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 )תוספת שעות מיוחדת( יום-לזקנים המבקרים במרכזי הזכאותהגדלת . 1 הנדון:
 יום-שעה בתכנית הטיפול, לביקור במרכז 1/4ניצול שארית של .  2         

 
לעודד השינוי נועד  לזקן. הגדלת הזכאותלאחרונה הוכנס תיקון בחוק הביטוח הלאומי, בדבר 
הוא ניתן למי שאין בידו היתר לעובד זר זקנים להיעזר בשירותים של מטפלים ישראלים ולכן 

 שההיתר הוקפא והוא אינו מעסיק עובד זר.או 
 

 הזכאות המוגדלת היא בשיעורים הבאים:
 

למי  שיעור הזכאות
 שיש בידו היתר

 

150% 168% 75% 84% 

 שעות הסה"כ 
 בידו היתר ישלמי ש

16 18 8 9 

למי  שיעור הזכאות
 שאין בידו היתר

 

150%227.2% 168%236.2% 75%213.6% 84%218.1% 

 שעות הסה"כ 
 מי שאין בידו היתרל

 

19 22 9.5 11 

 
 כאות תאפשר לזכאים שעל פי תכנית הטיפול שנקבעה להם, ביקרו עד היום זהגדלת ה

בלו כשירות יימי טיפול מירבי במרכז היום )ואת השעות על פי הזכאות המוגדלת ק פרמס
 ימי הביקור במרכז היום. פרתרו עליה( להגדיל במקצת את מסיאחר או ו

 
 :ת השוואה למספר ימי ביקור מירבילהלן טבל

 
שיעור הזכאות למי 
 שמעסיק עובד זר

מספר ימי ביקור 
 מרבי במרכז יום

 ללא הגדלת זכאות

שיעור זכאות למי 
 שאינו מעסיק עובד זר

מספר ימי ביקור 
 מרבי במרכז יום

 עם הגדלת זכאות

150% 5.5 150%227.2% 6 

75% 2.5 75%213.6% 3 

 נוייאין ש 6 168%236.2% אין שינוי 6 168%

84% 3 84%218.1% 4 

 
 

לבקר  84%218.1% זכאותו ששיעור לזכאי זכאות המוגדלתבהתאם לטבלה, תאפשר ה
לבקר   150%227.2%  וא  75%213.6% ששיעור זכאותויום נוסף, ולזכאי במשך במרכז 
 חצי יום נוסף. במשך במרכז 
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 :כללים והבהרות
 
בד זר וחידש את ההיתר, וכתוצאה מכך פחתה זכאותו, היה והזקן החליט להעסיק עו (1

חליט הועדה המקומית בשיתוף עם עו"ס מרכז היום ועם הקשיש/ה והמשפחה באיזה ת
 יום מימי השבוע יפסיק הזקן לבקר במרכז היום.

 
גם אם מדובר בהעסקה באופן פרטי  הגדלת הזכאותזקן המעסיק עובד זר, אינו זכאי ל (2

 בשעות שאינן מטעם חוק סיעוד. 
 

 גם אם מדובר בהעסקה שאינה חוקית. הגדלת הזכאותזקן המעסיק עובד זר, אינו זכאי ל (3
 

להיות ערים  -עד כמה שהדבר ניתן  –בהקשר לאמור לעיל אנו מבקשים ממרכזי היום  (4
הזכאים להגדלת ו חוקי( על ידי זקנים לגבי העסקת עובד זר )גם עובד שאינ ולדווח לועדה

 .הזכאות
 הדבר אמור במיוחד לגבי זקנים שלא מקבלים כלל/או מקבלים מספר קטן של 

טיפול בבית, ולכן לא מבוצעים בביתם ביקורי בית מטעם הארגון המספק שירותים -שעות
 בבית.

 
 :עידוד לפתיחת מרכז היום שישה ימים בשבוע

 
 ימים בשבוע. 6-ימים בשבוע בלבד, לעבור ל 5היום הפתוחים אנו פונים בהצעה למרכזי 

ימים  6( שיוכלו לבקר במרכז שהוגדלה זכאותם 150%זאת מאחר ועתה יתווספו זקנים )זכאי 
 בשבוע. 

 ימים. 6יכלו לבקר במרכזי יום  168%עד היום רק זכאי 
 

 הדבר ייטיב עם הזקנים וגם יגדיל את הכנסות מרכז היום.
 

  לידיעתכם
 

 :יום טיפול 1/4 -עודף שעות המקביל להשימוש ב הפעלה מחדש של
 

לבקר שוב יוכלו  –יום טיפול במרכז יום  1/4 -שנשאר להם עודף שעות המקביל ל זקנים
 יום, ולממן מכספם את שארית היום. 1/4במרכז מטעם חוק סיעוד בעלות של 

 , פעם בחודש. לחילופין, יוכלו זקנים אלה לבקר במרכז היום במשך יום שלם
משנה את התכנית השבועית או הסדר זה כי  מביןהוא קן ולוודא שבפני הזחשוב להדגיש 

 בימים שלא נוספו. השחלילה לא יחכה להסעכדי החודשית הקבועה שהייתה לו, 
 

 אפשרות זו מתייחסת לכלל הזקנים.
 
 

 ב ב ר כ ה,

 
 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד 
 

 סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי –ן גב' אילנה שרייבמ העתק: 
 ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית –גב' כלנית קיי             
 מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה  –גב' מרים בר גיורא             
 בקהילה, משרד הרווחה תארצי תמפקח – גב' דליה רזניק            
 מנהלת תחום סיעוד, המוסד לביטוח לאומי –בושם -גגב' רבקה רוזנבר            
 חברי ועדות מקומיות            


