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 המוסד לביטוח לאומי
 אגף סיעוד
 בשיתוף עם

 
 השירות לזקן                                                     שירותי בריאות כללית          

 במשרד הרווחה                                                             
 

 א"תשע, ו כסלו"ט  
 2202, נובמבר 22 

 
 
 

 ועדות מקומיותחברי : אל
 
 

 המבקר במרכז יום לזקן ,מיוחדתתוספת שעות  :הנדון 
 
 

 תוספת שעות מיוחדת לזקן :בנושא ,לאחרונה תיקון בחוק בביטוח הלאומיהוכנס כידוע 
 .שאינו מעסיק עובד זר 
 

 :הבאים זמנית על הסעיפים-הזכאי לתוספת הוא זקן העונה בו
 

  ;84%, 75% 168% ,150%הוא זכאי לגמלת  סיעוד בהיקף של  .1
והוא אינו ( הוקפא)או שההיתר שהיה בידו הותלה , אין בידו ביתר להעסקת עובד זר .2

 .מעסיק עובד זר
 

 :עונה על הכללים שלעיל הןה, שעות הטיפול המרביות להן זכאי הזקן
 

 שיעור הזכאות
 

052% 068% 75% 88% 

 תוספת של
 

3 4 1.5 2 

 כ שעות"סה
 

19 22 9.5 11 

 

 גם הם ליהנות , יוכלו  זקנים המבקרים במרכזי יום, --------------אריךהחל מהת
 .במרכז ביקורכך שתגדיל להם את מספר ימי ה, מתוספת השעות המיוחדת

 

  שקיבלו במרכז היום את מספר ימי זכאים אותם לתאפשר התוספת המיוחדת
יוחדת שעות התוספת המואת )הטיפול המקסימאלי שהותר להם על פי גובה זכאותם 

להגדיל במקצת את , (או כמשדרי מצוקה, כמוצרי ספיגה, שעות טיפול בביתכקיבלו 
 . מספר ימי הביקור במרכז היום

 
 :זאת על פי הטבלה הבאה

 

 ימי ביקור מרבי במרכז יום' מס זכאות
 ללא תוספת מיוחדת

 ימי ביקור מרבי במרכז יום' מס
 עם תוספת מיוחדת

150% 5.5 6 

75% 2.5 3 

 אין שינוי אין שינוי 168%

84% 3 4 
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  מספר ימי טיפול לזכאים המעוניינים לקבל התוספת המיוחדת על פי הטבלה תאפשר
לקבל חצי ו  ,84%ות בגובה זכאאם נקבעה להם  לקבל יום נוסף, במרכז יום מירבי

 .150%ו א 75% ות בגובהזכאאם נקבעה להם  יום נוסף
 +מלאים על חשבון הגמלה ימים מרכז היום בלזקנים שביקרו התוספת תאפשר  ,כך

יום שלם על עתה לבקר  –חשבונם  כאשר מחצית היום מומנה על –מחצית יום 
 .חשבון גמלת סיעוד

 

  יוכלו לבקר  –יום טיפול במרכז יום  1/4 -עודף שעות המקביל ל להםזקנים שנשאר
 .היוםולממן מכספם את שארית , יום 1/4במרכז מטעם חוק סיעוד בעלות של 

 . פעם בחודש, יוכלו זקנים אלה לבקר במרכז היום במשך יום שלם, לחילופין
ואין חשש שיצפו להסעה  ,וצע רק לזקנים שמסוגלים לעמוד בתכנית כזאתיהסדר זה 

 .הם מסוגלים לממן את חלק היום החסרבנוסף ו, בימים שאינם בתכנית
 

  ימים בשבוע 6-לעבור ל ,ימים בשבוע בלבד 5למרכזי היום שפתוחים אנו מציעים. 
שיוכלו ( הזכאים לתוספת מיוחדת 150%זכאי )זאת מאחר ועתה יתווספו זקנים 

 . ימים בשבוע 6לבקר במרכז 
 .ימים 6יכלו לבקר במרכזי יום ( עם ובלי תוספת מיוחדת) 168%עד היום רק זכאי 

 
 .זקנים וגם יגדיל את הכנסות מרכז היוםייטיב עם ההדבר 

 

 שינוי , התחלת העסקת עובד זר, התליית היתר)אות לתוספת מיוחדת שינויים בזכ
לחודש שלאחר  1 -ב –הלכה למעשה  –יבוצעו , שחלו באמצע החודש( ברמת זכאות
 .חודש השינוי

 

 תוך ציון )והועדה קבעה לו ימי ביקור במרכז יום במשך השבוע , זקן הזכאי לתוספת
 ,לו שינויים בזכאות לתוספתאם ח –( באילו ימים מימי השבוע יבקר במרכז

ועם  ,ס מרכז היום"שיתוף עם עותוך  -( או מרכז הוועדה)תחליט הוועדה 
 .באילו מן הימים יפסיק לבקר במרכז - המשפחה/הקשיש

 

  כל הכללים שחלו על מתן תוספת מיוחדת בבית הזקן יחולו גם על מתן התוספת
, להשלמת שעות בחגים, זוג-כללים הקשורים לתוספת מיוחדת לבני)במרכזי יום 

 ( 'וכו ,להשלמת שעות בבית הזקן או בבית חולים בעת מחלת הזקן
 .ראה נספח לחוזר זה בהמשך

 

 המבקרים , בימים הקרובים תקבל כל וועדה מקומית רשימה של זקנים שבתחומה
 (.84% -ו, 168%, 75%, 150%: זקנים שזכאותם)יום -במרכזי

ותציין  ,הרשימה תמוין לפי זקנים המקבלים תוספת מיוחדת וכאלה שאינם מקבלים
 .את מספר ימי הביקור במרכז היום של כל זקן

 .טיפול לגבי זקנים אלה-הוועדה מתבקשת לשקול מחדש תכנית
 

 יקבלו מכתבים   – ביקור במספר ימי התה הגבלה ייהזקנים המבקרים במרכזי יום וה
 .ספר ימי הביקור במרכז היוםעל אפשרות הגדלת מ

 

  ( גם עובד שאינו חוקי)מרכזי הוועדות מתבקשים להיות ערים לגבי העסקת עובד זר
 .על ידי זקנים המקבלים תוספת מיוחדת

 מקבלים מספר קטן של /שלא מקבלים כללהדבר אמור במיוחד לגבי זקנים 
רגון המספק אהמטעם  בביתם ביקורי ביתמבוצעים ולכן לא , טיפול בבית-שעות

 .שירותים בבית
 

  המערכת הממוכנת תותאם גם לקבלת התוספת המיוחדת על ידי זקנים המבקרים
 .יום-במרכזי
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, הטיפול בבית-את ימי השהות במרכז יום ויתרת שעותב טבלה המסכמת "מצ, לנוחיותכם

 :לזקנים עם זכאויות רלוונטיות לתוספת מיוחדת
 
 
 

 ות טיפול בביתויתרת שע, ימי שהות במרכז יום
 (84%) 168% -ו( 75%) 150%לזכאי 

 
 

 יתרת שעות הטיפול בבית 

 150% 75% 

ימי ' מס
 ביקור

 במרכז יום

ללא תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 16

עם תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 19

ללא תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 8

עם תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 9.5

1 ¼13 ¼16 ¼5 ¾6 

2 ½10 
½13 ½2 4 

2.5 ----- ----------- 1 ----------- 

3 ¾7 ¾10 
----------- ¼1 

4 5 8 ----------- ----------- 

5 ¼2 ¼5 ----------- ----------- 

5.5 ¾ ----------- ----------- ----------- 

6 ----------- ½2 ----------- ----------- 
 

 יתרת שעות הטיפול בבית 

 168% 84% 

ימי ' מס
 ביקור

 במרכז יום

פת ללא תוס
 מיוחדת

 ש"ש 18

עם תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 22
 

ללא תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 9

עם תוספת 
 מיוחדת

 ש"ש 11

1 ¼15 
¼19 ¼6 ¼8 

2 ½12 ½16 ½3 ½5 

 2¾ שעה ¾ 13¾ 9¾ 3
ניתן לבקר ) 0 ----------- 11 7 4

 4יום . במ
, ימים בדיוק

ללא שארית 
של שעות 
 (טיפול בבית

5 ¼4 ¼8 ----------- ----------- 

6 1.5 5.5 ----------- ----------- 
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 יום-תוספת מיוחדת למרכזי –נספח   לחוזר וועדות 
 
 
 

 

  בהעסקה באופן אינו זכאי לתוספת מיוחדת גם אם מדובר , המעסיק עובד זרזקן
  .פרטי בשעות שאינן מטעם חוק סיעוד

 

  שאינהבר בהעסקה אינו זכאי לתוספת מיוחדת גם אם מדו, עובד זרזקן המעסיק 
 .חוקית

 

 שני בני הזוג אינם , כאשר שני בני הזוג הינם בעלי היתר להעסקת עובד זר במשותף
 .זכאים לתוספת

אם רק השני יוכל לקבל את התוספת , רק אחד מבני הזוג הוא בעל ההיתר כאשר
 .הוא מקבל את שעות הסיעוד באמצעות עובד ישראלי

 

 החל מהחודש יהיה זכאי לתוספת , תר שלומי שהעסיק עובד זר והתלה את ההי
 .שלאחר חודש ההתליה

 

  התוספת  יפסיק לקבל  את/יקבל ( הזכאות עלתה או פחתה)מי שחל שינוי בזכאותו
 .החל מהחודש הבא –המיוחדת

 

 התליית היתר לעובד זר/כשמתקבל מידע מרשות ההגירה על העדר , 
או תתבצע בחודש , לחודש 15 -תתבצע התוספת באותו חודש אם המידע הגיע עד ה

 .לחודש 15-הבא אם המידע הגיע אחרי ה
 

  היה , נסע לביקור קרובים, חולהזקן )שלא הגיע למרכז היום כללי השלמת ימים לזקן
 .התוספתימי יחולו גם על  –( 'וכו, באבל

 

 יחולו גם הם על שעות ( שבתות וימי חג)למתן שירותים בימי שבתון  םהכללי
  .התוספת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


