
C:\Users\05803045\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.Outlook\ED4PH5MK\240214 ( 2גמלה בכסף למעסיק מטפל צמוד.)docx 

1 

 המוסד לביטוח לאומי
 אגף סיעוד
 בשיתוף עם

 
שירותי בריאות                                                         השירות לזקן          

 כללית                                      
  במשרד הרווחה

 
 יום שני, כ"ד אדר א' תשע"ד

24.2.2014 

 

 גמלה בכסף למעסיק מטפל צמוד

 

 

 כללי

 

פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, מסדיר את עניין הזכאות לביטוח סיעוד באמצעות 

 גמלת סיעוד הניתנת בעין )בשירותים(.

 

הפעיל המוסד תכנית ניסיונית בתשעה אזורים בארץ, במהלכה  2008מאז חודש מרץ 

ניתנה האפשרות לעומדים בתנאים שנקבעו במסגרת התכנית, לקבל את גמלת 

במסגרת הוראת שעה ולוותה  2013הסיעוד בכסף. תכנית זו הופעלה עד חודש אפריל 

 במחקר שנערך על ידי מכון ברוקדייל 

 

הוראת שעה לאחר אישור וועדת העבודה,  –לחוק  147פורסם תיקון  6.8.2013ביום 

הרווחה והבריאות של הכנסת. התקנות אשר מסדירות כללי ביצוע והסדרים בעניין 

 6.2.2014   בחירת הזכאי בגמלת כסף פורסמו ברשומות ביום

והתקנות  31.12.2014בתוקף עד  1.3.2014נקבע שתחולת הוראת השעה היא מיום 

 על גמלה המשתלמת מיום התחילה או לאחריו.  יחולו

 

התנאים הם תנאים מצטברים, דהיינו על הזכאי  -התנאים לקבלת גמלה בכסף

 לעמוד בכל התנאים הרשומים מטה

 

, לרבות מי  168%או  150%,  91% –זכאי לגמלת סיעוד בכל רמות הזכאות  .1

 שנקבעה לו הפחתה עקב הכנסות.

כלומר  –ששה ימים בשבוע ברוב שעות היממה  –היקף הטיפול הניתן לזכאי  .2

 שעות ויותר ביממה. 12

 הזכאי מעסיק מטפל צמוד העונה על "תנאי מטפל" כלהלן: .3
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 המטפל נותן שירותי סיעוד בעצמו תמורת שכר. .א

 המטפל אינו "בן משפחה". .ב

הורה, בן זוג, אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה,  –לעניין זה "בן משפחה" 

 ובני זוגם של כל אחד מאלה.הוריהם וילדיהם 

 יש לו אשרת שהיה כחוק בישראל.  

 

 גמלת כסף ושירותי סיעוד 

ניתן לקבל בו בזמן, גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד  יהיה 2014 ליוני  1-ב החל

: טיפול אישי (למעט שירותי טיפול בבית ע"י עובד זר)אחרים מתוך סל השירותים 

, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי בבית ע"י תושב ישראל, משדר מצוקה

שילוב של  הבחירה היאכביסה. לשירותי הסיעוד המפורטים קיים שווי כספי. אם 

גמלה בכסף ושל שירותי סיעוד יופחת ערכם של השירותים הנוספים שנבחרו מסכום 

₪  3,103הגמלה בכסף. לדוגמא: מקבל גמלה בכסף שזכאי לגמלה בסך  

יופחתו מסכום ₪  200לחודש. ₪  200שלב מוצרי ספיגה בערך של מבקש ל  לחודש,

 בנוסף למוצרי הספיגה.₪  2,903הגמלה בכסף שהוא זכאי לה, ולכן יקבל גמלה בסך 

 

 . לא ניתן לשלב גמלת שירותים וגמלת כסף 4112ליוני  1-לפני ה         

 

 

 שעורי הגמלה

 

מהגמלה  80%הינה בשיעור גמלת הסיעוד המשולמת לזכאי המקבל גמלה בכסף 

 המלאה בהתאם לרמת זכאותו.

 

 

 

 

 להלן שעורי הגמלה:

 

 שעור

 הגמלה

סכום הגמלה 

למי שמעסיק 

עובד זר 

ואושרה 

בקשתו 

 לגמלת כסף

מספר שעות 

טיפול אישי 

בבית בשבוע 

למי שמעסיק 

עובד זר 

ומממש 

זכאותו 

סכום הגמלה 

למי שמעסיק 

עובד ישראלי 

רה ואוש

בקשתו 

לגמלה בכסף 

 תוספת כולל

מספר שעות 

טיפול אישי 

בבית  בשבוע 

למי שמטופל 

ע"י עובד 

ישראלי ומממש 

זכאותו 
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באמצעות נותן 

 שירות

 שאיננו למי

 עובד מעסיק

  זר

באמצעות נותן 

 כוללשירות 

 שעות תוספת

 שאיננו למי

 זר עובד מעסיק

 שעות* 9.75 ₪* 1,594 שעות* 9.75 ₪*1,594 91%

 שעות* 5 * ₪ 797 שעות* 5 ₪*    797 45.5%

 שעות 19 ₪ 3,103 שעות 16 ₪ 2,627 150%

 שעות 9.5 ₪ 1,552 שעות 8 ₪ 1,314 75%

 שעות 22 ₪ 3,576 שעות 18 ₪ 2,942 168%

 שעות 11 ₪ 1,788 שעות 9 ₪ 1,471 84%

 2014נתוני הטבלה מעודכנים נכון לחודש ינואר 

או  91%-משתנה בשעורי הזכאותסכום הגמלה או מספר שעות הטיפול אינו * 

 באם מועסק עובד זר או מטפל ישראלי צמוד. 45.5%

 

 

 

 מי שמקבל גמלת סיעוד בכסף +שירותי סיעוד, תחושב גמלתו באופן הבא:

מגמלתו המלאה  )שמחושבת על פי ערכה של גמלת שירותים (ינוכו שירותי הסיעוד 

 .20% להם הוא זכאי ומהיתרה שתתקבל לאחר הניכוי יופחתו

 

 

 

 הגשת תביעה

 

 הגשת טופס בחירה ברשות ההגירה:

 

בתקנות נקבעו כללים המאפשרים בחירה כבר בעת הגשת הבקשה למתן היתר 

 להעסקת עובד זר לרשות ההגירה על מנת לסייע לזכאים בתהליך זה. 

)הוקפא( ,ימלא בעת  מי שמבקש להעסיק עובד זר לראשונה או לחדש היתר שהותלה

 הגשת הבקשה לרשות ההגירה טופס בחירה.

בטופס הבחירה יציין התובע אם מבקש לקבל גמלה בכסף או גמלה באמצעות נותן 

 כמו כן, יציין את פרטי חשבון הבנק אליו הוא מבקש לקבל את הגמלה. שירותים .

 

 הגשת טופס בחירה ישירות למוסד:
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( ישירות למוסד תוכל להתבצע במצבים 2655)בל/ הגשת טופס בחירה  בגמלה בכסף 

 הבאים:

 

שעות ביום ששה ימים  12מעסיק מטפל צמוד שאינו עובד זר, המועסק  .1

 בשבוע 

 מי שמבקש לשנות את בחירתו מגמלה בעין לגמלה בכסף. .2

 

 היתר העסקה

 

 גמלה בכסף  למעסיק עובד זר תאושר רק לבעל היתר להעסיק עובד זר . 

 

 

 הוועדה המקומיתתפקידי 

 

בהתאם לחוק ,הוועדה המקומית והמוסד רשאים לקבוע, אם המטפל כשיר 

ומתאים לטפל בזכאי לגמלה, בהתחשב בצרכיו וכן אם היקף שירותי הסיעוד 

 הניתנים לו בידי המטפל ורמתם עונים על צרכיו.

 

אם הוועדה קובעת שהמטפל אינו כשיר או אינו מתאים לטפל בזכאי או שירותי 

סיעוד הניתנים לו אינם עונים על צרכיו, המוסד רשאי לא לשלם גמלה בכסף או ה

 למנות מקבל גמלה.

 

 הוועדה תתן את תשומת הלב לזכאים שיתקיים בהם אחד ממצבים אלו: 

 

 הזכאי מטופל בידי מטפל ישראלי. .1

הזכאי מתגורר עם אנשים שאינם בני משפחתו, או עם בן משפחה שאינו בן  .2

 בן משפחה הסובל ממוגבלות קשה.זוגו, או עם 

קיים חשש לעומס טיפולי בהעסקת מטפל יחיד בשל קיומו של יותר ממטופל  .3

 אחד במשק הבית, או בשל כל סיבה אחרת.

קיים אבחון או מידע על ירידה קוגניטיבית של הזכאי, ואין לזכאי בן  .4

 משפחה שמטפל בו או אפוטרופוס או מקבל גמלה שמונה לו.

 

 הזכאי לקבלת הגמלהשינוי בחירת 

 5השינוי יכנס לתוקפו עד  –זכאי שבחר לעבור מגמלה בעין לגמלה בכסף   .1

 ימי עבודה מיום קבלת בקשה של הזכאי. 
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 1 -זכאי שבחר לעבוד מגמלה בכסף לגמלה בעין, השינוי יכנס לתוקף ב .2

 בחודש שלאחר היום בו התקבלה הודעת הזכאי. 

ר לגמלת שירותים יודיע לסניפי זכאי המקבל גמלה בכסף ומעוניין לעבו .3

 המוסד בכתב או בפקס. )רשימת הפקסים לסניפים מצ"ב(. 

במעבר בין גמלה בעין לגמלה בכסף ובין גמלה בכסף לגמלה בעין מובטחת  .4

 לזקן ההמשכיות ברצף השירותים. 

 

 ניצולי שואה 

 

חוק  הוכר כנרדף נאצים ע"י ועידת התביעות, הרשות לזכויות ניצולי שואה אומי ש

הפיצויים הגרמני וכן הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד של 

ומעלה עשוי להיות זכאי לתוספת של שעות סיעוד מעבר לשעות הניתנות ע"י  150%

למלא את טופס הפנייה  ,בחר בקבלת גמלה בכסףמי ש המוסד לביטוח לאומי. על

בחר בקבלת שירות, ש מיל עהטופס מצורף לטופס התביעה. לוועידת התביעות 

)בית צרפת,  5לפנות לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל בכתובת : רחוב תובל 

-03פקס:   03-6090866טל:  67897ת"א,  7197ת"א. מען למכתבים: ת.ד.   (,1קומה 

  shoa.org-http://www.kאו באינטרנט בכתובת:   6968294

 

 ביקורי בקרה

וועדה מקומית מקצועית או מי מטעמה תקיים שלושה ביקורי בקרה בשנה  .1

 קלנדרית בבית הזכאי המקבל גמלה בכסף. 

 באשר לגורם שיערוך את ביקורי הבקרה יצא חוזר בזמן הקרוב.  .2

המוסד יפנה לזכאי פעמיים לפחות במהלך שנה קלנדרית ויוודא כי הזכאי  .3

 ממשיך להעסיק את המטפל.
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