
הכנסת מזכירת

 התשע״ו באייר כ״ה ירושלים,

2016 ביוני 2

לכבוד

גפני משה הכנסת חבר

הכספים ועדת יושב-ראש

רב, שלום

 לוועדת להעביר ,2016 ביוני 1 התשע״ו באייר כ״ד רביעי, ביום בישיבתה החליטה, הכנסת

:הכספים

 פקודת לתיקון חוק הצעת את ראשונה לקריאה הכנתה לשם במליאה, מוקדם דיון לאחר א.

 הכנסת חברת של - 2016התשע״ו- נכה(, ילד קצבת למקבלי ממס )פטור הכנסה מס

(,2748/20הכנסת)פ/ חברי וקבוצת אלהרר קארין

 הסיעוד במבחני הניקוד שיטת ״שינוי :בנושא לסדר-היום הצעה מסקנות, ולהסקת לדיון ב.

(,3611)שמולי איציק הכנסת חברי של ־ סוגריהם״ על שולטים שלא קשישים והכשלת

 גואטה יגאל (,3656) אבקסיס לוי אורלי (,3653)סעדי אוסאמה (,3651) אלהרר קארין

(3685)אייכלר ישראל (,3676)

 שמולי איציק הכנסת חבר

 סעדי אוסאמה הכנסת חבר

 אבקסיס לוי אורלי הכנסת חברת

 גואטה יגאל הכנסת חבר

אייכלר ישראל הכנסת חבר

אלהרר קארין הכנסת חברת :העתקים

michali
Oval



הננסת

 התשע״ו באייר כ״ב
 2016 במאי, 30

3611

 אדלשטיין יואל יולי ח״כ הכנסת, יו״ר

ראש, היושב אדוני

לכבוד

:בנושא דחופה הצעה הכנסת של יומה סדר על להעלות אבקש
סוגריהם על שולטים שלא קשישים והכשלת הסיעוד במבחני הניסוד שיטת שינוי

:הסבר דברי
הביטוח. חברות ידי על הסיעוד במבחני הניקוד שיטת שינוי על פורסם לאחרונה

 כי יוכיח שבאמצעותם סיעוד מבחני לבצע המבוטח על הסיעודי, הביטוח כספי את לקבל מנת על
סיעודי. במצב הוא

תפקודיים במבחנים עומד הוא אם ובודק המבוטח של לביתו רופא מגיע הבדיקות, במסגרת
.(ADL)

 של ממצב לעבור להתרחץ, ללכת, ולהתפשט, להתלבש המבוטח של יכולתו נבחנת היתר, בין
עצמו. בכוחות זאת כל סוגריו, על לשלוט וכן לעמידה שכיבה

 לא הוא כי להוכיח צריך היה המבוטח הביטוח, כספי את ולקבל כסיעודי להיחשב מנת על כה, עד
 כלומר נקודות, 2 ״מעניקה״ בסוגרים שליטה אי כאשר הנ״ל, מהמבחנים 3 לפחות לבצע מצליח

 בלבד. אחד מבחן עוד לבצע מסוגל אינו כי להוכיח צריך בסוגרים שולט שאינו מי
 מבטל נוספות, בחברות לתוקף להיכנס וצפוי הביטוח מחברות בחלק לתוקף נכנס שכבר השינוי,

 אי להוכיח המבוטחים את מחייב ולמעשה בסוגרים, השליטה אי מבחן של המיוחד המעמד את
אחד. במבחן במקום נוספים מבחנים בשני עמידה

 בסוגרים שולטים שאינם קשישים, רובם הסיעודי, בביטוח רבים מבוטחים מכך, כתוצאה
 הביטוח. כספי את לקבל יוכלו ולא כסיעודיים עוד יוכרו לא כך, בשל סיעודי לסיוע וזקוקים

 עדים היינו שאליהן נוספות לפגיעות מצטרפת אשר רבים, במבוטחים במיוחד קשה פגיעה זוהי
האחרונות. בשנים

דחוף דיון לקיים יש רבים, קשיים עם מתמודדת כך שגם פגיעה באוכלוסיה זו קשה פגיעה בשל
הכנסת. של והרווחה העבודה בוועדת בנושא

רב, בכבוד
שמולי איציק הכנסת חבר



 התשע״ו באייר כ״ב
 2016 במאי, 30

3651

לכבוד

 אדלשטיין יואל יולי ח״כ הכנסת, יו״ר

ראש, היושב אדוני

:בנושא דחופה הצעה הכנסת של יומה סדר על להעלות אבקש
סוגריהם על שולטים שלא קשישים והכשלת הסיעוד במבחני הניסוד שיטת שינוי

:הסבר דברי
הביטוח. חברות ידי על הסיעוד במבחני הניקוד שיטת שינוי על פורסם לאחרונה

 כי יוכיח שבאמצעותם סיעוד מבחני לבצע המבוטח על הסיעודי, הביטוח כספי את לקבל מנת על
סיעודי. במצב הוא

תפקודיים במבחנים עומד הוא אם ובודק המבוטח של לביתו רופא מגיע הבדיקות, במסגרת
.(ADL)

 של ממצב לעבור להתרחץ, ללכת, ולהתפשט, להתלבש המבוטח של יכולתו נבחנת היתר, בין
עצמו. בכוחות זאת כל סוגריו, על לשלוט וכן לעמידה שכיבה

 לא הוא כי להוכיח צריך היה המבוטח הביטוח, כספי את ולקבל כסיעודי להיחשב מנת על כה, עד
 כלומר נקודות, 2 ״מעניקה״ בסוגרים שליטה אי כאשר הנ״ל, מהמבחנים 3 לפחות לבצע מצליח

 בלבד. אחד מבחן עוד לבצע מסוגל אינו כי להוכיח צריך בסוגרים שולט שאינו מי
 מבטל נוספות, בחברות לתוקף להיכנס וצפוי הביטוח מחברות בחלק לתוקף נכנס שכבר השינוי,

 אי להוכיח המבוטחים את מחייב ולמעשה בסוגרים, השליטה אי מבחן של המיוחד המעמד את
אחד. במבחן במקום נוספים מבחנים בשני עמידה

 בסוגרים שולטים שאינם קשישים, רובם הסיעודי, בביטוח רבים מבוטחים מכך, כתוצאה
 הביטוח. כספי את לקבל יוכלו ולא כסיעודיים עוד יוכרו לא כך, בשל סיעודי לסיוע וזקוקים

 עדים היינו שאליהן נוספות לפגיעות מצטרפת אשר רבים, במבוטחים במיוחד קשה פגיעה זוהי
האחרונות. בשנים

דחוף דיון לקיים יש רבים, קשיים עם מתמודדת כך שגם פגיעה באוכלוסיה זו קשה פגיעה בשל
הכנסת. במליאת בנושא

רב, בכבוד
אלהרר קארין הכנסת חברת



הכנסת

 התשע״ו באייר כ״ב
 2016 במאי, 30

3653

 אדלשטיין יואל יולי ח״כ הכנסת, יו״ר

ראש, היושב אדוני

לכבוד

:בנושא דחופה הצעה הכנסת של יומה סדר על להעלות אבקש
סוגריהם על שולטים שלא השישים והכשלת הסיעוד במבחני הניסוד שיטת שינוי

:הסבר דברי
הביטוח. חברות ידי על הסיעוד במבחני הניקוד שיטת שינוי על פורסם לאחרונה

 כי יוכיח שבאמצעותם סיעוד מבחני לבצע המבוטח על הסיעודי, הביטוח כספי את לקבל מנת על
סיעודי. במצב הוא

תפקודיים במבחנים עומד הוא אם ובודק המבוטח של לביתו רופא מגיע הבדיקות, במסגרת
.(ADL)

 של ממצב לעבור להתרחץ, ללכת, ולהתפשט, להתלבש המבוטח של יכולתו נבחנת היתר, בין
עצמו. בכוחות זאת כל סוגריו, על לשלוט וכן לעמידה שכיבה

 לא הוא כי להוכיח צריך היה המבוטח הביטוח, כספי את ולקבל כסיעודי להיחשב מנת על כה, עד
 כלומר נקודות, 2 ״מעניקה״ בסוגרים שליטה אי כאשר הנ״ל, מהמבחנים 3 לפחות לבצע מצליח

 בלבד. אחד מבחן עוד לבצע מסוגל אינו כי להוכיח צריך בסוגרים שולט שאינו מי
 מבטל נוספות, בחברות לתוקף להיכנס וצפוי הביטוח מחברות בחלק לתוקף נכנס שכבר השינוי,

 אי להוכיח המבוטחים את מחייב ולמעשה בסוגרים, השליטה אי מבחן של המיוחד המעמד את
אחד. במבחן במקום נוספים מבחנים בשני עמידה

 בסוגרים שולטים שאינם קשישים, רובם הסיעודי, בביטוח רבים מבוטחים מכך, כתוצאה
 הביטוח. כספי את לקבל יוכלו ולא כסיעודיים עוד יוכרו לא כך, בשל סיעודי לסיוע וזקוקים

 עדים היינו שאליהן נוספות לפגיעות מצטרפת אשר רבים, במבוטחים במיוחד קשה פגיעה זוהי
האחרונות. בשנים

דחוף דיון לקיים יש רבים, קשיים עם מתמודדת כך שגם פגיעה באוכלוסיה זו קשה פגיעה בשל
הכנסת. במליאת בנושא

רב, בכבוד
סעדי אוסאמה הכנסת חבר



וזצנסת

 התשע״ו באייר כ״ב
 2016 במאי, 30

3656

 אדלשטיין יואל יולי ח״כ הכנסת, יו״ר

ראש, היושב אדוני

לכבוד

:בנושא דחופה הצעה הכנסת של יומה סדר על להעלות אבקש
סוגריהם על שולטים שלא קשישים והכשלת הסיעוד במבחני הניסוד שיטת שינוי

:הסבר דברי
 הביטוח. חברות ידי על הסיעוד במבחני הניקוד שיטת שינוי על פורסם לאחרונה

 כי יוכיח שבאמצעותם סיעוד מבחני לבצע המבוטח על הסיעודי, הביטוח כספי את לקבל מנת על
 עומד הוא אם ובודק המבוטח של לביתו רופא מגיע הבדיקות, במסגרת סיעודי. במצב הוא

(.ADL)תפקודיים במבחנים
 של ממצב לעבור להתרחץ, ללכת, ולהתפשט, להתלבש המבוטח של יכולתו נבחנת היתר, בין

עצמו. בכוחות זאת כל סוגריו, על לשלוט וכן לעמידה שכיבה
 לא הוא כי להוכיח צריך היה המבוטח הביטוח, כספי את ולקבל כסיעודי להיחשב מנת על כה, עד

 כלומר נקודות, 2 ״מעניקה״ בסוגרים שליטה אי כאשר הנ״ל, מהמבחנים 3 לפחות לבצע מצליח
 בלבד. אחד מבחן עוד לבצע מסוגל אינו כי להוכיח צריך בסוגרים שולט שאינו מי

 מבטל נוספות, בחברות לתוקף להיכנס וצפוי הביטוח מחברות בחלק לתוקף נכנס שכבר השינוי,
 אי להוכיח המבוטחים את מחייב ולמעשה בסוגרים, השליטה אי מבחן של המיוחד המעמד את

אחד. במבחן במקום נוספים מבחנים בשני עמידה
 בסוגרים שולטים שאינם קשישים, רובם הסיעודי, בביטוח רבים מבוטחים מכך, כתוצאה
 הביטוח. כספי את לקבל יוכלו ולא כסיעודיים עוד יוכרו לא כך, בשל סיעודי לסיוע וזקוקים

 עדים היינו שאליהן נוספות לפגיעות מצטרפת אשר רבים, במבוטחים במיוחד קשה פגיעה זוהי
האחרונות. בשנים

 דחוף דיון לקיים יש רבים, קשיים עם מתמודדת כך שגם פגיעה באוכלוסיה זו קשה פגיעה בשל
הכנסת. במליאת בנושא

רב, בכבוד
אבקסיס לוי אורלי הכנסת חברת



הקנסת

 התשע״ו באייר כ״ב
 2016 במאי, 30

3676

לכבוד

 אדלשטיין יואל יולי ח״כ הכנסת, יו״ר

ראש, היושב אדוני

:בנושא דחופה הצעה הכנסת של יומה סדר על להעלות אבקש
וחולים מוגבלים לגבי הנהלים והחמרת סשישים. לגבי הלאומי בביטוח הניסוד שיטת שינוי

:הסבר דברי
 ומשנה תביעות, המגישים שונות במחלות חולים לגבי עמדתו מקשיח לעת מעת הלאומי הביטוח

נכות. קצבת קבלת המאפשרות הדרישות רף את
 המתקשים לקשישים הקשור בכל הניקוד שיטת את להחמיר הלאומי הביטוח החליט כן כמו

 צרכיהם. על לשלוט
בדחיפות. בנושא לדון אבקש

רב, בכבוד
גואטה יגאל הכנסת חבר



הכנסת

 התשע״ו באייר כ״ב
 2016 במאי, 30

3685

לכבוד

 אדלשטיין יואל יולי ח״כ הכנסת, יו״ר

ראש, היושב אדוני

:בנושא דחופה הצעה הכנסת של יומה סדר על להעלות אבקש
בסוגרים שולטים שלא השישים של הסיעוד במבחני המיקוד שיטת שינוי

:הסבר דברי
 שולטים שלא קשישים של הסיעוד במבחני המיקוד שיטת שינוי על בהחלטה בדחיפות לדון אבקש

בסוגרים.

רב, בכבוד
אייכלר ישראל הכנסת חבר


