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 מבוא

במדינות שונות שנקבעו  והוא עוסק בקריטריונים ת הכנסת סופה לנדברשל חבר המסמך זה נכתב לבקשת

 . לזכאות לסיוע לקשישים המתגוררים בביתם

קביעת קשיש. ל תןיוהיקף הסיוע שנסוג הסיוע משפיעים על בביתו  המתגורר הזכאות לסיוע לקשישתנאי 

יש , ועל כן להטבה ספר הקשישים הזכאיםאחד הגורמים המווסתים את מ איכאות לסיוע הסף לזהתנאי 

מסיבה זו, על קובעי המדיניות  .השפעה כלכלית וחברתית על המשק הלאומי ועל איכות חיי הקשיש הל

אשר ישקפו את מצבו הבריאותי, הנפשי והחברתי של  ,קריטריונים מיטביים לנושא ולגבשלתת את דעתם 

בה נקבעים שמבקש הסיוע, ובמקביל יעלו בקנה אחד עם השקפת העולם החברתית הנהוגה במדינה 

 הכללים וכן עם מצבה הכלכלי של המדינה המממנת את הסיוע. 

גילו של מבקש הסיוע, קריטריונים עיקריים:  שלושה-על פי לסיוע לקשישים אלהקבעת הזכאות נראל ביש

 . המעיד על מצבו הכלכלי הכנסהומבחן  יומיומיותאדם אחר בביצוע פעולות ב שלו התלות

קשישים זקוקים לסיוע בביתם. בהמשך המסמך נפרט את אילו ר ידרכים שונות להגד ישבמדינות שונות 

, וכן את במדינות אוסטריה, איטליה, גרמניה, הולנד, נורבגיה, ספרד, צרפת ושבדיה הללו הדרכים

 . האלהמדינות בכל אחת מן ההחליט על סיוע הגורמים המוסמכים ל

הקריטריונים  יפורטוובהמשכו  ,לזכאות בישראלמסמך יתוארו בפירוט הקריטריונים הבתחילת 

   .22 בעמוד 2.2סעיף  ים ראוממצאשצוינו לעיל. לריכוז המדינות ב

 גמלת סיעוד בישראל .1

 ,נפש מיליון 8.3-כ ישראלהיו ב 2014 שנת , בסוף(למ"סהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )פי נתוני -על

קצב צפוי שבעתיד  1.מהאוכלוסייה( %10.8-נפש )כ 000900,-מנתה כ 65ואוכלוסיית הקשישים שגילם מעל 

ומעלה  65של בני שיעורם  2012,2פי תחזית של הלמ"ס משנת -על .יגדל הזדקנות האוכלוסייה בישראל

אוכלוסיית כי  3נתוני הלמ"סעוד עולה מ. 2034בסוף שנת  %4.91–%3.81-ולכ 2019בשנת  %12-לכיגדל 

 65 קבוצת האנשים בניהמוגדרים ) מן הקשישים 45%-כ 2014. למשל, בשנת הקשישים מזדקנת אף היא

 מן הקשישים היו בגיל זה.  32%-רק כ, אשר בה 1980שנת  לעומת ,ומעלה 75 בניהיו  ומעלה(

מן הקשישים  2.9%-רק כ 2013בסוף שנת עולה כי  "2014 שנתון סטטיסטי – מן הפרסום "קשישים בישראל

נשים  מהם 55.7%-כ  – התגוררו בקהילה 97.1%-גרו במוסדות לטיפול ממושך וכ( ומעלה 65כאמור, בני )

                                                 

אוכלוסייה לפי קבוצות אוכלוסייה, דת, גיל, מין, ומספר  :5, לוח מס' 2פרק  ,66, מס' 2015למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל ה 1
 נקבות. 1,000-לזכרים 

הלשכה , 2059–9020תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך:  ,ארי פלטיאל, מישל ספולקר, אירינה קורנילקו ומרטין מלדונדו 2
 .6 '. עמ2012במרס  21המרכזית לסטטיסטיקה, אגף דמוגרפיה ומפקד, 

אוכלוסייה לפי קבוצות אוכלוסייה, דת, גיל, מין, ומספר . 5, לוח מס' 2פרק  ,66, מס' 2015למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל ה 3
 נקבות. 1,000-זכרים ל

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2015
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2015
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2015
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjfrfTv-ITIAhVLFtsKHe6hDCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cbs.gov.il%2Fpublications%2Ftec27.pdf&usg=AFQjCNFokiU21e3MdMnjl0s52HqhhV8wSQ&bvm=bv.103073922,d.d2s
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2015
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2015
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_05x&CYear=2015
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הבית. שיעור -ומעלה גרים לבד במשק 65מבני  223.%-עוד עולה מן הפרסום כי כ 4גברים. %44.3-וכ

  5(.%11.6) םהגרים לבד הקשישיםמשיעור יותר ( גבוה הרבה 432.%) ןהקשישות הגרות לבד

בדברי ההסבר  1980.6גמלת סיעוד לקשישים הגרים בביתם נקבעה בתיקון לחוק הביטוח הלאומי משנת 

כי "אחת הבעיות הסוציאליות החמורות במדינת ישראל היום היא בעיית החולים  נכתבלתיקון זה 

חולים רגילים". -אבל אינם זקוקים לאשפוז בבתי – טיפול אישי ועזרת הזולת – הכרוניים הזקוקים לסיעוד

 ,חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ הוא כיום החוק שם השנים נוספו לחוק זה תיקונים רבים; עם

  1995.7–שנ"התה

טיפול  ובהם ,שירותים מגווןמתוך  לצרכיו ת השירותים המתאימיםלבחור א ת לקשישמאפשרגמלת סיעוד 

אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי  במרכז יום, קשישביקור של ה בביתו, קשישב

ניתנים רק למי  הסיעוד שירותי .בכסף גמלת הסיעודמי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את  כביסה.

-ולא למי שזקוקים לשירותי משק שצוינו לעיל יום-שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום

 8בית בלבד.

 9סיעוד בישראלתנאי הזכאות לגמלת  .1.1

 :כלהלן הם לגמלת סיעודתנאי הזכאות  1995,10–תשנ"הה ,]נוסח משולב[ הביטוח הלאומי וקפי ח-על

 12.החודשים שקדמו להגשת התביעה 12-שהיה מבוטח בביטוח הלאומי ב 11תושב ישראל .1

  13.לגיל הפרישההגיע  .2

                                                 

קשישים בישראל, שנתון צי לתכנון בתחום הזקנה, מאגר מידע אר –ברוקדייל, ג'וינט ישראל אשל, ומשאב -ג'וינט-מאיירס 4
 .  2013הגרים בקהילה, לפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה,  65: אומדן בני +71, עמ' 1.32, לוח 2015, יולי 2014סטטיסטי 

קשישים בישראל, שנתון מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזקנה,  –ברוקדייל, ג'וינט ישראל אשל, ומשאב -ינטג'ו-מאיירס 5
, לפי סוג משק הבית שבו הם גרים ולפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 65: בני +74, עמ' 1.35, לוח 2015, יולי 2014סטטיסטי 

2013  . 
 . 1980–(, תש"ם42)תיקון מס'  חוק הביטוח הלאומי 6
 . 1995–תשנ"ה נוסח משולב[,חוק הביטוח הלאומי ] 7
 .2015בספטמבר  7כניסה:  תאריך, סיעודהמוסד לביטוח לאומי,  8

 .2015בספטמבר  7כניסה: תאריך , תנאי זכאות – סיעודהמוסד לביטוח לאומי,  9
 . 1995–תשנ"הה נוסח משולב[,חוק הביטוח הלאומי ] 10
 . 223, סעיף 1995–תשנ"הה נוסח משולב[,חוק הביטוח הלאומי ]מבוטח כהגדרתו ב 11
 .226, סעיף 1995–תשנ"הה נוסח משולב[,חוק הביטוח הלאומי ]ת האכשרה מוגדרת בתקופ 12
 'מערכת הביטוח הלאומי בישראל ,נהל המחקר והתכנוןיהמוסד לביטוח לאומי, מ פי–על .לאישה 62-לגבר ו 67 אגיל פרישה הו 13

ה זו ישל הפרסום; עלי 4 'מתואר בעמ, כ64-פי פרסום זה, גיל הפרישה של נשים יעלה בהדרגה ויגיע ל-. על2015ינואר 
, 1995–תשנ"ההנוסח משולב[, חוק הביטוח הלאומי ]ל 234סעיף  פי-. יצוין כי עלאילךו 1955רלוונטית לנשים שנולדו משנת 

 .הפרישהלגיל  ולהחיל את הזכאות לגמלת סיעוד גם על מי שטרם הגיערשאי שר העבודה והרווחה 

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/siudBekesef/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/gilMezake/Pages/gilPrisha.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/gilMezake/Pages/gilPrisha.aspx
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shnaton2014.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shnaton2014.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shnaton2014.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shnaton2014.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shnaton2014.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/shnaton2014.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law17/PROP-1479.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/law_html/law17/PROP-1479.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.btl.gov.il/Publications/Habituah_haleumi/Documents/charth15-h.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/Habituah_haleumi/Documents/charth15-h.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
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יחיד זכאי לגמלת  14פי התקנות,-על .סף שנקבע בתקנות הביטוח הלאומיאינן עולות על  הכנסותיו .3

ולמחצית  15אם הכנסותיו אינן עולות על השכר הממוצע לו, לפי רמת התלות שנקבעה ,סיעוד מלאה

ת גבוהופעמים השכר הממוצע. אם הכנסותיו  1.5צע ועד והגמלה אם הכנסותיו גבוהות מהשכר הממ

 הכנסותיו המשותפות אםמלאה זוג זכאי לגמלה פעמים השכר הממוצע, הוא אינו זכאי לגמלה.  1.5-מ

פעמים  1.5בטווח שבין כנסותיו הולמחצית הגמלה אם פעמים השכר הממוצע,  1.5אינן עולות על 

השכר הממוצע פעמים  2.25-השכר הממוצע. זוג שהכנסותיו יותר מפעמים  2.25-לר הממוצע כהש

זוג מגישים בקשה לגמלת סיעוד, הכנסתם המשותפת מחולקת -אינו זכאי לגמלת סיעוד. כאשר שני בני

  ילו היו יחידים. כא ,מבחן הכנסות לכל אחד מהםנערך לשניים ו

הנתונים  הכנסה לצורך זכאות לגמלת סיעוד.המבחן בקבועים ההסכומים להלן מוצגים  1בטבלה 

  .2015ינואר מ

 201516, ינואר הכנסתם החודשיתפי -עלהגמלה המוענקת ליחידים ולזוגות,  .1טבלה 

 סכום הגמלה סכום ההכנסה 

 גמלה מלאה ש"ח  9,260עד  יחיד

 50%גמלה מופחתת בשיעור של  ש"ח  13,890עד וש"ח  9,260מעל  יחיד

 גמלה מלאה ש"ח  13,890עד  זוג

 50%גמלה מופחתת בשיעור של  ש"ח  20,835עד וש"ח  13,890מעל  זוג

 :נוספיםתנאים  ןלהל

  .לעניין זה הכנסהנחשבת לאינה  רדיפות הנאצים לנכיקצבה חודשית  .1

לנכה או  לנכה שנפגע בעבודה) אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים הגמלהמבקש  .2

לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה  מוסד לביטוח( מן הכללי

 פי חוק ביטוח סיעוד(.-גמלת סיעוד על בינה וביןיידרש לבחור המקבל גמלה כזאת )

)מוסדות החייבים  אבות-מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית , לא במוסד.גר בביתו מבקש הגמלה .3

ואולם  זכאי לגמלה;אינו ( והשירותים החברתיים שרד הרווחהמשרד הבריאות או מ ברישוי של

                                                 

 א' בדוח. 3פרק  ,2014, ספטמבר 2013דוח שנתי חקר והתכנון, מהמוסד לביטוח לאומי, מינהל ה 14

ישוב פרמטרים בגמלאות ובגבייה. הוא מחושב לפי שיטה ח שעניינו לחוק הביטוח הלאומי 2השכר הממוצע נקבע לפי סעיף  15
-ש"ח. על 9,260השכר הממוצע היה  2015בינואר . פיצוי נקבעש פעם בכלבינואר של כל שנה, ולאחר מכן  1-שנקבעה בחוק, ב

פי -יצוין כי פיצוי על .2015ינואר  ,מערכת הביטוח הלאומי בישראל ,נהל המחקר והתכנוןיפי המוסד לביטוח לאומי, מ
הגדרות המוסד לביטוח לאומי הוא תשלום תוספת יוקר, המשולמת לפי המדד, או תשלום של מקדמה על חשבון תוספת 

  יוקר, או תשלום פיצויים בעד התייקרות לעובדים שכירים במשק.
 .2015בספטמבר  7כניסה: תאריך  ,תנאי זכאות – סיעודהמוסד לביטוח לאומי,  16

http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/Work_injury_benefit/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2013/Documents/siud.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/Habituah_haleumi/Documents/charth15-h.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/Habituah_haleumi/Documents/charth15-h.pdf
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
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הימים הראשונים  14-יהיה זכאי לגמלה ב חולים כללי-ביתמקבל גמלת סיעוד שמאושפז ב

 לאשפוז. 

 יום-זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום מבקש הגמלהנמצא ש .4

זקוק להשגחה  הואנמצא שאו )להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה(, 

 בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

 17ביטוח לאומיל ידי המוסד-עלקביעת יכולת התפקוד  .1.2

בתפקודו היומיומי ותלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה  שמוגבל לקשיש ניתנת גמלת הסיעודכאמור לעיל, 

או יש לו צורך  – להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות – יום-ברוב פעולות היום

 ,פי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[-על בהשגחה של אדם אחר כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

פי הסדרים שייקבעו בין המוסד -על דת התלות בעזרת הזולת יעשה המוסד"את בדיקת מי, 1995–תשנ"הה

 18לבין שירותי הבריאות ושירותי הרווחה".

מעריך מטעם יום הבסיסיות, -באדם אחר בביצוע פעולות היום כדי לקבוע את מידת התלות של הקשיש

את יכולת  בודקבבית הקשיש ומבקר אח או פיזיותרפיסט( ברוב המקרים )לאומי ביטוח מוסד לה

כפי שעולה  ADL (Activities of Daily Living).19 מבחןתוך שימוש בבפעילות יומיומית, התפקוד שלו 

יכולתו ת זה נקבעבמבחן  2201,20לביטוח לאומי בשנת מוסד השפרסם תפקודית  התדריך לביצוע הערכהמן 

ניידות )קימה ממיטה ומכיסא, הליכה, ישיבה ושימוש באמצעי עזר : אלההפעולות השל הנבדק לבצע את 

ביצוע פעולות הנדרשות ויה, רחצה, יהתמצאות בבית, הלבשה, אכילה, שתלניידות כגון כיסא גלגלים(, 

מידת המאמץ המושקעת בביצוע הפעולות הללו, וכן  מעריכים גם אתלצורך טיפול בהפרשות. במבחן 

נערך בירור  ,בנוסף דיבור, הבנה ומצב הרוח של הנבדק.יינה אישית, חיוניות, נבדקים פרמטרים כגון היג

ירידה ם לסימניהאם יש ממצבו הקוגניטיבי והנפשי של הנבדק )על המעריך להתרשם , ושל מקרי נפילות

במדריך מפורטות פעולות שנאסר על המעריך לצפות בהן )רחצה,  מחלת נפש(.לדיכאון או לבית, יקוגניט

בהלבשה תחתונה, טיפול בהפרשות(, וכן פעולות שמחייבות תצפית )ניידות, הלבשה, רחצת ידיים, שימוש 

ה, י)כדוגמת קימה ממיטה, אכילה ושתי מום והגשת מנת מזון ועוד( ופעולות שאינן מחייבות תצפיתיח

  (.ריקון סיר או בקבוק

                                                 

 .2015בספטמבר  7 :כניסה, תאריך קביעת יכולת התפקוד, המוסד לביטוח לאומי, 17
 . 1995–נוסח משולב[, תשנ"החוק הביטוח הלאומי ] 18

ביטוח לאומי קבע שמצבו מוסד לתובע גמלת סיעוד, שהבבית התובע. נעשית במקרים מסוימים בדיקת התפקוד אינה  19
)להתהלך בבית, להתלבש,  יום-ומעיד על רמת תלות מוחלטת שלו בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום קיצוני יהבריאות

מבצע את הערכת התפקוד על  ביטוח לאומימוסד לה  –לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות(, או שהוא זקוק להשגחה מתמדת 
 90גמלת סיעוד בן כמו כן, תובע  סמך מסמכים רפואיים שהתובע צירף אל התביעה, ללא צורך בבדיקת התובע בביתו.

, במסגרת עבודתו במוסד ציבורי. הבדיקה ידי רופא מומחה בגריאטריה-עלתיעשה  תפקודה תהערכשל לבחור כוומעלה י
. 2015בספטמבר  7 :כניסהתאריך  ,קביעת יכולת התפקודהמוסד לביטוח לאומי,   .ביטוח לאומימוסד לידי ה-ממומנת על

נוסח משולב[, חוק הביטוח הלאומי ] ;2008–תשס"חה ,(105אפשרות זו מעוגנת בתיקון לחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 
  .1995–תשנ"הה

 .2201 ינואר, תדריך לביצוע הערכה תפקודיתהמוסד לביטוח לאומי,  20

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/reshimatBateJolim.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/haarajatTifkud/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/haarajatTifkud/Pages/default.aspx
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/haarajatTifkud/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/haarajatTifkud/Pages/default.aspx
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a%20%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94%20%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa%202012%20%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98.pdf
http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a%20%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94%20%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa%202012%20%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98.pdf
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הנבדק מקבל אם הערכה כמותית של מידת העצמאות של הנבדק. קבעת נ ADL-ממצאי בדיקת הפי -על

או שהוא זקוק להשגחה בבדיקה ציון המעיד שהוא תלוי בעזרה חיצונית לצורך ביצוע הפעולות שהוזכרו 

 פורטו לעיל(.אשר  בקריטריונים האחרים)בכפוף לכך שיעמוד  גמלת סיעודמיוחדת, נקבע כי הוא זכאי ל

 21.(1.3סעיף  ופורט להלן )ראמשכפי , לה הוא זכאישם שיעור הגמלה ל סמך בדיקה זו נקבע גע

והתמודדות מתמדת על רקע ביקורת ציבורית ומקצועית על מבחני התלות הנהוגים במוסד לביטוח לאומי 

מומחה יהודה, -יה בןבראשותו של פרופ' אר ועדה מקצועית 2012בשנת  ביקורת זו, הוקמהעם  של המוסד

לאור הניסיון  (ADLשל הכלי הקיים ) האפקטיביות לבחון את" תהיעדה היוהוגריאטריה. מטרת ל

מול חלופות המשמשות מדינות אחרות בהיבטים של תקפות ומהמנות השיטה, המצטבר בשימוש בו, 

 22.עדה"ובהתאם לשיקולי הו עלויות התפעול, המענה לאוכלוסיות עם צרכים שונים והיבטים נוספים

, הבודק את התלות האמור על המשך השימוש בכלי הייחודילמוסד לביטוח לאומי מליצה העדה ווה

 .ואת הצורך בהשגחה, תוך שיפור הכלי הקיים ADL-ת הובביצוע פעול

השינויים הם: מי  23.במבחן התלותשינויים נערכו  2014באוגוסט , יהודה-ת בןועדהמלצות בעקבות 

-םלוי לחלוטין בכל פעולות היובשל קשיי ניידות חמורים או תיום -םיושנמצא תלוי לחלוטין בכל פעולות ה

)אם הוא  168%לגמלה בשיעור או )אם אינו בודד(  150%יום בסיוע בטיפול בהפרשות זכאי לגמלה בשיעור 

מי שזקוק להשגחה מתמדת זכאי לגמלה בשיעור  ;אינה נדרשת נקודות מתחומים אחרים תריצבובודד( 

החלק  ;(ADL, כלומר לא נערך לו מבחן תלות )אינה נדרשת מים אחריםמתחווצבירת נקודות  168%

מספר הנקודות במבחן הבודק צורך בהשגחה נוסח מחדש, וההחלטה על הצורך בהשגחה נקבעת לפי 

נבדק עיוור, על סמך תעודת עיוור או מסמך מרופא עיניים שינויי זכאות לעיוור: שהנבדק צובר בחלק זה. 

, אלא אם 91%בודד מקבל גמלה בשיעור עיוור  ;נקודה בסעיף אכילה 0.5מקבל תוספת המעיד על עיוורון, 

  כן הוא נמצא תלוי במידה המזכה אותו בגמלה בשיעור גבוה יותר.

תובע מעריכים מטעם המוסד לביטוח לאומי בבית הקשיש, אולם  יםמבצע פקודתהת כהעראת כאמור, 

רופא מומחה בגריאטריה; הערכה זו נעשית  אצלקוד רכת תפהע לבצע ומעלה יכול  90גמלת סיעוד שגילו 

  24במוסד ציבורי ובמימון המוסד לביטוח לאומי.

                                                 

רשאי  המוסד לביטוח לאומי  נקבעה זכאות לצמיתות,אם  ההגבלה בתפקוד זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית. אם 21
. אם חלה החמרה במצבו של המבוטח, הוא ומשפחתו רשאים שהוא זכאי להואת שיעור הגמלה  המבוטחלבדוק את מצבו של 

 7כניסה: תאריך , תנאי זכאות – סיעודהמוסד לביטוח לאומי, לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת. 
 .2015בספטמבר 

; מכתב יהודה-ועדת בן – , כלי לביצוע הערכת תלות283איגרת מינהל הגימלאות, אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומי.  22
  .2014ביולי  3מאורנה זמיר, מינהל אגף סיעוד, לנותני שירותים לביטוח הלאומי,  

 –: פעילות ומגמות בתחום הגמלאות 3, פרק 2015, ספטמבר 2014דוח שנתי המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון,  23
 .137ביטוח סיעוד, עמ' 

משולב[,  נוסח] הלאומי הביטוח חוק. 2008–תשס"ח ,(105אפשרות זו מעוגנת בתיקון לחוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  24
 .1995–"ההתשנ

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA%20283-%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%9F%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2014/Documents/skira%202014_hebrew.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
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במחקר  מוסוכתוצאותיה ו בתחום זה, כנית הרצהוערך המוסד לביטוח לאומי ת 2014–2012בשנים 

בדיקת התפקוד לקיים את לבחור אם  89–80לבני גם  התאפשר זה מחקר במסגרת 2015.25שפורסם במאי 

רמות ין במחקר זה נמצאו הבדלים ב .רופא מומחה בגריאטריה ידי-או על 26, כמקובל,מעריכיםידי -על

מן הבדיקות שערכו רופאים  80%-בעוד כ רופאים:הרמות הגמלה שקבעו מעריכים לההגמלה שקבעו 

זיכו את  מעריכיםמן הבדיקות שערכו  30%-באחת משתי רמות הגמלה הגבוהות, רק כאת הנבדקים זיכו 

 2%-לא זיכו בגמלה, לעומת כ יםידי מעריכ-. נוסף על כך, כחמישית מהבדיקות עלזו הנבדקים בגמלה

ל גילם המבוגר יחסית שבמחקר הועלו סיבות אפשריות לממצא זה: רופאים. שערכו בלבד מהבדיקות 

של צועית השונה , וכן התפיסה המקהגריאטרילידי רופא מומחה -להיבדק על הקשישים אשר בחרו

 נמוכים יותר, וצורך בהשגחה ADLקבוע ציוני אשר גרמה לרופאים להרופאים לעומת זו של המעריכים, 

  גבוהות יותר באופן ניכר. ברמות 

 גמלת סיעוד במסגרת הניתניםהשירותים  .1.3

ויקלו  הבית-יום ובניהול משק-פעולות היום בביצוע הםשירותים שיסייעו ל מקבליםלגמלת סיעוד  הזכאים

חברות וארגונים  את שירותי הסיעוד מספקים 27.הםואת ההשגחה עלי הםאת הטיפול ב םעל משפחת

 שהוכרו כנותני שירותים. 

 :נכללים השירותים האלה ,את השירות המבוקש אשר ממנו ניתן לבחור ,סל השירותיםב

  טיפול  הקשיש, וכולליםידי מטפל/ת במקום מגורי -שירותי טיפול הניתנים על –טיפול אישי בבית

לעזור לקשיש, בהתאם למגבלותיו, בביצוע הפעולות היומיומיות  שמטרתם אישי והשגחה,

ספיגה ומצעים,  סוגרים, החלפת מוצרישליטה על -רחצה, טיפול במצבי אי אכילה, לבישה, :אלהה

הבית -קמש  בניהול  עזרה ,או לאחריםו/ קשישהשגחה למניעת סכנה ל ,ץ לוניידות בבית ומחו

 . קשישבזיקה ישירה לצרכיו השוטפים של ה

רמת פי -עלהתלות של הקשיש בעזרה מן הזולת, או פי מידת -עלשיעור הסיוע לקשיש בביתו נקבע 

 28.להלןש 2בטבלה כמפורט  ,לה זקוק הקשיששההשגחה 

 

                                                 

בדיקות לגמלת סיעוד בידי רופאים מומחים בגריאטריה  ,שרון אסיסקוביץ, המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון 25
 .2015מאי  ,הגל השני של התוכנית הניסיונית – 89–80לבני 

 נשים. ראו שם.  במחקר זה נעשה שימוש במילה "מעריכות" היות שהרוב המוחלט של המעריכים הם 26
 .2015באוקטובר  6כניסה:  , תאריךשירותים הניתנים לזכאי גמלת סיעוד –סיעוד המוסד לביטוח לאומי,  27
 .2015באוקטובר  18, תאריך כניסה: שיעורי הגמלה – סיעודהמוסד לביטוח לאומי,  28

http://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_121.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_121.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/research/Documents/mechkar_121.pdf
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/אילו%20שירותים%20יינתנו%20לזכאי%20לגמלת%20סיעוד.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94.aspx
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, מוסד לביטוח לאומי לצורך מתן שירותי סיעודידי ה-המוגדרות עלרמות התלות  .2טבלה 

 29 (לשבוע אישי בביתטיפול  מספר שעות)הזכאות היקף ו

 זכאות  היקף /צורך בהשגחהמידת התלות רמה

  ()שעות לשבוע

שעות בגין תוספת 
 30טיפול אישי בבית

תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב  1
 יום ומי שזקוק להשגחה-פעולות היום

לבעלי גמלה  5) 9.75
 מופחתת עקב הכנסה(

 לא ניתנת תוספת

תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת  2
יום ברוב שעות -ברוב פעולות היום

 היממה

לבעלי גמלה  8) 16
 מופחתת עקב הכנסה(

 ,1.5שבוע )או ב 3
למקבלים גמלה 

 מופחתת עקב הכנסות(

תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל  3
יום בכל שעות היממה, -פעולות היום

 מי שזקוק להשגחה מתמדתן וכ

גמלה לבעלי  9) 18
 מופחתת עקב הכנסה(

למקבלים  ,2שבוע )או ב 4
גמלה מופחתת עקב 

 הכנסות(

  נפש בקהילה, ונותן -מוסד המשרת קשישים תשושים, סיעודיים ותשושי – 31ביקורים במרכז יום

להישאר יכול מוגבל  קשיש זה הסדר באמצעות. על צורכיהם להם מענה טיפולי כולל ויומיומי

 ולהימנע מעזיבת הבית והקהילה.בביתו עם משפחתו 

  פעמיים למבוגרים.-חדאספקת מוצרי ספיגה 

  שירות של השגחה, המתבצע באמצעות קליטת קריאות לעזרה של קשישים  –משדר מצוקה

ומחוברים  מועברות באמצעות מתקנים שהותקנו בבית הקשיש ושנקלעו למצוקה. קריאות אל

 ידי תורנים.-למוקד, המאויש על

  למי שזקוק לכך. קשישי הדכביסה של בג –שירותי מכבסה , 

 , בתנאים מסוימים, לבחור אם לקבל את גמלתיכולזכאי לגמלת סיעוד המעוניין להעסיק מטפל צמוד 

או להמשיך  ,, ללא תיווך של חברת סיעודבעצמוהסיעוד בכסף לחשבון הבנק שלו ולהעסיק את המטפל 

מי  2014ביוני  1-מכמו כן, המטפל. של מעסיקים הם הבהסדר שבו גם חברת הסיעוד וגם מקבל הגמלה 

הקיימים בסל גמלה בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים במשולב  ול לקבלכי צמוד שמעסיק מטפל

לשירותי הסיעוד שמאחר  32.(משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה) השירותים

השווי נוספים,  שירותי סיעודובשילוב של גמלה בכסף אם האדם בוחר  33,כספי ערך ישבסל השירותים 

 מסכום הגמלה בכסף.מופחת  של השירות הכספי

                                                 

 .שם 29
תוספת לצורך שעות טיפול אישי בבית ניתנת לזכאי לגמלת סיעוד שמתקיימים לגביו התנאים האלה: תלוי במידה רבה מאוד  30

בעזרת הזולת ברוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה, או תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום בכל שעות 
שראלי ואינו מעסיק עובד זר )אין בידו היתר להעסקת עובד זר או היממה, או זקוק להשגחה מתמדת והוא מעסיק מטפל י

 .2015באוקטובר  18, תאריך כניסה: ורי הגמלהשיע – סיעודשיש בידו היתר שהוקפא(. המוסד לביטוח לאומי, 
פי מפתח המופיע באתר המוסד לביטוח -אפשר להמיר את שעות הזכאות השבועיות לטיפול ביתי בימי ביקור במרכזי יום, על 31

 .  2015באוקטובר  18, תאריך כניסה: שיעורי הגמלה – סיעודלאומי, 
 .2015באוקטובר  6כניסה:  , תאריךמטפל צמודגמלת סיעוד בכסף במקום שירותים, למי שמעסיק המוסד לביטוח לאומי,  32
מפורטים שיעורי הגמלאות למי שאינו מעסיק עובד  2014שיעורי גמלאות ותעריפי תשלום עבור שירותי סיעוד ינואר  חוזרב  33

זר, למי שמעסיק עובד זר, למי שמעסיק עובד ישראלי בלבד, וכן תעריפים לשעת טיפול, למוצרי ספיגה, לשעות טיפול בבית 

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/siudBekesef/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%20כללי%201420-שיעורי%20גימלאות%20ינואר%202014.pdf
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 :האלההתנאים כל מתקיימים לגביו יכול להגיש בקשה לגמלה בכסף מי ש

 .(בכל רמות הזכאות) זכאי לגמלת סיעוד .1

 ימים בשבוע. שישהשעות ביממה לפחות,  12צמוד  מעסיק מטפל .2

 34המטפל שלו אינו בן משפחה. .3

 פי חוזה כתוב.-המטפל שלו מועסק בשכר על .4

היתר מטעם משרד הפנים )רשות ההגירה( להעסקת , יש צורך בזר עובדהזכאי מעסיק אם  .5

 צריך להיות שוהה כדין בישראל. עובדהעובד זר, ו

 זכאות לשתי קצבאות .1.4

מידע  מובא 1בנספח  תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת.תואם את המבוטח מסוימים מצבו של מקרים ב

עם זאת, באתר  35.בעת ובעונה אחתשונות שתי קצבאות  לקבל בדבר האפשרות מן המוסד לביטוח לאומי

הקובע את פקיד התביעות בסניף הביטוח הלאומי הוא " כי מודגש המוסד לביטוח לאומיהאינטרנט של 

 ."הזכאות לקבלת שתי קצבאות

 36נתונים על זכאי גמלת סיעוד בישראל .1.5

-עלפי מידת התלות שלו )קיימות שלוש דרגות תלות( ו-עלנקבע מקבל כאמור, גובה גמלת הסיעוד שהזכאי 

 שש לפיכך, יש גמלה(.  50%-גמלה מלאה ו –)קיימות שתי רמות גמלה  והשוטפת של כנסהההפי 

 91%ניתנת גמלה של  )הרמה הנמוכה ביותר( 1לרמת תלות : כלהלןנסה, דרגות תלות והכשל  קומבינציות

( )רמת תלות בינונית 2לרמת תלות  בינונית(.הכנסה )עבור רמת  45.5%של ו נמוכה( כנסהרמת ה)עבור 

 3לרמת תלות  בינונית(.רמת הכנסה )עבור  75%של נמוכה( וכנסה )עבור רמת ה 150%ניתנת גמלה של 

)עבור רמת הכנסה  84%של ו נמוכה(נסה כ)עבור רמת ה 168%ביותר( ניתנת גמלה של  הגבוהה ת התלות)רמ

גים מוצ 3בטבלה  בכל רמת תלות, רמת ההכנסה הגבוהה אינה מזכה בגמלה.כאמור לעיל,  בינונית(.

                                                 

המוסד לביטוח  .5201רבעון הראשון של שנת הם מה הנתונים בחוזרהזקן ובמרכזי יום והקריטריונים למבחן הכנסות. 
 . 1440סיעוד  01/2014' מס חוזרנהל גמלאות, יומי, מלא

זוג, -בן –משפחה" -"בן היכלל בהגדרת ל , ואינם יכולים18המטפלים במקבל גמלת הסיעוד חייבים להיות בגירים מעל גיל  34
גמלת סיעוד בכסף המוסד לביטוח לאומי, זוגם של כל אחד מאלה. -אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה, הוריהם וילדיהם ובני

 .2015באוקטובר  6כניסה:  , תאריךבמקום שירותים, למי שמעסיק מטפל צמוד
 .2015בספטמבר  16כניסה:  , תאריךבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת –מחשבוני זכויות המוסד לביטוח לאומי,  35
המחלקות לשירותים חברתיים מטעם השירות לזקן של משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעניקות אף הן סיוע לקשישים  36

הבית. סיוע זה נועד "לזקנים שאינם זכאים לגמלה לפי חוק ביטוח סיעוד מכיוון שאינם -בביתם בטיפול אישי ובניהול משק
וחות עצמם. רוב הזקנים הנהנים משירותים אלו הם זקנים שחיים מוגבלים דיים, אך נמצא שאינם מסוגלים לתפקד בכ

מהשלמת הכנסה של הביטוח הלאומי או מפנסיה נמוכה בלבד, והן אינן מאפשרות להם לרכוש את השירותים במימון פרטי". 
נון והכשרה, פי: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכ-זקנים עזרה זו. על 5,880קיבלו  2013בשנת 

, 2014, ספטמבר אוכלוסיית הזקנים הרשומה במחלקות לשירותים חברתיים, 3.1.3, פרק 2013סקירת השירותים החברתיים 
 בדוח.  503–502עמ' 

http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/siudBekesef/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/siudBekesef/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/siudBekesef/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/bdikatZakauutLshteGimlaoot.aspx
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/אוכלוסיית_הזקנים_הרשומים_במחלקות_-_5א%5b1%5d.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/Documents/אוכלוסיית_הזקנים_הרשומים_במחלקות_-_5א%5b1%5d.pdf
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והמידע של פניית מרכז המחקר על בתשובה , שהתקבלו מן המוסד לביטוח לאומי 2014מדצמבר נתונים 

 37.הכנסת

 201438. מספר הזכאים לגמלת סיעוד ומספר המקבלים טיפול אישי בביתם, דצמבר 3טבלה 

רמת  רמת הכנסה ותלות
 הגמלה

 מקבלים טיפול אישי בביתזכאים ה זכאים
 39)מכלל הזכאים(

 77,249 78,651 91% , הכנסה נמוכה1רמת תלות 

 4,201 4,478 45.5% בינונית, הכנסה 1רמת תלות 

 37,303 37,922 150% , הכנסה נמוכה2רמת תלות 

 2,468 2,617 75% בינונית, הכנסה 2רמת תלות 

 32,234 33,427 168% , הכנסה נמוכה3רמת תלות 

 2,259 2,551 84% בינונית, הכנסה 3רמת תלות 

 155,714 159,646  לוסך הכ

 ד מטעם המוסד לביטוח לאומיעוזכאים לגמלת סי 159,646היו בישראל  2014 עולה כי בדצמבר 3מטבלה 

 בין הזכאים,. (מהזכאים לגמלת סיעוד 97.5%-כ) םקיבלו טיפול אישי בביתשקשישים  155,714ם הבו

 זכאים 35,978-ו 2שויכו לרמת תלות  (25.4%-)כ זכאים 40,539 ,1תלות לרמת  שויכו (52.1%-כ)איש  83,129

 . 3שויכו לרמת תלות  (22.5%-)כ

זכאים  150,000, יחד , בכל רמות התלות2014בדצמבר  הזכאים לגמלת סיעוד כללמכי  3עוד עולה מטבלה 

 יש ,ככל הנראה. בגלל מבחן הכנסה חצי גמלהקיבלו  (6%-)כ זכאים 9,646-גמלה מלאה וקיבלו ( 94%-כ)

בלו קיפי הציון ש-על, גם אם מבחן ההכנסה אך לא קיבלו אותה בגלל קשישים שהגישו תביעה לגמלת סיעוד

קשישים שיש יתכן יכמו כן, אוכלוסייה זו. על אין בידינו נתונים . זקוקים לסיוע סיעודי יוהבמבחן התלות 

שהכנסתם לא תאפשר קבלת גמלה  שצפולא הגישו בקשה לגמלת סיעוד מכיוון והזקוקים לסיוע סיעודי 

טוען כי למבחן ההכנסה שני  בירושלים סוציאלית לעבודה הספר-מביתדורון פרופ' אברהם נציין כי זו. 

נהליות הגבוהות הכרוכות במבחנים אלו, ושלילת גמלת הסיעוד מבני יהמ חסרונות עיקריים: ההוצאות

אשר גורר את  צעד – הכנסההבנטל המימון של גמלת  עבודתם שנות במהלךהנושאים  ,מעמדות הביניים

הצעת חוק  הונחה 20-יצוין כי על שולחנה של הכנסת ה 40הציבורית של אוכלוסייה זו.אובדן התמיכה 

 41.השימוש במבחן הכנסה כקריטריון לזכאות לגמלת סיעודלביטול 

                                                 

 .2015באוקטובר  21  ,"לדואהמחקר והתכנון,  מינהלהמוסד לביטוח לאומי, שרון אסיסקוביץ,  37

  .שם 38
 הנתונים בדבר מספר מקבלי הטיפול האישי בבית כוללים את הקשישים שהעסיקו בביתם מט"ב )מטפל בית( ועובד זר.  39
     .(2015פברואר ) 96,  סוציאלי ביטחון ", מבט על שינויים בנושאי ליבה נבחרים –שנה לביטוח הלאומי  60"אברהם דורון,  40
(, חברי 1601/20)פ/ 2015–קבלת גמלת סיעוד(, התשע"ה ביטול מבחן ההכנסה לצורך –הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון  41

הכנסת סופה לנדבר, חמד עמאר, אורלי לוי אבקסיס, אלי אלאלוף, שרון גל, יעקב מרגי, יחיאל חיליק בר, מיקי לוי ורוברט 

http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitachon96/Documents/20-doron.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAAahUKEwj8ruOS9fHIAhXB8Q4KHdJhBcM&url=https%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F20%2F1601.rtf&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D147.237.70.107%26ts%3D1446473353520735%26auth%3Dh2qpoyufipk3zdt2b6bjr3ct6bgaobxc%26rndm%3D0.34573678549696474&v6s=2&v6t=5050&usg=AFQjCNEycBvayu3arIjYNVRg2u4weVomRg&bvm=bv.106379543,d.ZWU
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 1,847, 2014בדצמבר  זכאים לגמלת סיעודהקשישים שהיו  159,646-מ 42,פי נתוני המוסד לביטוח לאומי-על

מסיכום נתונים אלו  כספית ושירותים. קשישים קיבלו שילוב של גמלה 206-ו גמלה כספיתקשישים קיבלו 

 2014המוסד לביטוח לאומי כי בדצמבר מנמסר  עוד קשישים קיבלו הטבה כספית כלשהי. 2,053-עולה כי כ

מימשו את ההיתר ( קשישים 00034,-)כמהם  %90-קשישים היתר להעסקת עובד זר, וכי כ 38,210-ל היה

 43והעסיקו עובד זר בביתם.

. נתונים שנתיים מפורסמים בדוח 2014דצמבר הם מ הגמלהמספר מקבלי על צגו לעיל הנתונים שהוכאמור, 

המנצלים הטבות נוספות מתוקף הקשישים שיעור כי מדוח זה עולה , ושל המוסד לביטוח לאומי השנתי

 %99.2 ,2014בשנת  44המקבלים טיפול סיעודי בביתם.משיעור  במידה ניכרתנמוך חוק הביטוח הלאומי 

מן הזכאים  68.5%-ל) ידי מטפל מקומי או עובד זר-על קיבלו טיפול אישי בביתם לגמלת סיעוד םהזכאימ

 ;מהם קיבלו מוצרי ספיגה 18.3% ;ביקרו במרכזי יוםמהם  7.4% ;(השירות היחיד שקיבלוהיה טיפול זה 

   .רותי מכבסהיהשתמשו בשמהם  0.3%-ו קיבלו משדר מצוקהמהם  11.8%

 סקירה משווה –סיעודי בבית המטופל סיוע  .2

מעניקות מדינות שבקהילה ובמוסדות אשפוז  אמצעי סיועשל רחב חלק ממגוון  אהסיוע בבית הו

; טיפול זה מקובל לכנות מוגבלויות(עם אנשים )קשישים והארוך טווח בלטיפול אוכלוסייתן הזקוקה ל

  45, וכך ייעשה גם להלן.LTC (Long term care) במונח

 ,(למטופל)סכומי כסף המועברים  כספיותלמשל, הטבות  ,הטבות שונותבסיוע זה נכללות במדינות שונות 

מקצועי -לאמטפל או  סיעודי-מקצועימטפל כדוגמת  ,(in-kindהטבות המכונות )ערך לכסף -הטבות שוות

עם  במוסדות סיעודייםביקורים במרכזי יום לקשישים בקהילה וכן אשפוז  ,בהיקפים שונים בבית לסיוע

ותמיכה קהילתית  סיוע במימון דיור מוגןבהן  ניםניתשמדינות יש  .הסדרי לינה לטווח ארוך או קצר

 אספקהמבושלות לבית הקשיש,  בחלק מן המדינות קיימים שירותי משלוח ארוחות ;מסוגים שונים

שרותי שבהן ניתנים מדינות יש . דוע בבטיחות בבית, ועועזרים לסי, עזרים רפואייםשל )השאלה או רכישה( 

 . השתתפות בקבוצות תמיכה ועזרה עצמיתמוצעות , וכן יעוץ לקשישים בנוגע לזכויותיהםי

                                                 

ביטול מבחן הכנסה לצורך  –)תיקון הצעת חוק הביטוח הלאומי : 18-אילטוב. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה
 (, של חברי הכנסת חיים כץ, משה גפני, אורלי לוי אבקסיס ואברהם מיכאלי. 3953/18)פ/ 2012–קבלת גמלת סיעוד(, התשע"ב

 .2015באוקטובר  21, דוא"ל, המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנוןשרון אסיסקוביץ,  42
  .שם 43
ביטוח סיעוד,  –: פעילות ומגמות בתחום הגמלאות 3, פרק 2014דוח שנתי נהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי, מי 44

 .2015ספטמבר 
45 LTC – Long term care   הוא הטיפול המוענק לסובלים מתלות עקב תפקוד פיזי או קוגניטיבי לקוי אשר נגרם כתוצאה

מערכת ות; תרגום חופשי מן המונחון של אתר מזיקנה או מליקוי פיזי או מנטלי. ליקוי זה פוגע ביכולת לבצע פעולות יומיומי
MISSOC (al Mutual Information System on Soci הנציבות האירופיתהמידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של 

Protection :2015 בנובמבר 2(, תאריך כניסה. 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAAahUKEwj92Ke99fHIAhXGtA8KHXd0C-g&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3953.rtf&usg=AFQjCNGb_L4Emwu8OUVRtIu72sOgNmZ_3w&bvm=bv.106379543,d.ZWU
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAAahUKEwj92Ke99fHIAhXGtA8KHXd0C-g&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fprivatelaw%2Fdata%2F18%2F3953.rtf&usg=AFQjCNGb_L4Emwu8OUVRtIu72sOgNmZ_3w&bvm=bv.106379543,d.ZWU
http://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2014/Documents/skira%202014_hebrew.pdf
http://www.missoc.org/INFORMATIONBASE/OTHEROUTPUTS/Glossary_EN.pdf
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
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לא ו ,םבבית יםהמתגורר יםלקשיש סיעודי לסיועהקריטריונים לזכאות כאמור, עניינו של מסמך זה הוא 

 זכאים) פןהיקאו  ות הנסקרותמדינאחת מן הניתנות לקשישים בכל ההטבות ה מכלולמפורטות בו 

  .מתגוררים במוסדות(זכאים האו מתגוררים בביתם ה

  LTCלטיפול  לזכאותהקבועים במדינות שונות  קריטריוניםה

 להלן נציג את הקריטריונים המרכזיים לזכאות, כפי שעלו מן הסקירה שערכנו.

 גילים שונים(;  קבועיםגיל מינימום להגשת בקשה לסיוע )במדינות שונות נקבע בחלק מהמדינות  – גיל

גיל מינימום אין במדינות אשר בהן , שהיא לכך הסיבה. גיל מינימום איןברוב המדינות שנסקרו 

חודיים לסיוע לקשישים אלא מתייחסים לכלל האוכלוסיות אשר זקוקות יהחוקים והתקנות אינם י

רשות מולדים או נרכשים, וכן יהסובלים מנכות, עיוורון וחלמשל לסיוע בניהול חיים עצמאיים, 

גם ילדים, נוער גבלויות אלו עלולים ללקות ובמהסובלים ממחלות נפש או מקשיים רגשיים ותחושתיים. 

 ם.ומבוגרים שאינם קשישי

 ברוב זקוקים לסיוע בביתם. המצבם של קשישים את ר יות דרכים שונות להגדבמדינות שונות נהוג

מידע  יובא בהמשך המסמך. ללא עזרה מאדם אחר ותיומיומי פעולותהמקרים נבדקת יכולתם לבצע 

 .במדינות השונותקבוע את רמת התלות הגורמים המוסמכים ל על וכן תלות להערכת על שיטות שונות

, גם במצבים שבהם הוא מסוגל לבצע את התפקודים השגחהלעתים נבדק הצורך של הקשיש ב

 היומיומיים.

  לממן בעצמו את הסיוע  קושי כלכליהקשיש מוכיח אם בחלק מהמדינות נהוג לתת גמלת סיעוד רק

"מבחן  שיכלולאפשר ; מבחן אמצעים "מבחן אמצעים"זו בשם  כנה דרישהבהמשך המסמך נ; הסיעודי

, הבודק את "מבחן בעלות על נכסים", הבודק את הכנסתו השוטפת של מבקש הסיוע, או הכנסה"

הסיוע תלוי סכום לעתים עצם הזכאות אינה תלויה במבחן אמצעים אולם  הנכסים העומדים לרשותו.

השתתפות עצמית של המטופל בעלות ההטבות שהוא את הצורך בלעתים מבחן אמצעים קובע  בו.

 מקבל.

  תשלום דמי ביטוח קודם הזכאות של )תקופה מינימלית  תקופת אכשרהנדרשת  מן המדינותבחלק

 מוקנית לתושבים רק לאחר תקופת אכשרה הקבועה בחוק או בתקנות. הזכאות ו לתשלום(

 לעתים מבקש הסיוע עומד בקריטריונים לקבלת יותר מגמלה אחת. במדינות שונות  – כפל גמלאות

 גובהאו על  על קביעת הזכאות לסיועגם לכך יש השפעה ונהוגים כללים שונים בעניין כפל גמלאות, 

סף  הוא איננו תנאיכיוון שמבמסמך זה לא בחנו את נושא כפל הגמלאות במדינות השונות  .הניתן

  . סיעוד לזכאות לגמלת

הסדרים שונים שמטרתם לתמוך בקשישים המתגוררים בביתם וזקוקים  ישבמדינות שונות בעולם כאמור, 

, הזקוקים לעזרה סיעודיתבהן קשישים השיעור יש הבדלים בין המדינות לעניין כי לעזרה סיעודית. יצוין 

 נטייתן לעודדב נבדלות זו מזו מדינותהיתר על כן, . , המתגוררים בביתם או במוסדותנפשית או חברתית

לכוון אותם  ולחלופין, (מסוגים שוניםקהילתית תמיכה  הושיט להםול) םבבית הקשישיםשל  הישארות

 2010. ממסמך שנכתב עבור האיחוד האירופי בשנת במוסדות סיעודייםו אבות-בבתי טיפולללמגורים ו

בהולנד  21%גבוה במיוחד ) אומעלה הו 65 עולה כי בהולנד ובנורבגיה שיעור המטופלים בביתם מכלל בני
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. שיעור נמוך יותר 9.4% –ובשבדיה  14.4% הואבנורבגיה(. באוסטריה שיעור המטופלים בביתם  19.3%-ו

 2010בשנת לצורך ההשוואה,  46.(%4.7( וספרד )%4.9(, איטליה )%6.5(, צרפת )%6.6קיים במדינות גרמניה )

הקשישים  816,800-כמ 17.2%-, שהם כקשישים שקיבלו טיפול אישי בביתם 140,800-כהיו בישראל 

 157,800-כ היו בישראל 2014שנת ב 47שחיו בישראל בשנה זו. ומעלה( 62ונשים בנות ומעלה  67 גברים בני)

 48הקשישים שחיו בישראל בשנה זו. 700892,-כמ %17.0-כשהם , קשישים שקיבלו טיפול אישי בביתם

  נבחרותזכאות לגמלת סיעוד בבית הקשיש במדינות  .2.1

 לאאם  .באירופה מדינות נבחרותשמונה להלן יובאו הקריטריונים לזכאות לגמלת סיעוד בבית הקשיש ב

 –מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית האינטרנט של  אתרצוין אחרת, מקור הנתונים הוא 

(MISSOC – Protection Mutual Information System on Social)  זה אתר  49.תהאירופי הנציבותשל

ומדינות איגוד הסחר  מדינות האיחוד האירופישל נושאים סוציאליים בנתונים השוואתי  בסיסמוצג 

 .2015בינואר  1-ידי המדינות המשתתפות באיסוף המידע ב-הנתונים באתר עודכנו על .של אירופההחופשי 

להלן כפי  מובאותבמדינות השונות  ההפניות לחקיקה .אלפביתי סדרבשנסקרו מובאות להלן  המדינות

 . MISSOCבאתר  הובאוש

המידע גם בחלוקה לפי  עיקריבהמשך המסמך את  נציג ,ההשוואה בין המדינותכדי להקל את 

 הקריטריונים השונים.

 50אוסטריה .2.1.1

מוסדר בחוק ערך לכסף. כל אחד מסוגי ההטבות הללו  ת והטבות שוותוכספי ותהטבניתנות באוסטריה 

מעוגנת  הזכאות להטבה כספית .מהםקריטריונים שונים לזכאות לכל אחד , ולכן קבועים גם באופן אחר

ערך לכסף מבוסס על הסדרים רבים שסוכמו בין הממשלה  סיוע שהוא שווהה 51;1993בחקיקה משנת 

 52פדרציה האוסטרית.הפדרלית האוסטרית לבין תשע המדינות של ה

                                                 

46 Francesca Bettio and Alina Verashchagina, Long-Term Care for the Elderly: Provisions and Providers in 33 

European Countries, European Commission, November 2010.  
 : ביטוח סיעוד.3פרק  ,2010סקירה שנתית המוסד לביטוח לאומי,  47
ביטוח סיעוד,  –: פעילות ומגמות בתחום הגמלאות 3,  פרק 2014דוח שנתי המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון,  48

 .2015ספטמבר 
 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  49

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
 MISSOC (Mutual Information System on האירופיתהנציבות אתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  50

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 

51 Federal Long-term Care Benefit Act (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), Official Journal (BGBI.) No. 

110/1993. 

, הסכם בין הממשלה הפדרלית לבין מדינות הפדרציה האוסטרית על צעדים משותפים להשגחה; חוקי עזרה הלדוגמ 52
 סוציאלית ונכות של מדינות הפדרציה האוסטרית.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/elderly_care_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/elderly_care_en.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2010/Documents/siud.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/2014/Documents/skira%202014_hebrew.pdf
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
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 .תושב המדינה, על מבקש הסיוע להיות LTCמסוג  להיות זכאי לסיועכדי באוסטריה, 

  להגשת בקשת הסיוע. גיל מינימלי אין

 אין תקופת אכשרה לקבלת הסיוע. 

 מעבודה אין השפעה על הזכאות לסיוע.   ותהכנסל

ידי -ת עלנקבע, אלא בבעלות על נכסיםבאוסטריה הזכאות להטבות כספיות אינה תלויה בהכנסות או 

 ; לעתים מסתייעים בבעלי מקצוע נוספים(. ךמוסמ אח)בדרך כלל  בעל מקצוע רפואי

נת מזון, שימוש )כגון לבוש, רחצה, הכ יומייםמתפקודים יולגבי  תלות מבוצעת הערכתבבדיקה 

החודשיות הסיוע מצבו של הנבדק וכן מספר שעות  יםזה, נקבע. בעקבות מבחן , נטילת תרופות(בשירותים

תקנות בהתאם ל ,ישויך הנבדק טגוריותקשבע מקבע לאיזו נ השעותמספר פי -על. שצפוי שיזדקק להן

בחוק  קבועותכמו כן, . נוספתהערכת תפקוד לבצע אפשר  ,בעקבות שינויים במצב המבקש 53.ממשלתיות

  54.מינימום למצבים בריאותיים שונים קטגוריות

וע בחודש, במשך שעות סי 60-ליותר מפי ההערכה, -נזקקים, עלניתן למבקשים אשר  LTCסיוע מסוג 

 באופן זמני. ניתן שתפר הסיוע יבריאותי מצבם הצפוי שמטופלים שחודשים לפחות. ל שישה

של  השוטפת כל היממה אינה תלויה בבעלות על נכסים אך תלויה בהכנסתובמשך השגחה הזכאות ל

 מבקש הסיוע. 

הזכאות  מבקש.היבטים סוציאליים של ה לצורך קביעת זכאות זו נבחנים –כסף להטבות שוות ערך 

כל תקנות בפי החוקים וה-על ,להטבות אלו נקבעת בדרכים שונות בכל אחת מתשע מדינות אוסטריה

רמת . השתתפות עצמית של מקבל ההטבה נדרשתכסף ללצורך קבלת הטבות שוות ערך  .מדינה

  בנפרד על סמך מצבו האישי. זכאילכל ההשתתפות העצמית נקבעת 

 

 

  

                                                 

 ;שעות סיוע בחודש 95לפחות  – 2בקטגוריה מס'  ;שעות סיוע בחודש 65לפחות  :1הצורך הממוצע בסיוע בקטגוריה מס'  53
 – 5בקטגוריה מס'  ;שעות סיוע בחודש 160לפחות  – 4בקטגוריה מס'  ;שעות סיוע בחודש 120לפחות  – 3בקטגוריה מס' 

שעות סיוע בחודש, במקרים יוצאי  180לפחות  – 6יש צורך בסיוע חריג. בקטגוריה מס' אם שעות סיוע בחודש,  180לפחות 
 יש שיתוק בארבע הגפיים המשפיע על התפקוד. במקרים שלשעות סיוע בחודש,  180לפחות  7 –דופן. בקטגוריה מס' 

לסובלים  5לעיוורים, קטגוריה  4יה, קטגוריה ילסובלים מפגיעה ברא 3בכיסא גלגלים, קטגוריה  לנעזרים 5-3 ות/יהקטגור 54
 ות ועיוורון.רשימח



  
 26מתוך  14עמוד   ;

 הכנסת  
 מרכז המחקר והמידע

 

 

 
 

 55איטליה .2.1.2

  56.מסוגים שונים במצבי נכות ותלות LTC-הנושא את חוקים המסדירים  כמהבאיטליה יש  

גמלת סיעוד ניתנת לאנשים המוגבלים  וכן הטבות שוות ערך לכסף. כספיותהטבות ההטבות הניתנות הן 

 ביכולתם לנוע או זקוקים לעזרה קבועה בביצוע פעולות יומיומיות. 

 .LTCזכאות לסיוע לעניין האין מגבלות גיל 

  .אכשרהאין תקופת 

, עד הוהכנסות מעבודה אינן פוגעות בזכאות לקבל ,הכנסהאינה תלויה במבחן  סיעודהזכאות לגמלת 

  מסוימת.לתקרת הכנסה 

ו של סוג ההטבה ובמצבב תלויה להיות עשויהעצמית בעלות ההטבות השוות ערך לכסף ההשתתפות ה

ידי רשויות -הזכאות להטבות שוות ערך לכסף הניתנות על 57מאזור לאזור.תנאים אלו משתנים  ;הזכאי

 58במבחן אמצעים.נקבעת הרווחה 

                                                 

 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  55

Social Protection,)  2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
)ייתכן שחלק מחוקים אלה קשורים בטיפול בטווח הארוך לאו דווקא  CMISSOבין החוקים המקושרים לנושא זה באתר  56

 לקשישים(:

 Law No. 118 of 30 March 1971 on civilian invalidity benefits (Legge 30 Marzo 1971, n. 118 – Conversione 

in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).  

Law No. 18 of 11 February 1980 on Constant attendance allowance (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18 – Indennità 

di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).  

Law No. 104 of 5 February 1992, Article 33 (Framework law on disability) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 – 

Legge-quadro per l' assistenza, l' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

Legislative Decree No. 112 of 31 March 1998 on the transfer of legislative tasks and administrative 

competences from the State to the Regions and local entities (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 – 

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59 ). 

Regulation (CE) 883/04.on social security coordination of the European Parliament and Council (Regolamento 

(CE) 883 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di 

sicurezza sociale – SNCB – art 70 and Annex X). 

Law No. 183 of 4 November 2010, Article 24, modifying the rules regarding the permits for the assistance to 

disabled persons in difficult situations (Legge n. 183 del 4 Novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina 

in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità). 

Law No. 147 of 27 December 2013 containing provisions for drawing up the annual and pluri-annual budget 

of the State – Stability Law 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – Legge di stabilità 2014). 
 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  57

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
58 OECD,  Italy – Long-term Care, Help Wanted? Providing and paying for Long Term Care, OECD 

Publishing, 2011. 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.oecd.org/italy/47890925.pdf
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במתכונת של הטבות כספיות וגם במתכונת של גם  – 100%באיטליה גמלת סיעוד ניתנת לבעלי תלות של 

מחלקה של הרשויות הבריאות המקומיות ו שלמעריכים קובעים  מידת התלותאת ערך לכסף.  השוו שירות

אחר מצב  תקופתיהמעקב והם גם מקיימים ה 59 של איטליה,לרפואה משפטית של המוסד לביטוח לאומי 

הנבדק לבצע ו של יכולת קביעתמשמש ל זהסולם ; Katzבסולם משתמשים לשם כך המעריכים . הזכאי

 60.באופן עצמאי פעולות הקשורות ברחצה, התלבשות, שימוש בשירותים, תנועה, שליטה בסוגרים ואכילה

עבור  100%-ל 45%עבור אנשים עובדים, או בין  100%-ל 33% שנקבעת בסולם זה נעה ביןרמת התלות 

 אנשים שאינם פעילים. 

 61גרמניה .2.1.3

 וביטוח פרטי 62(SPV): ביטוח סוציאלי ביטוח שני סוגי ארוך בגרמניה מבוסס עלהטווח בטיפול ה

(PPV).63 של גרמניהמשרד הבריאות אישר  2013שנת ב .בגרמניה שני הביטוחים הם ביטוחי חובה 

    על אחידות בתנאי הביטוח. הקפדהפרטיים, תוך  LTCתמיכה בביטוחי 

, זכאים לקבל סיוע נכים או אנשים הפגועים פיזית, רגשית או נפשית, LTC-פי הגדרות ביטוח ה-על

לאוכלוסיות הביטוח מספק  64אשר אינם מסוגלים לבצע פעולות יומיומיות במשך שישה חודשים לפחות.

קשיים אינן תלויות בהכרח בהטבות אלו יודגש כי  ועזרה בעבודות הבית. כללית טיפול, השגחהאלו 

  .או מחלת נפש ם הן ניתנות לאנשים הסובלים מדמנציה, קשיים מנטלייםפיזיים. בחלק מן המקרי

העזרה ובמסגרת  הפרטי במסגרת הביטוחLTC זכאות לקבלת ביטוח לעניין המגבלות גיל אין 

 .הסוציאלית

 לצורך זכאות. תקופת אכשרה של שנתיים לפחותנדרשת  LTCלצורך הזכאות לביטוח : תקופת אכשרה

 סוציאלית אין צורך בתקופת אכשרה. במסגרת עזרה  השגחהל

השגחה המימון ל זכאותמבחן הכנסה.  אין במסגרת הביטוחית LTC-ללצורך הזכאות מבחן הכנסה: 

 (תלות של במצב להיות)עליו  הנבדקהתפקודי של  מצבובבחינת  התלוי במסגרת העזרה הסוציאלית

                                                 

 במצב. שינוי/חל הרעה חלה אםפי בקשת הוועדה או הנבדק, כדי לקבוע -המעקב יכול להתבצע באופן סדיר, או על 59

60   Meredith Wallace and Mary Shelkey, Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL), Best 

Practices in Nursing Care to Older Adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, 

College of Nursing, 2007. 
 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  61

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
62 Social long-term care insurance for persons insured under statutory sickness insurance and private 

compulsory long-term care insurance for persons insured under private sickness insurance; Social Code 

(Sozialgesetzbuch), Book XI (SGB XI). 
63  Social Code (Sozialgesetzbuch), Book XII – social assistance, of 27 December 2003 (BGBl. I p. 579, last 

amended by Article 9 of the Act of 21 July 2014 (BGBl. I p. 1133)).   
 נזקקים לכך פחות משישה חודשים.מי שמאושר סיוע גם ללעתים  64

http://clas.uiowa.edu/socialwork/files/socialwork/NursingHomeResource/documents/Katz%20ADL_LawtonIADL.pdf
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
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אינו מסוגל לממן את עלות הטפול בו או להשיגו )סיוע ניתן למי ש במצבו הכלכלי יחסית לעלות הטיפול בוו

מכיסו את משלם , הזכאי ל הטיפול עולה על ההטבה הכספיתההוצאה הכספית עאם . ממקורות אחרים(

 . השתתפות עצמית; הפרש זה נחשב לההפרש

. המעריכים השירות הרפואי של ביטוח הבריאותמעריכים מטעם בודקים של הנבדק  התלותרמת את 

ארבע בוחנת את ככלל, הבדיקה הם רופאים ואנשי צוות נוספים שמומחיותם בטיפול והשגחה. 

חת, הברשת שיניים, סירוק, גילוח רחצה באמבט ובמקל) היגיינה אישית: הפעילויות היומיומיות הבאות

מהמיטה, שינוי מיקום, כניסה ויציאה ) תנועה(, מיומנויות הקשורות באכילה) זונהת(, שימוש בשירותיםו

חזקת הו (התלבשות והתפשטות, עמידה, הליכה, שימוש במדרגות וכן היכולת לעזוב את הבית ולחזור אליו

  .  (חימום הביתביצוע פעולות לצורך כביסה, הדחת כלים ובישול, קניות, ) הבית

הנבדקים לאחת  יניםממוהעולה מבדיקת הפעולות היומיומיות, למידת הצורך בהשגחה וסיוע בהתאם 

 .III-ו I ,II :משלוש הקטגוריות

 פעילויותמן ה םיבלפחות שתיזקוקים לעזרה לפחות פעם ביום, הנבדקים  )תלות משמעותית( Iבקטגוריה  

נבדקים השייכים ל .נוסף על הצורך בהשגחה ועזרה בבית – : היגיינה אישית, תזונה ותנועההאלה

לסיוע דקות  45לפחות  אחד מימי השבוע, ומתוכןדקות בכל  90לקטגוריה זו נדרשת עזרה של לפחות 

 בהיגיינה אישית, תזונה ותנועה.

היגיינה אישית, תזונה ותנועה, לפחות שלוש פעמים זקוקים לסיוע ב הנבדקים )תלות חמורה( IIבקטגוריה 

נבדקים לחזקת הבית כמה פעמים בשבוע. הסיוע בהם נזקקים לביום, בשעות שונות במהלך היום, וכן 

 לפחות שעתיים ןהשעות בכל אחד מימי השבוע, ומ השייכים לקטגוריה זו נדרשת עזרה של לפחות שלוש

 לסיוע בהיגיינה אישית, תזונה ותנועה.

תנועה בתזונה ובבהיגיינה אישית, זקוקים לסיוע הנבדקים ( במידה קיצונית)תלות חמורה  IIIבקטגוריה 

לנבדקים חזקת הבית כמה פעמים בשבוע. הסיוע בהם נזקקים ל במשך כל שעות היממה, כולל בלילה, וכן

לפחות ארבע  שעות בכל אחד מימי השבוע, ומתוכן השייכים לקטגוריה זו נדרשת עזרה של לפחות חמש

השגחה ממושכים יותר מאשר לטיפול והזקוקים למטופלים ל שעות לסיוע בהיגיינה אישית, תזונה ותנועה.

נקבעת הזכאות להשגחה מסוג זה  (.Hardship provision) השגחה במקרי מצוקה ניתנת IIIבקטגוריה 

הערכת מצב מחודשת ונקבע אם חל או צפוי לחול שיפור במצבו של שבעקבותיה נעשית בדיקה תקופתית ב

  הנבדק.

זכאים  מדמנציה, קשיים נפשיים או מחלת נפשאולם סובלים  Iנבדקים שלא הגיעו לקטגוריה יצוין כי 

  .0קטגוריה כת לשוימאף הם לסיוע. אוכלוסייה זו 
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 65הולנד .2.1.4

עצמאית אזורית ק זה קיימת מערכת חו מכוח 2014.66מבוסס על חקיקה משנת  LTCבהולנד הטיפול מסוג 

 .ערך לכסף הטבות שוותמערכת זו מסדירה מתן . ביטוח בריאות סוציאלי באמצעות LTCלהסדרת 

נכות חמורה  או אנשים הסובלים ממחלות כרוניותלקשישים או להביטוח מכסה טיפול בבית או במוסד, 

ארוך, אשר אינו הטווח בכמו כן, ביטוח זה מכסה טיפול נפשי ולזקוקים לטיפול והשגחה אינטנסיביים. 

    ידי ביטוח הבריאות. -מכוסה על

 .לסיוע הזכאות לעניין גילת ואין מגבל

 מבחן אמצעים.אין 

כל שנה שבה לא  עבורהמהגרים להולנד נדרשים לתקופת אכשרה של חודש פי החוק, -: עלתקופת אכשרה

 חודשים.  12היו מבוטחים, עד לתקרה של 

 Centrum מרכז הערכה לצרכים טיפוליים )בנעשית ( )סוג והיקף בטיפול קביעה אובייקטיבית של הצורך

Indica tiestelling Zorg, CIZ). במערכת הקבועים לאומיים -ןביהסטנדרטים הלפי  היא הערכת התפקוד

אשר נקבעה על ידי ארגון הבריאות העולמי  67,לאומי של תפקוד, נכות ובריאות"-ןהקריטריונים "סיווג בי

((World Health Organization, WHO.  בתום תקופה זו נדרשת הערכה ו שנים חמשהערכה זו תקפה

  .כתנאי לזכאות לסיוע במבחן זהההסדרה הקיימת אינה מגדירה רמת תלות מינימלית מחודשת. 

גריאטרי, או -סיוע אישי בבית ניתן באופן זמני לסובלים ממצב גופני, פסיכו – הטבות שוות ערך לכסף

 ית או נפשית.זפסיכיאטרי, או מנכות פי

 

 

  

                                                 

MISSOC (mation System on Mutual Infor הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  65

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
66 Wet langdurige zorg (WLZ), Law of 3 December, 2014. 
67 WHO, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), retrieved: September 17, 

2015.   

באמצעות . 2001מדינות בשנת  191ידי -אומצה על לאומי של תפקוד, נכות ובריאות"-ןמערכת הקריטריונים "סיווג בי 
תחושתי, וכן ומגוון נושאים הקשורים בבריאות האדם, מבנה הגוף, תפקוד פיזי, מנטלי הקריטריונים האמורים נבדקים 

תפקודים בבית, בחברה ובקהילה, התמכרויות, שימוש בתרופות ובחומרים ממכרים, שימוש בעזרים לצורך תפקוד יומיומי 
 וצורך בעזרה חיצונית בביצוע פעולות שונות. 

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.who.int/classifications/icf/icfchecklist.pdf?ua=1
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 68נורבגיה .2.1.5

 ועל חוק הביטוח הלאומי משנת 201169 משנתשירותי בריאות וטיפול מבוסס על חוק  LTCמתן  בנורבגיה

)לצורך זה מועבר תקציב מן המדינה לעיריות( עיריות  ידי-על בעיקרהניתנת LTC מסוגעזרה  1997.70

העסקת כסף ועל סיוע כספי ללכנית מבוססת על הטבות שוות ערך והת. ההמטופלים משלימים את מימונו

  .להלן שיובהר כפי, מטפלים שאינם רשמיים

 על מבקש הסיוע להיות תושב נורבגיה. , LTCכדי לבקש סיוע 

פי חוק שירותי בריאות -על .LTC-ידית ליזכאות מ בגינה ישלא נקבעה רמת תלות מינימלית אשר 

הזכאות , אולם מחלה, נכות או גילעקב בביצוע פעולות יומיומיות סיוע נזקקים ללוטיפול, סיוע יינתן 

  .בגיל התלוי הסיוע אינל

 מבחן הכנסה או רווחים לצורך קביעת זכאות. מתקייםלא 

 הזכאות.  קביעתאין תקופת אכשרה לצורך 

כמו כן, אין שיטת . סיועלמבקשי ה לותהערכת ת יבצעו מקצועלו בעלי יבנורבגיה אינה קובעת א חקיקהה

למשל הערכה אחידה. בדרך כלל המעריכים מטעם העיריות הם רופאים או בעלי מקצוע מוסמכים אחרים, 

 פי שיקול דעתם.-על תלות הערכתוהם מקיימים פיזיותרפיסטים, 

 סכום כספי משלים. כןערך לכסף, ו שוותניתנות בעיקר הטבות בנורבגיה 

הטבות המשך מתן  בכל שעות היממה.ניתנים  למתגוררים בביתם LTCשירותי ערך לכסף:  הטבות שוות

 אינו מוגבל. 

 הסיעוד והסיוע הביתי ניתנים ללא תשלום. 

 ,השתתף במימוןסיעודי בבית על המטופל ל עבור טיפול .יש השתתפות עצמית חלק משירותי הביתבגין 

 השוטפת. סתוהכנפי -על

לנותני שירותים אפשר לו לשלם לנועד סכום ההגמלה ניתנת ישירות לאדם הזקוק לסיוע.  הטבות כספיות:

זוג(, הורים, חברים, שכנים וכו', ובתנאי שלא יועבר לנותני שירותים -לא רשמיים: קרובי משפחה )כולל בני

-הלא השירותים נותני שבהםבמקרים , אלו שירותים לנותנימשולמת ה ,גמלה מיוחדתמדובר במקצועיים. 

                                                 

 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  68

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9: כניסהתאריך. 
69 Health and Care Services Act (lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.) of 24 June 2011. 
70 National Insurance Act (folketrygdloven) of 28 February 1997, Ch. 6. 
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החלטה על קבלת הגמלה המיוחדת ועל גובהה היא בסמכות  חריג. מתמודדים עם עומס טיפולי רשמיים

   הרשויות העירוניות. 

 71ספרד .2.1.6

אמור להינתן  LTC מסוג סיוע פי החוק בספרד,-על 72.חוקים ותקנות כמהמבוסס על  LTC סיועבספרד 

הסיבות לכך יכולות להיות גיל, מחלה או  .אדם אחר בביצוע פעילויות יומיומיותת רבעזתלות ם של במצבי

 , או תחושתית.תשכליפיזית, מנטלית,  תלותב הנבצרות הקשור

 . LTCמסוג  לסיוע הזכאותעל  גילאין מגבלות 

הנדרש בספרד סף וה, מבחן הכנסה ונכסים אישיים מתקיים LTC-לצורך קביעת זכאות למבחן אמצעים: 

 . מאזור לאזורמשתנה 

 במדינהאזרחי ספרד ותושבי קבע זרים אשר התגוררו  LTC, זכאים לסיוע פי החוק-על: תקופת אכשרה

 איןמלבד תנאים אלו, למועד הגשת הבקשה לסיוע. סמוכות היו ן השנים לפחות, ולפחות שנתיים מ חמש

 אחרת.  מדינהלעתים ניתן סיוע גם לאזרחי ספרד שהיגרו לתקופת אכשרה. 

ידי -הזכאות נקבעת על .ניתן לזקוקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות לפחות פעם ביום LTCסיוע 

ועדות משויכות הותחום הסוציאלי. באנשי מקצוע בתחום הרפואה ושחברים בה  ,ועדת מעריכים

לאומי של תפקוד, נכות -ןסיווג בי" קריטריוניםהמערכת ת בומשתמשו לקהילות האוטונומיות של ספרד

שלוש דרגות פי -תוצאות המבדק מוצגות על ידי ארגון הבריאות העולמי.-על הנקבעאשר  73,"ובריאות

לפחות  לזקוקים לסיוע – IIדרגה  ;לפחות פעם ביום לסיועלזקוקים  ,בינוניתתלות  – Iחומרה: דרגה 

 בדיקות מעקבאין  כל דרגה מחולקת לשתי רמות.לזקוקים לעזרה מתמדת.  – IIIפעמיים ביום; דרגה 

זמת ופי בקשת מקבל הסיוע או בי-על ,הערכה מחודשת נעשיתפי החוק, אולם לעתים -תקופתיות על

 הרשויות. 

, אפשרי אינו הדבר אם. LTCלכסף לזקוקים לסיוע  ערך שוות הטבות להעניק מעדיפות הרשויות בספרד

 ניתנות הטבות כספיות.

                                                 

 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  71

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
  :MISSOCהחקיקה המצוינת באתר 72

Law No. 39/2006 on the Promotion of Personal Autonomy and Assistance to persons in situations of 

dependence of 14 December 2006, as amended. Social Security General Act (Ley General de la Seguridad 

Social) approved by Legislative Royal Decree No. 1/94 of 20 June 1994, as amended. Ministerial Order of 

15 April 1969. Royal Decree No. 1300/95 of 21 July 1995, as amended.Royal Decree No. 1647/97 of 31 

October 1997, as amended. 
  .67זו נמצאת בשימוש גם בהולנד; ראו לעיל, הערה  קריטריוניםמערכת  73

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp


  
 26מתוך  20עמוד   ;

 הכנסת  
 מרכז המחקר והמידע

 

 

 
 

אין משך   חזקת הבית.הבטיפול אישי וכן בלמתגוררים בביתם ניתנת עזרה ערך לכסף:  הטבות שוות

  מקסימלי לזכאות זו.

. ההשתתפות להשתתף בעלות ההטבותערך לכסף  שוותשהן הזכאים להטבות  על השתתפות עצמית:

הקריטריונים למצב הכלכלי ולפי מצבו הכלכלי של המטופל.  הועלותההטבה לפי סוג  תהעצמית נקבע

 ית.נקבעים בהסכמה עם הקהילה האוטונומ

פי סוג -עלרמת התלות של מבקש הסיוע ופי -על מוענק סיוע כספילמטופלים בביתם  הטבות כספיות:

בחשבון  מובאהסיוע סכום בקביעת הכנסות מעבודה אינן פוגעות בזכאות לקבלת הסיוע, אולם הסיוע. 

 . המבקשמצבו הכלכלי של 

  74צרפת .2.1.7

מדויקת של  אין בחוק הגדרה 75קצבת אובדן עצמאות לקשישים. חוקשל  בצרפת ניתנות הטבות מכוחו

LTC קנה. ימיוחד בגיל זבבכל סוג של תלות,  הקשורים צרכיםמילוי בלסייע היא . מטרת הסיוע 

  .צרפתע של וע, על מבקש הסיוע להיות תושב קבלהיות זכאי לסיכדי 

 . ומעלה 60לבני הקצבה ניתנת 

סכום ללא צורך במבחן הכנסה, אך קבעת לקשישים בגין אובדן עצמאות נהזכאות לסיוע מבחן הכנסה: 

 הסיוע תלוי בהכנסה. 

 AGGIR, autonomie) של הנבדק עצמאותה הגדרת הזכאות לקבלת קצבה בגין אובדן עצמאות תלויה ב

ressources-gérontologie groupes iso.)76 מדדים 17-ב ולפי רמת תפקוד דקניתן ציון לנב בבדיקה זו .

י זפיהתפקוד מבחינת המשמשים להגדרת מצבו של הנבדק ולסיווגו לאחת משש דרגות חומרה ) הםמ עשרה

 המופקד 77,סוציאלי-ל מצב הנבדק ומסייעים לצוות הרפואיענוסף נותנים מידע שבעה נוספים  ;מנטלי(הו

 . כנית סיוע אישיתותלגבש  ,על ביצוע ההערכה

                                                 

 MISSOC (Mutual Information System on הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  74

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
75  Allowance for loss of autonomy (allocation personnalisée d' autonomie): Article L. 232-1 of the Social 

action and Family Code (Code de l' action sociale et des familles). 
 allocation personnalisée d'autonomieמעוגן בחוק שכותרתו " AGGIRנכתב כי מבחן  של צרפת יבאתר השירות הציבור 76

( "APA נוסף על הפעולות היומיומיות כמו אכילה, שתייה, הלבשה, תנועה והיגיינה נבדקת בצרפת, בין היתר, יכולתו של .)
 הנבדק לצאת ממקום מגוריו ולחזור אליו, להשתמש באמצעי תחבורה וליטול תרופות. 

 נכתב כי הצוות כולל לפחות רופא אחד ולפחות עובד סוציאלי אחד.   של צרפת יבאתר השירות הציבור 77
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( זכאים האפשריות החומרה משש דרגותהחומרה הראשונות )נבדקים המשויכים לארבע דרגות 

נבדקים אינם  עילויות גופניות בסיסיות. מקבלי הקצבהנבדקים אלו זקוקים לסיוע יומיומי בפ 78.לקצבה

 חל שיפור במצבם, זכאותם לסיוע מושעית. אם תקופתית אולם  בדיקהב

 ערך לכסף.  חלק מן ההטבות בצרפת ניתנות בכסף, וחלק בשירותים שווי

פי -עלבין היתר, עזרה לקשיש המתגורר בביתו בביצוע פעילויות יומיומיות ) ,הםשירותים שווי ערך לכסף 

 חלהאמצעים הכלכליים העומדים לרשותו; על מבקש הסיוע הכנית העזרה שהותאמה לנבדק וות

 השתתפות עצמית(. 

בדן עצמאות והקצבה בגין א סכוםכי  יצוין. אחשל רפואי באישור  הזכאות לשירותי טיפול בבית מותנית

 תלוי בהוצאותיו של המבקש הנובעות מן הטיפול בו. 

 אין תקופת אכשרה לקבלת הסיוע. 

 79שבדיה .2.1.8

מוענק למי שאינו מסוגל לטפל סיוע  ,פי החוק-על 2001.80משנת  בחוקמעוגן  LTCהטיפול מסוג  בשבדיה

הוא זקוק לכל סוג של  אםבעצמו או לשמור על עצמו. אדם זכאי לתמיכה ללא קשר לרמת התלות שלו, 

  .סיוע כדי להגיע לרמת חיים סבירה

 רוב ההטבות .באזורים שונים של המדינהשונה ברמה המקומית, ולכן יישומו  ניתן LTCסיוע בשבדיה 

 עיריות.  כמהלכסף, אולם הטבות כספיות קיימות בהן  שוות ערך  הניתנות

 אין מגבלות גיל על מקבלי הסיוע.גיל: 

יש אולם  לקביעת זכאות מבחן אמצעים , בשבדיה לא הונהגMISSOCפי המידע המופיע באתר -על

 לאחרנקבעת ההשתתפות העצמית  .של המטופל בעלות ההטבות שהן שוות ערך לכסף השתתפות עצמית

ניתן לראות כך, משום הפריש מהכנסותיו סכום הדרוש לו לשכר דירה ולהוצאות מחיה.  שמקבל הגמלה

 בהשתתפות העצמית הנהוגה בשבדיה מעין מבחן אמצעים. 

 .אין תקופת אכשרה

  .LTCזכאים להגיש בקשה לסיוע  שבדיהכל תושבי 

                                                 

78 Sabrina Link, Finding Funding Solutions for Elderly Care, Risk Insights, March 2015. 
 MISSOC (Information System on Mutual הנציבות האירופיתאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של  79

Social Protection ,) 2015בספטמבר  9 :כניסהתאריך. 
80 Social Services Act (Socialtjanstlagen (2001:453)) of 2001. 
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לים. חו-בבית בהכרחאינם חייבים להיות מטופלים אך זקוקים לעזרה רפואית אנשים הסיוע בבית ניתן ל

אינו מאפשר לרשות המקומית לסרב להעניק  בשבדיה החוק .הנפוץ ביותר הוא טיפול ועזרה בבית הסיוע

או צאצאים לדאוג זוג -מחויבות חוקית של בני עוד מצוין בחוק כי איןסיוע למעוניינים בטיפול ביתי. 

  לקרוביהם הקשישים.

לא נקבעה בחוק  ידי העיריות.-המועסקים על ידי עובדים סוציאליים מוסמכים-על נעשית הערכת התלות

כמו  הוזכר לעיל., שKatzן סולם השונות, וב ADLם משתמשים בשיטות מעריכיה שיטת הערכה אחידה.

  ועדה הלאומית לבריאות ולרווחה.וידי ה-עללהערכת תלות כן, פותח שאלון 

  טבלה מסכמת – במדינות שונות LTCקריטריונים לזכאות לסיוע  .2.2

 .בחלוקה לפי הקריטריונים השונים את המידע שהובא לעיל נציג השוואה בין המדינות השונות שםל

 כל מדינהלגבי : לזכאות הנהוגים במדינות שנסקרו הקריטריוניםעיקרי של  ובא סיכוםמשלהלן  4בטבלה 

מבחן אמצעים )מבחן הכנסה או מבחן נכסים(, המבחן  קיומו של-מגבלות גיל, אם יש, קיומו או אימצוינים 

בהמשך יובאו בתמצית קריטריונים  .בצע את הערכת התלותמוהצוות ה פיו נקבעת התלות-שעל התפקודי

 נוספים במדינות השונות.

 81במדינות שנסקרו LTC. קריטריונים עיקריים לזכאות לסיוע 4טבלה 

מגבלות  מדינה
 גיל

 הצוות המבצע הערכת תלות תפקודימבחן   מבחן אמצעים

 82.תלוי בסוג ההטבה אין אוסטריה

 

תפקודים 
יומיומיים )לבוש, 

רחצה, הכנת מזון, 
שימוש בשירותים, 

 83.נטילת תרופות(

תלוי בסוג ההטבה. עבור 
בעלי  – הטבות כספיות

. םאחימקצוע רפואי, בד"כ 
ערך  עבור הטבות שוות

משתנה הרכב ה –לכסף 
 ממדינה למדינה.

הטבות כספיות  הניתנות  אין איטליה
ידי המוסד לביטוח -על

לאומי: אין מבחן הכנסה, 
. מסוימת עד לתקרה

הטבות שוות ערך לכסף 
ידי רשויות -הניתנות על

הרווחה: יש מבחן 
 אמצעים 

בעלי תלות של 
לפי מבחן  100%
Katz. 

מעריכים מטעם רשויות 
הבריאות המקומיות 

 והמחלקה לרפואה משפטית

                                                 

 MISSOC (Mutual Information System onאתר מערכת המידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של הנציבות האירופית  81

Social Protection :תנאי  –סיעוד  . המידע לגבי ישראל מתוך: המוסד לביטוח לאומי,2015בספטמבר  9(, תאריך כניסה
 .2015בספטמבר  7, תאריך כניסה: זכאות

 24גם אם למקבל הסיוע יש הכנסות מעבודה. לקבלת סיוע לצורך השגחה של  LTCבאוסטריה ניתנות הטבות כספיות לצורך  82
מבחן נכסים. לצורך קבלת הטבות שוות ערך לכסף נבחנים היבטים סוציאליים של שעות ביממה נדרש מבחן הכנסה אך לא 

 מקבל ההטבה. בחינה זו משתנה בין המדינות השונות של אוסטריה. 

 פי מבחן זה הנבדקים משויכים לאחת משבע דרגות חומרה.-על  83

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%96%d7%9b%d7%90%d7%95%d7%aa.aspx


  
 26מתוך  23עמוד   ;

 הכנסת  
 מרכז המחקר והמידע

 

 

 
 

מגבלות  מדינה
 גיל

 הצוות המבצע הערכת תלות תפקודימבחן   מבחן אמצעים

 אין במסגרת הביטוחית.  אין גרמניה

העזרה במסגרת 
 תלוי – תהסוציאלי

של  כליהכל במצבו
, יחסית לעלות הנבדק

  הטיפול בו

ארבע פעולות 
יומיומית )תזונה, 

תנועה, היגיינה 
חזקת האישית ו

  84הבית(.

רופאים וצוות רפואי 
מומחה בטיפול מטעם 

 ביטוח הבריאות

 לאומי-ןסיווג בי אין אין הולנד
של נכות תפקוד 
-ובריאות עפ"י ה

WHO.85 

מרכז הערכה לצרכים 
 טיפוליים

גיל  ישראל
פרישה 

כהגדרתו 
 בחוק

 יש

 
 המוסד מטעם מעריכים ADLשיטת 

 ברוב, לאומי לביטוח
 או םאחי המקרים

  86.יותרפיסטיםזפי

לקביעת מבחן הכנסה אין  אין נורבגיה
זכאות, יש מבחן הכנסה 

  87.עלקביעת גובה הסיו

הכנסות מעבודה אינן 
  פוגעות בזכאות לסיוע

  

הערכה תפקודית 
פי שיקול דעת -על

 .המעריכים

 יותרפיסטיםזאו פי רופאים
 מטעם העיריות.

מבחן הכנסה  יש אין ספרד
  88.ונכסים

לאומי -ןסיווג בי
של נכות תפקוד 
-ובריאות עפ"י ה

WHO.89 

שחברים בה ועדת מעריכים 
אנשי מקצוע בתחום 

ומתחום הרפואה 
 . הסוציאלי

מעל גיל  צרפת
60 

 לקביעת הכנסה מבחן אין
יש מבחן הכנסה  .זכאות

 גובה הסיוע לקביעת

מבחן הערכת 
עצמאות 
AGGIR90 

 סוציאלי-צוות רפואי

מבחן הכנסה לקביעת  אין אין שבדיה
שתתפות יש האך  זכאות;

עצמית בעלות ההטבות 
-על ,שהן שוות ערך לכסף

מצבו הכלכלי של פי 
 .הזכאי

עובדים סוציאליים  91אין שיטה אחידה
-מוסמכים המועסקים על

 ידי העיריות

                                                 

 הנבדקים משויכים לאחת משלוש קבוצות לפי חומרת מצבם. 84
-לאומי של תפקוד, נכות ובריאות", אשר נקבעה על-פי מערכת הקריטריונים "סיווג בין-ת התפקוד עלבהולנד נעשית הערכ 85

 . הערכה זו תקפה למשך חמש שנים.World Health Organization, WHO)ידי ארגון הבריאות העולמי )
 .1.2ידי רופאים גריאטריים ראו פרק -לפירוט בנושא ההערכה על 86
 .בית בשירותי המטופל של העצמית ההשתתפות גובהקובע את ההכנסה  מבחן 87
 ומבחן נכסים אישיים לפי סף המשתנה מאזור לאזור. בספרד יש מבחן הכנסה  88
 בספרד הנבדקים במבחן התלות מסווגים לאחת משלוש דרגות חומרה. 89
 .LTCבמבחן זה שש דרגות חומרה. ארבע דרגות החומרה העליונות מזכות בסיוע  90
ידי הוועדה הלאומית לבריאות -.  כמו כן, פותח שאלון עלKatzשונות, ובהן מבחן  ADLבשבדיה נהוג להשתמש בשיטות  91

 ולרווחה. 
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 92 אזרחי של מבקשי הסיועהמעמד ה

. בהולנד יכולים לבקש סיוע לבדתושבי קבע בל LTC צרפת ושבדיה ניתן סיוע ,נורבגיה ,, יווןבאוסטריה

תושבי קבע אשר כן אזרחי ספרד, ו בספרד יכולים לבקש סיועתושבים וכן אזרחים זרים העובדים בהולנד. 

מועד הגשת הבקשה לסיוע. לעתים ניתן ל ךסמובן הררו בספרד חמש שנים לפחות, ולפחות שנתיים מהתגו

מפורש מעמדם האזרחי של באיטליה ובגרמניה לא צוין בסיוע גם לאזרחי ספרד שהיגרו לארץ אחרת. 

 .LTCהזכאים לבקש סיוע 

 93 תקופת אכשרה

אוסטריה,  )מדינות אלו הן LTCהמדינות שנסקרו אין תקופת אכשרה לצורך זכאות לסיוע  בחלק מן

לאחר תקופת אכשרה של ניתן בגרמניה הסיוע במסגרת הביטוחית  .(נורבגיה, צרפת ושבדיהאיטליה, 

בהולנד נדרשים המהגרים לתקופת במסגרת העזרה הסוציאלית אין תקופת אכשרה. לסיוע שנתיים, ואילו 

זכאים  , כאמור,בספרד חודשים. 12שנה שבה לא היו מבוטחים, עד לתקרה של כל  עבוררה של חודש אכש

ן הולפחות שנתיים מ אזרחי ספרד ותושבי קבע זרים אשר התגוררו בספרד חמש שנים לפחות, LTCלסיוע 

לעתים ניתן כאמור, בספרד תקופת אכשרה.  איןמלבד תנאים אלו  ;למועד הגשת הבקשה לסיוע ךסמובהיו 

 סיוע גם לאזרחי ספרד שהיגרו לארץ אחרת. 

של  תקופת אכשרה נדרשתבישראל לצורך זכאות לקבלת גמלת סיעוד , פי חוק הביטוח הלאומי-על כאמור,

 95.מבוטח בביטוח הלאומיו 94תושב ישראלשבהן היה מבקש הגמלה קודם להגשת התביעה, חודשים  12

 

 

 

  

                                                 

 MISSOC (Mutual Information System onהמידע ההדדית בנושאי הגנה סוציאלית של הנציבות האירופית אתר מערכת  92

Social Protection :2015בספטמבר  9(, תאריך כניסה. 
 .שם 93
 .223, סעיף 1995–התשנ"ה נוסח משולב[,חוק הביטוח הלאומי ]ב מבוטח כהגדרתו 94
 .226, סעיף 1995–תשנ"ה נוסח משולב[,חוק הביטוח הלאומי ]תקופת האכשרה מוגדרת ב 95

http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch.jsp
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
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 96בישראל . זכאות לקצבה כפולה1נספח 

 המוסד של האינטרנט אתרב המידעפי -על, סיעוד קצבת על נוסף הניתנות הקצבאות רשימת להלן

שמות הקצבאות וההסברים בעניין הזכאות לשתי הקצבאות לקוחים כלשונם מאתר  .לאומי לביטוח

 97המוסד לביטוח לאומי.

 קצבאותהזכאות לשתי  קצבת סיעוד(על קצבה )נוסף 

קצבת סיעוד מגיל הפרישה ודמי  – לקבל את שתי הקצבאות יכולהאישה:  אבטלה

 לקבל את שתי הקצבאות.  אינו יכול. גבר: אבטלה עד גיל הפרישה של הגבר

זכאות לפי  – אסירי ציון

 מבחן הכנסות

סכום זה  ובאי – קצבת סיעוד בכסף מי שמקבל אפשר לקבל את שתי הקצבאות.

 .קצבת אסירי ציון בחשבון לצורך חישוב סכום

 אפשר לקבל את שתי הקצבאות. נכות – אסירי ציון

גמלה למשפחת נפטר 

 כתוצאה מפגיעה בעבודה

 .אפשר לקבל את שתי הקצבאות

 אפשר לקבל את שתי הקצבאות. קנהיז

לקבלת . תהיה מופחתתגמלת הסיעוד , אך אפשר לקבל את שתי הקצבאות חסידי אומות העולם

 רד הרווחה.שהשלמה לגמלת סיעוד יש לפנות למ

 אפשר לקבל את שתי הקצבאות. ניידות

קצבת נכות כללית משולמת עד גיל הפרישה  לקבל את שתי הקצבאות. אפשר-אי נכות כללית

 בלבד. מגיל הפרישה משולמת גמלת סיעוד.

בחשבון  יובאסכום קצבת הנכות מעבודה  אפשר לקבל את שתי הקצבאות. נכות מעבודה

בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד. מי שמקבל נוסף על קצבת הנכות מעבודה גם ב

בחוק(, יבחר  112פי סעיף -קצבה מיוחדת לשירותים מיוחדים לנכים קשים )על

 בין גמלת הסיעוד לקצבת השירותים המיוחדים.

אולם אין אפשרות לקבל תוספת בעזרה בבית  ,אפשר לקבל את שתי הקצבאות נפגעי פעולות איבה

 ./ עזרה לזולת גם בגמלת סיעוד וגם בקצבת נפגעי פעולות איבה

קצבה לשירותים מיוחדים 

 לנכים קשים

יש לבחור באחת מהשתיים. אם המבוטח  –אפשר לקבל את שתי הקצבאות -אי

קיבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים לפני הגיעו לגיל הפרישה )הגיל שבו 

הזכאות לקצבת הזקנה מותנית בהכנסות(, הוא יצטרך לבחור באחת מן 

 השתיים. 

                                                 

 .2015 בספטמבר 16: כניסה תאריך, בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת –מחשבוני זכויות לביטוח לאומי,  המוסד 96
 שם 97

http://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/bdikatZakauutLshteGimlaoot.aspx
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 קצבאותהזכאות לשתי  קצבת סיעוד(על קצבה )נוסף 

קצבה מיוחדת לנכי עבודה 

אגף ידי -)משולמת על

 השיקום(

 . יש לבחור באחת מהשתיים –אפשר לקבל את שתי הקצבאות -אי

 


