים, לפיכך בקשנו במסגרת הרפורמה בסיעוד  העסקתלאחרונה אנו מקבלים מידע מדויק מרשות ההגירה על 

 התליית ההיתר.היתר או ל קיוםלהעניק תוספת שעות למי שאינו מעסיק עובד זר ללא קשר ל
טיפול נוספות בשבוע  שעות 4עד  3 –בקשתנו נענתה ובמסגרת הרפורמה זקן המטופל על ידי עובד ישראלי יהיה זכאי ל 

 עובדים זרים.לעומת מעסיקי  6עד  3ברמה 

, כלומר לפני 2018מטעמים טכניים ולאור העובדה שתיקון זה מיטיב עם הזקנים השינוי יתבצע החל מחודש יוני 

 (.168% –ו  150%הרפורמה , לזכאים ברמות הגבוהות )

 הליך מקווןת

 נוסף למידע על היתר. עובד זר "היסטוריית היתרים" יהיה מידע אודות ציוות של  F 12, 9במסך 
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 לפרטי סטטוס הבקשה. F 10 -הערה בדבר קיומה ו תוצג  קיים אישור של ועדה הומניטריתאם 

 

  :כללי הוספת/ הפחתת שעות התוספת – מלת שירותיםג

 לחודש הבא.  1 –יפסיק את התוספת מ זר ציוות של עובד 

 . לאותו חודש 1 –תוספת מ יקנה לחודש  15 –היעדר ציוות עד ל 

 לחודש הבא. 1 –תוספת מ קנה  והלאה ילחודש  15 –היעדר ציוות מה 

 לטיפול ידני של פקיד תביעות. 19יפתח מעקב  אוטומטיתלא ניתן להפחית שעות מטיפול אישי בבית במקרים בהם 

 

 :כאשר קיימת גמלת כסף/ משולבת וקיים ציוות

 ללא צורך בסימון פקיד. –לחודש הבא  1 –עם הסכום המופחת מה אוטומטית המערכת תיצור החלטת ועדה חדשה 

 

 : ציוות והופסקכאשר קיימת גמלת כסף/ משולבת 

 לטיפול ידני של פקיד תביעות.  18צר מעקב וויי

)שלא  לגמלת כסף/ משולבתחדשה עם פתיחת מעקב זה על פקיד התביעות לבדוק את נסיבות המקרה. בכל החלטת ועדה 

סימון המערכת תשלם על פי . לשלם תוספתבהחלטת הוועדה החדשה האם לסמן התביעות פקיד על ( אוטומטיתנפתחת 

  הפקיד.

 שעות. לא תשולם תוספת -ועדה החדשה ובהחלטת האו שסומן "ל" בשדה זה אם לא סומן "כ" 

 אישור תוספת גמלת כסף"הסימון יתבצע במסך החלטת ועדה, שדה חדש: "

 מפת הזכאות.  – 12הסכום לתשלום לזקן יופיע במסך 

 

 העתקת החלטות ועדה קודמות:

 – ללא אישור)לדוגמה בעת החלטה כי 'אין החמרה'(, תועתק ההחלטה  אוטומטיתמעתה, כאשר תועתק החלטת ועדה קודמת 

 ורק אז לאשר את ההחלטה.כן /לא על פקיד התביעות לסמן בשדה זה האם מגיעה תוספת 

 

 בברכה

 

 ארנה זמיר

 המוסד לביטוח לאומיסמנכ"ל גימלאות,  –גב' אורנה ורקוביצקי  העתק:מנהלת אגף סיעוד

 מנהלי סניפיםמנהלי תחום גמלאותמנהלי סניפי משנהפקידי תביעות סיעודמרכזי דלפק קדמימנהלי מרכז מידע טלפוני

 סיעודבכירה מנהלת תחום  – בושם-גב' רבקה רוזנברג

 חברי ועדות מקומיות

 בקהילה, שירותי בריאות כלליתראש אגף סיעוד  –גב' כלנית קיי 

 מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים –גב' גלית מבורך 


