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מטרות הרפורמה בחוק הסיעוד

העלאת ההיתכנות לזקן לחיות בביתו בקהילה◆

התאמת היקף שעות הסיוע בחוק הסיעוד למצבו       ◆

.התפקודי ולצרכיו של האזרח הוותיק

הגדלת היקף שעות הסיוע לזכאים בעלי צרכים     ◆

.  תפקודיים מורכבים ברמות התלות הגבוהות

מתן יכולת בחירה ואוטונומיה לזכאי החוק בבחירת השירות  ◆

.  ההולם עבורם והעצמתם

סיוע לאזרח הוותיק בבחירת גמלה בכסף באמצעות שילוב  ◆

.חוות דעת של איש מקצוע



עיקרי הרפורמה

www.themegallery.com

מעבר משלוש רמות תלות לשש רמות תלות -

הגדלת מספר יחידות שרות שבועיות ברמות התלות  -

. הגבוהות

הרחבת האפשרות לבחירה בגמלה בכסף ואפשרות   -

.גמלת שירותים+ של שילוב גמלה בכסף 

.שינוי הניקוד לאזרח ותיק בודד-

עד ינואר  , הרפורמה תיכנס בהדרגה בשלוש פעימות-

2021 .



מה נשאר ללא שינוי

.עריכת מבחן הכנסות כתנאי ראשוני לאישור גמלת סיעוד

. צורך במבחן תלות לצורך קביעת רמת הזכאות

.אופן הגשת הטפסים לצורך קבלת הגמלה זהה

.4החל מדרגה , תוספת שעות לניצולי שואה לפי הקריטריונים

.בקשה להגשת החמרת מצב

.יום הראשונים לאשפוז30-ח ב"מטפל יכול לעבוד בבי



הרמה הראשונה

יבחר הזקן    ( נקודות תלות2.5-3)–1ברמת התלות ◆

:הסיעודי אפשרות אחת מבין השלוש הבאות

גמלה כספית  

₪  1,407בגובה 

נכון  )בחודש 

( 2018ליוני 

אותה ניתן לנצל 

;לכל מטרה 

שעות  9

שבועיות שניתן  

לממש אותן  

לצרכים שאינם  

כמו  )טיפול ביתי 

ביקור במרכז  

מוצרי  , יום

לחצן  , ספיגה

מצוקה ושירותי  

(כביסה

שניתן  ש"ש5.5

לממש לטיפול  

אישי בבית או 

לשלב בין שירותים  

כולל שילוב )שונים 

(.  עם גמלה כספית

ש"ש3.5: לדוגמא

שעות  2-בבית ו

עבור ביקור במרכז 

שעות  2או , יום

טיפול אישי בבית  

והשאר בכסף



נקודות תלות והיקף השעות, 2-6רמות התלות 

פעימה שלישיתפעימה שניהפעימה ראשונה

נקודות  

גמלהתלות

תוספת 

למעסיק  

גמלהישראלי

תוספת 

למעסיק  

גמלהישראלי

תוספת 

למעסיק  

ישראלי

2רמה 

3.5-4.5101010

3רמה 

5-6123123143

4רמה 

6.5-7.5163173183

5רמה 

8-9194214224

6רמה 

9.5-10.5244264264



(91%)השינויים ברמת הזכאות הראשונה 

היום

פעימה ראשונה ברפורמה

מה ניתן לקבל במסגרת הרפורמהנקודות תלות

נקודות2.5-5.5

:ניתן לקבל ב

שירותים•

ש"ש9.75•

2.5-3

רמה  : נקודות

1

:הזקן יבחר  מהאפשרויות הבאות

שעות לטיפול שאינו טיפול ביתי9•

(                                                                         שעות5.5)בכסף 1,407₪•

,  כסף)כל טיפול משולב לשעות5.5•

..( וכוטיפול ביתי , לחצן,מוצרי ספיגה

3.5-4.5  :

2רמה 

+  בכסף ש"ש4עד -ש"ש10•

שירותים

–ז"עולמי שאינו מעסיק 3+ ש"ש12•
שירותים+ בכסף ש"ש4עד 

5-5.5:

3רמה 

.שעות ביום12, ימים בשבוע6ניתן לקבל בכל הרמות בתנאי שמעסיק עובד צמוד : גמלה בכסף



(150%)השינויים ברמת הזכאות השניה 

היום  

ברפורמה פעימה ראשונה

מה ניתן לקבל במסגרת הרפורמהנקודות תלות

נקודות6-8.5

:ניתן לקבל ב

שירותים•

למי ש"ש3+ש"ש16•

שאין לו היתר להעסקת  

עובד זר

6:

3רמה 

ז"עולמי שאינו מעסיק ש"ש3+ש"ש12•

שירותים+ בכסף ש"ש4עד •

שירותים+עד שליש מהשעות בכסף •

6.5-7.5 :

4רמה 

ז"עולמי שאינו מעסיק ש"ש3+ ש"ש16•

שירותים+ בכסף ש"ש4עד •

שירותים+ עד שליש מהשעות בכסף •

8-8.5:

5רמה 

ז"עולמי שאינו מעסיק ש"ש4+ ש"ש19•

שירותים+ בכסף ש"ש4עד •

שירותים+ עד שליש מהשעות בכסף •

.שעות ביום12, ימים בשבוע6ניתן לקבל בכל הרמות בתנאי שמעסיק עובד צמוד : גמלה בכסף



השינויים ברמת הזכאות השלישית  

(168%)

היום  

ברפורמה פעימה ראשונה

מה ניתן לקבל במסגרת הרפורמהנקודות תלות

נקודות+9

:ניתן לקבל ב

שירותים•

למי שאין  ש"ש4+ש"ש18•

לו היתר להעסקת עובד זר

9:

5רמה 

-ז"עולמי שאינו מעסיק ש"ש4+ ש"ש19•

שירותים+ בכסף ש"ש4עד 

שירותים+ עד שליש מהשעות בכסף •

9.5-10.5

6רמה 

ז"עולמי שאינו מעסיק ש"ש4+ש"ש24•

שירותים+ בכסף ש"ש4עד •

שירותים+ עד שליש מהשעות בכסף •

.שעות ביום12, ימים בשבוע6ניתן לקבל בכל הרמות בתנאי שמעסיק עובד צמוד : גמלה בכסף



גמלה בכסף במסגרת הזכאות  

: 2-6ברמות

בגמלההשירותמיחידותשלישעדלבחוררשאיהזקן ❖

אישר את ההתאמה לצרכיו  מקצועיגורםאםבכסף

.בביתוביקרלאחר ש

עודכלבכסף  שירותיחידותארבע עדהזקן יכול לבחור ❖

.מקצועיגורםבביתוביקרלא



ביקור גורם מקצועי

גורם מקצועי יבקר אחת לשנה אצל מקבל גמלה בכסף על ◆

.מנת לבדוק אם שירותי הסיעוד שניתנים לו עונים על צרכיו

המוסד או הוועדה יכולים להחליט שלא לשלם גמלה בכסף ◆

אם נמצא ששירותי הסיעוד הניתנים לו אינם עונים על 

.צרכיו

:  גורם מקצועי◆

,  אועובד סוציאלי שהוא חבר הוועדה המקומית -

,אועובד סוציאלי מטעם המוסד -

מתאם טיפול-



ערך יחידת שירות

תעריף שעה לנותן  -₪ 59.5–ערך שעה ❖

.שירותים

–ערך שעת סיעוד שבועית מתורגמת לחודש❖

204.7 ₪:

59.5X4.3X80%

ח"ש818.4= שעות 4



זכאי לפי הדין הקודם

יוכל  , קשיש שהיה זכאי לגמלת סיעוד לפני תחולת החוק◆

.אם לקבל יחידות שירות לפי הדין הקודם או החדשלבחור 

זכאי הבוחר ביחידות שירות לפי הדין החדש יכול לחזור ◆

כל עוד הניקוד  , ולבחור יחידות שירות לפי הדין הקודם

.נותר בעינו



+90עיוורים בודדים ובני 

90הוראות לבדיקת עיוורים ובדיקת בני ◆

.  ומעלה יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה

,עד אז

.  1במקום רמה 2עיוור בודד יהיה זכאי לרמה ◆

נקודות במבחן  6ומעלה שנקבעו לו 90בן ◆

.3במקום רמה 4תלות יהיה זכאי לרמה 



זכאים בדין הקודם

הסבריחידות שירות בדין חדשנקודות

בדין החדש היו אמורים  זהה לדין הקודם–2.5-39.75

9או 5.5-זכאים ללהיות

נקודות לזקנים מעל גיל 6

( 3רמה )90

למי שאינו מעסיק16+3

זהה לדין  –עובד זר 

הקודם

החדש היו אמורים  בדין

12+3-להיות זכאים ל 

למי שאינו מעסיק  19+4ומעלה90בני 6-7.5

זהה לדין  –עובד זר 

הקודם

היו אמורים  בדין החדש

16+3-ללהיות זכאים 



תוספת שעות מיוחדת למי שלא

מעסיק עובד זר

שעות  4עד 3תוספת של 

3-6ברמות 

תלוי בהעסקה בפועל של  

עובד זר

ההיתרבהתלייתכרוךלא



השינויים בתוספת נקודות לבודד

ברפורמההיום

תוספת של חצי  מקבל–נקודות 2עד 

נקודה

תוספת של חצי נקודה  –נקודות 2עד 

מקבל תוספת של חצי  –נקודות2.5-4

נקודה

מקבל תוספת של  –נקודות ומעלה 2.5-מ

נקודות1.5

קפיצה ברמה–המשמעות

2מקבל תוספת –ומעלה נקודות 4.5

נקודות

2רמה : 3.5-4.5

3רמה :5-5.5

01.11.18-יחולו רק על מי שיהיה זכאי החל מה–שינויים בתוספת הנקודות לבודדים 



המרת יחידות שירות למבקרים במרכזי יום

יחידות שירות לזכאים 2–יום אחד במרכז יום שווה ערך ל ◆

.1-3ברמות 

יחידות שירות  2.75–יום אחד במרכז יום שווה ערך ל ◆

.4-6לזכאים ברמות 

2.75. )לא ישתנה6ערך שעה לזכאים בדין הקודם בניקוד ◆

( .יחידות שירות



גמלת סיעוד כהכנסה

גמלת סיעוד המשולמת בכסף לא 

תיחשב הכנסה של הזכאי לכל דבר 

.ועניין



הטבות

הטבות שקיבלו זכאים ברמת התלות הראשונה  על פי הוראות החוק  •

(.70%הנחה בארנונה )ברפורמה 2-ו1הקודם יינתנו לזכאים ברמה 

הטבות שקיבלו זכאים ברמת התלות השנייה על פי הוראות החוק  •

הנחה בארנונה  )5ניקוד -ברפורמה 4-ו 3הקודם יינתנו לזכאים ברמה 

(.הנחה במים+ 70%

הטבות שקיבלו זכאים ברמת התלות השלישית על פי הוראות החוק  •

וכן זכאי ברמה 8מניקוד –ברפורמה 6-ו5הקודם יינתנו לזכאים ברמה 

הנחה במים  + 70%הנחה בארנונה )90שמלאו לו , 6.5-7.5ניקוד –4

(.הנחה בחשמל+ 



הטבות לניצולי שואה

שעות  9ניצולי שואה יקבלו תוספת של ◆

. 6.5מניקוד –ומעלה 4שבועיות מרמה 

.נקודות6כמו כן גם מי שקיבל 



מתאם טיפול

"מתאם טיפול"יקבעו הוראות בתקנות ל

.מתאם טיפול אמור לסייע לזקן לממש את זכויותיו



מידע לזכאים

נשלחו מכתבים לכל הזכאים בהם מידע על השינוי  ◆

.בזכאות ואפשרויות הבחירה

קיים פרסום של הודעות באמצעי התקשורת◆

באתר האינטרנט של המוסד קיים סימולטור המאפשר  ◆

.חישוב גמלה מפורט



הודעה למוסד על הבחירה

הזכאי המבקש לשנות את סל השירותים או לקבל כסף  ◆

במקום חלק משעות הטיפול יכול להודיע למוסד באחת 

:הדרכים הבאות

*2637להתקשר למוקד טלפוני ◼

למחשבון באתר האינטרנט של הביטוח הלאומילהכנס◼

למלא טופס שצורף למכתב שנשלח אליו ולשלוח אותו  ◼

או בפקס לסניף או  , באמצעות אתר האינטרנט, בדואר

.בתיבת השירות



! תודה רבה
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