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   2 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז מידע ומחקר

 מבוא .1

. מסמך זה נכתב לבקשת הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים לקראת דיון מיוחד ביום הקשיש

בבית ו בקהילה, במוסדות סיעודייםנעשה קשישים הנזקקים לטיפול סיעודי חלקי או מלא בהטיפול 

, ]נוסח משולב [ בחוק הביטוח הלאומי הקשישים במדינת ישראל זכאים לשירותי סיוע המעוגנים.הקשיש

 שירותים אלו ניתנים לקשישים .1994-ד" התשנ,בריאות ממלכתיביטוח חוק ב ו,1995-ה"התשנ

תים ו שירנותניםהרווחה משרד משרד הבריאות ו. באמצעות המוסד לביטוח לאומי וקופות החולים

יתרונותיהן , שים סיעודייםהעלויות למדינה של שיטות הטיפול בקשיבמסמך זה נבחנות  .נוספים

 .וחסרונותיהן

 משרד הבריאות .2

פיקוח על שירותים לקשישים לולקשישים שירותים מתן אחראי ל האגף לגריאטריה במשרד הבריאות

קשישים סיעודיים טיפול בממונה על ההמשרד עצמו .  מספקיםקופות החולים ונותני שירותים פרטייםש

 מיטות 3,297-ו מיטות לקשישים סיעודיים 15,040 המשרד אחריותב היו 2004בשנת . תשושי נפשבו

   1.לתשושי נפש

מיטה  של הממוצעתעלות ה. הקשיש ובני משפחתו, המדינה:  גורמיםנים כמההאשפוז הסיעודי מממאת 

 70%-תקציבו כמ מכסהמשרד הבריאות  2).מ"כולל מע (ח"ש 9,200 א הי2006ספטמבר ב ודית לחודשסיע

 כל קשיש אשר נמצא 3.הקשיש ומשפחתו והמוסד לביטוח לאומינותרים מכסים ה 30%ואת , מהעלות

פי מבחן ההכנסה נקבע חלקם של הקשיש -על. זכאי לאשפוז סיעודי עובר עם בני משפחתו מבחן הכנסה

  4.ובני משפחתו במימון האשפוז במוסד הסיעודי

 

 משרד הרווחה .3

כמה מימון של ב המשרד שותף בהפעלה ו5.םתשושיעצמאיים ולטיפול בקשישים משרד הרווחה אחראי 

בהם דרים קשישים ומקבלים שתוכניות למתן שירותים לקשישים בקהילה ומפקח על המוסדות 

 ).אבות-בתי(שירותים 

 – וינט ישראל'גגון  גורמים מהמגזר השלישי כבשיתוף תוכניותמפעיל במסגרת הקהילה משרד הרווחה 

  מקבלים כמהקשישים וקשישים המוגדרים תשושיםובה , "מכתקהילה תו"אחת התוכניות היא ". אשל"

                                                 
 pdf.02107806/pages/Download/il.gov.health.www://http ,52, 2004סיכום שנת , אגף לגריאטריהה, משרד הבריאות 1

 . 2006בספטמבר 
 . 2006 בספטמבר 20, פקס, ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למשנה למנכ, מירי כהן 2
 . 2006 בספטמבר 25, שיחת טלפון, משרד הבריאות, אחראית תקציבים באגף לגריאטריה, אורלי גרטסמן 3
 ,תשושי נפש/אשפוז קשישים במוסדות סיעודיים, משרד הבריאות 4

3538=&pageid622=&catid73=asp?maincat.default/pages/il.gov.health.www://http ,25 2006 בספטמבר  . 
 . לסיעודיקשיש תשוש הוא קשיש הנזקק לעזרה מסוימת אבל לא נחשב  5



 
   3 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז מידע ומחקר

משרד הרווחה מסבסד . ח"ש 100 ם הההשתתפות בתוכנית לקשיש לחודשדמי . שירותים בבתיהם

 . ח"ש 55עד לסכום של קשישים מעוטי יכולת 

. "אשל"גון בשיתוף מחלקות רווחה עירוניות וגורמים במגזר השלישי כגם מרכזי יום עיל פהמשרד מ

. ארוחות ושירותים שונים,  ימים בשבוע ומעניקים לקשישים טיפוליםשישה-חמישההמרכזים פתוחים 

  6. ליוםח"ש 10משלמים מתוכם הקשישים ו , ביוםח"ש 100לכל קשיש היא עלות הפעלת המרכזים 

תשוש במסגרת אבחון של הוועדה לאבחון מקרים רופא או אחות בקופת חולים הגדירו אותו כקשיש ש

משרד ל .אם הביע את רצונו בכך יכול לקבל הפניה לבית אבות, סיעודיים או בוועדה לשירותים חברתיים

 7: חמישה פרמטרים עיקריים לבחינת זכאותו של קשיש להפניה מטעם המשרד לבית אבותישהרווחה 

 .ירודמצב נפשי והתנהגותי  ו קשישים שאובחנו כבעלי בעיות תפקודיות– רפואי-מצבו התפקודי.  א

 . קשישים שאין בקרבת מקום מגוריהם קרובי משפחה או חברים– חברתיוה מצבו המשפחתי  .ב

ראויים למחייתם ואין במקום לא  קשישים המתגוררים בתנאים שנמצאו – תנאים סביבתיים למחיה. ג

 . מגוריהם שירותים הניתנים לקשיש במסגרת הקהילה

 .)יכויו לקבל הפניהגדלים ס, ככל שהזקן מבוגר יותר(, גיל. ד

 וביכולת בני אין ביכולתםש סבסוד לקשישים שמבחן הכנסה הוכיח נותןמשרד הרווחה  –  מצב כלכלי.ה

 .  מתקציב המשרדניתןהסבסוד  8.האבות- לעמוד בתשלום לביתמשפחתם

הפעלת דיור מוגן לקשישים בהקליטה משרד עם משרד השיכון ושותף  משרד הרווחה ,שירותים לענוסף 

 .יםאם בית ועובד סוציאלי צמודגון  כ,שירותיםמקבלים כמה בדיור המוגן הקשישים . עוטי יכולתמ

 9.רכי הקשישים ומצוידות בלחצני מצוקהוצלפי הדירות מאובזרות 

 

 המוסד לביטוח לאומי .4

 10: לקבלת גמלהחמישה קריטריונים. קצבת סיעוד לפי חוק הביטוח הסיעודינותן המוסד לביטוח לאומי 

 . תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה הואבע התו .א

 .מתגורר בקהילה ולא במוסדלקצבה התובע  .ב

                                                 
 . 2006 בספטמבר 25, /ותשושים+עצמאיים+זקנים/זקנים/MisradHarevacha/il.gov.molsa://http, אתר משרד הרווחה 6
 . 2001 בנובמבר 11, השמת זקנים עצמאיים ותשושים במעונות, משרד הרווחה 7
 . 2006 בספטמבר 20, שיחת טלפון, צית במשרד הרווחהמפקחת  אר, איילה שפירא 8
 . 2006 בספטמבר 25, /ביתיים+חוץ+מעונות/זקנים/MisradHarevacha/il.gov.molsa://http, אתר משרד הרווחה 9

2BD8-E6F4-A782-8AB4BDBC/exeres/NR/il.gov.btl.www://http-, ח הלאומיהנתונים והטבלה מתוך אתר הביטו 10
y=htm?&sFather.7F7A43D0CBC6 ,25 2006 בספטמבר . 



 
   4 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז מידע ומחקר

 :אלה אינן עולות על הסכומים ה לקצבהתובע של ההכנסותיו .ג

הגמלה שיעור   )2006 בינואר 1-מ (ההכנסה
גמלה מלאה יחיד ח " ש7,383עד 

50%גמלה מופחתת בשיעור של  חידי ח " ש11,075עד וח " ש7,383 מעל 

גמלה מלאה וגז ח" ש11,075עד 

50%גמלה מופחתת בשיעור של  זוג ח " ש16,613עד וח " ש11,075מעל 

 

 :אלה אינו מקבל אף אחת משתי הקצבאות ה לקצבההתובע .ד

 .מן הביטוח הלאומי) נכה כלליללנכה עבודה או (קצבת שירותים  .1

 .גמול לטיפול אישי או השגחה מן המדינה .2

 . יומימטיפול בביתו לשם תפקודו היולגחה וזקוק להש שהתובענמצא  .ה

אנשי מקצוע של  לו בדיקה נערכת ,לאחר שנקבע כי המועמד לקבל קצבת סיעוד עומד בכל הקריטריונים

ממצאי הבדיקה לפי . ועמדהערכת מידת התלות של המהיא מטרת הבדיקה ). אחות, רופא, פיזיותרפיסט(

 .  הזכאותמשךאת שיעור גמלת הזכאות ואת , קצבה זכאי להמועמדאם יקבע המוסד לביטוח לאומי 

 :כאותז שתי דרגות ישכיום 

 . ח"ש 1,616 שעלותן, )100%(שבועיות  שעות טיפול 9.5-זכאי ל .א

 . ח"ש 2,606 שעלותן, )145%(שבועיות  שעות טיפול 15.5-זכאי ל .ב

 2,977שעלותן , )168%(שבועיות  שעות טיפול 18כיום מקדמים בביטוח הלאומי הכרה בדרגה נוספת של 

 . ח"ש

 קבלני משנה ידי-עלהשירותים ניתנים . ה בשירותים או בכסףימי שנקבעה לו זכאות יכול לקבל את שווי

 ,הכסף מועבר לחברות קבלניות פרטיות. בהיקף של יום או יום וחצי בשבוע של הביטוח הלאומי

וד יכול להגיש בקשה לקבל אישור קשיש שנקבעה לו קצבת סיע. המעסיקות בדרך כלל עובדי סיעוד זרים

 11.עבודה לעובד סיעודי זר

 

 העסקת עובד זר .5

                                                 
 . 2006 בספטמבר 18, שיחת טלפון, יעוד במוסד לביטוח לאומירים ואגף סימנהלת אגף זקנה ושא, אסתר רייס 11



 
   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז מידע ומחקר

 שעות 15.5-שוות ערך ל קשיש שקיבל זכאות לקצבת סיעוד .היתרעל סמך העסקת עובד זר נעשית 

רשאי להגיש בקשה לקבלת , של הביטוח הלאומי" הערכת התלות" נקודות ב4.5שבועיות או זכאות של 

לאחר  12.ת"נהלת העובדים הזרים במשרד התמימנותנת את האישור . ק עובד סיעודי זריאישור להעס

או לחברות הקבלניות העוסקות במתן שירותי /למשרד הפנים ופונה נהלת הקשיש יקבלת האישור מן המ

  13.עובדים זריםשל סיעוד 

האישור אגרה בסך תמורת ת ישלמו "נהלת במשרד התמיחשוב לציין כי קשיש או בני משפחתו שיפנו למ

   14.שירותלשם קבלת אותו   דולר500-מי שיבחר לטפל בניירת באמצעות חברת הקבלן ישלם כ. ח"ש 260

 רק כאשר הקשיש המטופל זכאי לקבל קצבת סיעוד הסיעודעובד העסקה של המדינה משתתפת במימון ה

אלא לקבל כסף כדי  ומעדיף שלא לקבל את השירות באמצעות הביטוח הלאומי ,מן הביטוח הלאומי

המעסיק העיקרי של העובד הוא הקשיש ). עובד סיעוד זרפי רוב -על(לממן העסקת עובד סיעודי פרטי 

 שעות 54-ובהנחה שהעובד מועסק כ,  בשבוע שעות15.5בעבור משלם המוסד לביטוח לאומי . המטופל

 את הסכום שהוסכם המשפחה מעבירה לחברת הקבלן. שעות בשבוע 38.5הקשיש משלם בעבור , בשבוע

מבחינת המדינה אין הבדל בין תשלום  15. שמגיע ישירות לחברה,פחות התשלום של הביטוח הלאומי

 .חברת הקבלןלעובד הזר באמצעות קצבת הסיעוד לבין התשלום 

 

 נקודות לדיון .6

לכאורה אין הבדל בין תשלום לעובד זר לבין תשלום לעובד סיעוד  ,אמנם מבחינת העלות •

 ים כדי ישראלם ותושביםאינטרס ברור להעדיף העסקה של אזרחייש למדינה  אך, ישראלי

 . למנוע עלייה באבטלה

 ולא ישירות ,חברות קבלןם ישראלים בסיעוד באמצעות העסקתם של עובדים זרים ועובדי •

 . לשכר הנמוך בענף היא אחד הגורמים, נהלת העובדים הזריםימבביטוח הלאומי או מוסד לב

 יש אולם, אמצעות העסקת עובד סיעודי זר הוא הטיפול הזול ביותר למדינההטיפול בבית ב •

מי שלא כמו , מקבל הטיפול.  נושא בהן בביתמקבל הטיפולש בחשבון את העלויות הביאל

, התרופות,  מקבל במסגרת הטיפול את עלות הטיפול הרפואיאינו, שמאושפז במוסד סיעודי

עלות הכוללת לקשיש המקבל טיפול סיעודי בביתו ה. הוצאות המגורים וכיוצא באלו, המזון

 .קבלניתהחברה הזר דרך הבתשלום שכר מינימום לעובד אינה מסתכמת 

המגזר של ארגוני על תקציבים בקשישים בקהילה הסתמכותן של חלק מן התוכניות לטיפול  •

. השלישי מסכנת את קיומן של התוכניות לאורך זמן ופוגעת בעקרון האחריות הממלכתית

או את המימון שהוא נותן /יפסיק את השתתפותו ו, קיימת גם האפשרות שגורם חיצוני

 .לפרויקט

                                                 
6EE4-5308-8E2AAF7F/exeres/NR/il.gov.moit.www://http-, קריטריונים למתן אישור העסקה, ת"משרד התמ 12

htm.F0F94668A87A-25D9  ,25 2006 בספטמבר . 
 . אישורים32,829 נתנה מינהלת העובדים הזרים 2005בשנת  13
 . 2006 בספטמבר 25שיחת טלפון , ת"נהלת העובדים הזרים במשרד התמימ, אחראי למחלקת סיעוד, משה סויסה 14
 .2006 בספטמבר 18, שיחת טלפון, רים ואגף סיעוד במוסד לביטוח לאומיימנהלת אגף זקנה ושא ,אסתר רייס 15


