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 המוסד לביטוח לאומי
 אגף סיעוד
 בשיתוף עם

 השירות לזקן                                                     שירותי בריאות כללית          
 במשרד הרווחה                                                             

 
 "ט אדר, תשע"גכ 
 3112מרץ,  11 

 
 מקומיותאל: חברי ועדות 

 
 תשלום גמלה כספית לזכאי בחודש בו לא סופקו כל שירותי הסיעודהנדון: 

 
 

קובע כי גמלת הסיעוד תשולם לידי הזכאי כאשר מתקיימים שני  הביטוח הלאומי )ג( לחוק 222סעיף 
 תנאים מצטברים:

-מ הועדה המקומית קבעה כי "אין שירותים זמינים" או שירותי הסיעוד ניתנו באיחור למעלה .1

 ימים ממועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד. 06

 .הועדה המקומית קבעה כי הזכאי "גר עם בן משפחה המטפל בו" .2

לא בוצע תשלום לזכאי עקב היעדר שירות זמין בחלק מחודש שבו ניתנו שירותים כלשהם, כגון בעבר, 
שהגמלה תשולם  על סעיף בחוק הביטוח הלאומי הקובע ד. בהסתמך ומוצרי ספיגה, משדר מצוקה וע

 כולה או מקצתה לנותן השירותים. 
בהתאם לחו"ד משפטית שקיבלנו, סעיף זה נועד לאפשר תשלום גמלת סיעוד לנותני השירותים, על 

אף הסעיפים בחוק הביטוח הלאומי המונעים העברת זכות לגמלה, ורק בהקשר זה צוין כי תשולם 
 גמלת הסיעוד , כולה או מקצתה לנותן השירותים.

 
גמלת הסיעוד משולמת מקצתה לנותן השירות, ניתן לשלם את יתרת הגמלה בכסף לפיכך גם אם 
על פי קביעת הוועדה שהזכאי  -עבור אותו חלק מהחודש שבו הזכאי לא קבל שירותים  ישירות לזכאי

 גר עם בן משפחה מטפל בו והעדר שירותים זמינים.
 

ך בדיקות מקיפות: האם המשפחה הערימה הוועדה המקומית צריכה לערו ,בטרם קבלת החלטה
במכלול הבדיקה יש  מסיבה בלתי סבירה.  םקשיים על כניסת מטפל, האם הזכאי סרב לקבל שירותי

 –מתוכננתבמקרה שמטפלת יצאה לחופשה  –משקל למועד בו פנתה המשפחה לוועדה, לדוגמא 
 האם המשפחה פנתה מספיק זמן מראש בטרם יציאת המטפלת לחופשה

גם בחודש בו סופקו שירותים עבור החלק בחודש שבו לא סופקו שירותים, הגמלה הכספית תשולם 
 באופן חלקי, לדוגמה סופקו מוצרי ספיגה,  או משדר מצוקה  בחלק מהחודש.

 
כולל –במסך הפרשים  עבור כל חודש בנפרד, במקרים אלו התשלום יבוצע: הוראות לפקידי תביעות
 .ות ששולם לנותני השירות עבור אותו חודשקיזוז של סכום החשבוני

 

 
 

 סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי  –גב'  אילנה שרייבמן  העתק:
 מנהלי סניפים

   מנהלי תחומי הגימלאות
 מנהלת תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי – בושם-גב' רבקה רוזנברג           
 בקהילה, השירות לזקן, משרד הרווחה תארצי תמפקח -דליה רוזיניק גב'           
 , שירותי בריאות כלליתראש תחום זקנה ומחלות כרוניות –ב' לריסה ראם ג           
 מנהלי לשכות הרווחה ברשויות המקומיות           

 עובדי אגף סיעוד, משרד ראשי            

 –עדה המקומית מתפרסמות מטעם הצוות הבינמשרדי והנחיות לו
 וביטוח לאומי שירותי בריאות כלליתת לזקן במשרד העבודה ורווחה, השירו

 


