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1. זכויות אזרח ותיק

א. זכויות ביטוח לאומי:

I. קצבת זקנה:
לקצבת זקנה על פי חוק הבטוח הלאומי זכאי תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת 

זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק. מטרתה של קצבת הזקנה להבטיח 
לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנתם.

זכאות לקצבה-אנשים שהגיעו לגיל פרישה: 64 נשים ו-67 גברים. השינוי החל מ-1.7.04 
בהתאמה )באתר הבט"ל קיים מחשבון לחישוב גיל הפרישה.(

בכדי לממש את הזכאות יש להגיש תביעה על גבי טופס ייעודי מבטוח לאומי.

ההגשה לתביעה תעשה סמוך לגיל המזכה, עד מ-12 חודשים ממועד זה. ולא יעלה על 
48 חודשים ממועד הזכאות.

במקרים בהם אין רישום ב-ת.ז של חודש הלידה, התאריך יחשב מה-1.4. 

בכדי לבדוק תנאי זכאות, אכשרה, וקצבאות משלימות)מענק פטירה, קצבת שאירים(

יש לפנות לסניף הבטוח הלאומי, בסמוך למקום המגורים. 

II. חוק סיעוד:
קשישים אשר הגיעו לגיל פרישה, על פי הגדרת הבטוח הלאומי, המתגוררים בביתם 

ותלויים בעזרת הזולת קרי, סיוע בביצוע פעולות היום יום כלבוש, רחצה, אכילה, ניידות 
בבית, מעברים והשגחה בגין ירידה בתפקודם הקוגניטיבי , זכאים לגמלת סיעוד לפי חוק 

הבטוח הלאומי. 

סל השירותים כולל: עזרה בטיפול האישי, ניהול משק הבית, סדורים וניקיון קל, מוצרי 
ספיגה חד פעמיים, לחצן מצוקה, מרכז יום. התכנית תותאם לצרכי הקשיש.

הזכאות תיבדק עפ"י קריטריונים: רמת התפקוד בבית עפ"י מבחן תלות ורמת הכנסות.

קשיש מעל גיל 90 יכול להיות פטור ממבחן תלות של הבטוח הלאומי, כפוף לאישור 
רופא גריאטר שימלא את הטופס הייעודי באתר הביטוח הלאומי.

מבחן התלות יעשה ע"י אחות שתישלח לבית הקשיש. מבחן ההכנסות יעשה ע"י פקיד 
תביעות מהמוסד לבטוח לאומי.

III. חוק סיעוד קצר מועד:
קשישים הזקוקים לעזרה מיידית למועד קצר )9.75 שעות בשבוע, עד 60 יום( רשאים 

לבקש "סיעוד קצר מועד" מביטוח לאומי, בדרך כלל אחר אשפוז בבית חולים רגיל ולא 
שיקומי, לאחר אשפוז כתוצאה משבר של יד או רגל או דלקת ריאות עם חום גבוה. 

מגישים את טופס הבקשה הרגיל לגמלת סיעוד של הביטוח הלאומי. יש צורך בהערכה 

רפואית מקצועית של רופא המצורפת לטופס הבקשה, ועל פי המלצה זו תקבע פקידת 
התביעות בביטוח הלאומי אם יהיה זה מסלול קצר מועד. את הטופס ניתן להגיש 

באמצעות ביה"ח והזכאות לביטוח גמלת סיעוד קצר מועד של ביטוח לאומי היא מידית 
עם ההגעה הביתה. ניתן לפנות לרופא המשפחה בקופת חולים במידה ולא היה אשפוז 

ויש צורך בסיעוד קצר מועד, במילוי טופס מקופת החולים. הקביעה כי מדובר בגמלת 
סיעוד קצרת מועד או רגילה נקבעת ע"י רופא הביטוח הלאומי.

IV. העסקת עובד זר:
 מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד:

מטופל שהגיע לגיל הפרישה ואינו שוהה במסגרת מוסדית )למעט בדיור מוגן(, יהיה זכאי 
להעסקת עובד זר במידה וצבר 4.5 נקודות ADL או 4 נקודות ADL בתוספת ניקוד בודד 

במבחן התלות המתבצע על ידי המוסד לביטוח לאומי . 

מבחן זה נערך במסגרת בדיקת התביעה לגמלת הסיעוד. ההיתר יינתן לתקופה 
המופיעה במבחן התלות. קיימות נסיבות חריגות בהם גם אם הקשיש צבר "רק" בין 

2.5 ל-4 נקודות בבדיקה הנ"ל, ניתן לבקש בכל זאת אישור העסקה לעובד זר. למשל, 
במקרה שהקשיש מתגורר עם נכה נוסף במשפחה או שיש לו 3 ילדים לפחות כשכולם 

מתחת לגיל 16. 

ניתן גם לבקש בקשה להיתר העסקה לעובד זר במקרה של חולה במחלה ממארת או 
מחלה סופנית קשה להן נדרשת השגחה במשך רוב שעות היום. בנוסף, מגיל 90 ומעלה 

מטופל יהיה זכאי להיתר העסקה במידה וצבר 4 נקודות לפחות במבחן התלות. 

אפשרות נוספת עומדת בפני האדם העומד להשתחרר מבית החולים. אדם זה נדרש 
להציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים, המדגישה את הצורך בשמירת הרצף 
הטיפולי וכן את תאריך השחרור המשוער. על פי סעיף זה יינתן היתר להעסקת עובד 
זר שנמצא כבר בישראל, ולא ניתן יהיה להעסיק עובד זר שיש להביאו לארץ מחו"ל. 

ההיתר ניתן לתקופה של 3 חודשים בלבד. לשם הארכתו יידרש המבקש לעמוד בנהלים 
הרגילים. 

במקרים חריגים )מעבר לאלו שהוזכרו לעיל(, אנשים אשר אינם עומדים בקריטריונים 
לעיל יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת, אשר תעיין במסמכים רפואיים ואחרים 

רלוונטיים לבקשה ותמליץ בפני הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד 
התמ"ת לגבי הצורך בהעסקת עובד זר.

תהליך איתור והעסקת עובדים זרים:
התוצאה של מבחן התלות נשלחת אל הקשיש בדואר. במידה ונמצא זכאי להעסקת 

עובד זר, עליו ו/או בני משפחתו, לפנות לחברות כוח אדם שברשותן רישיון לספק 
עובדים זרים וכן בעלי רישיון ממשרד התמ"ת להשמת עובדים אלו. רשימה של חברות 

כוח אדם בעלות רישיון והיתר להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד ניתן 
.www.piba.gov.il לקבל באתר שכתובתו



חל איסור להעסקת עובד זר ללא רישום בחברה וקבלת מכתב השמה המאשר את 
הרישום. 

הדבר הראשון שעליכם לבדוק הוא שלחברה המדוברת יש רישיון ליבוא עובדים 
זרים ע"פ תנאי החוק. מעבר לכך עליכם לבדוק במספר מקומות וחברות סיעוד את 
המידה בה החברה דואגת להתאמת העובד הזר למטופל שלכם. כך למשל, מומלץ 

לבדוק שהחברה מספקת לעובד הזר קורס בסיסי בעברית ובמנהגי הארץ. זאת בנוסף 
להשתלמות הכוללת רקע תיאורטי, התנסות מעשית, עברית בסיסית והלכות כשרות. 
כמו כן, מומלץ לדרוש מהחברה אפשרות לבחור את העובד הזר מתוך מגוון רחב עד 
לשביעות רצונו של המטופל ומשפחתו, בהתאם למוצא, שפה, השכלה, רקע מקצועי 

ומשפחתי. 

מקובל ומומלץ לדרוש קורות חיים של עובדים זרים אשר עברו מיון וראיון כבר בארצות 
מוצאם ואשר עמדו בכל תנאי הכניסה לישראל, לרבות בדיקות רפואיות, פסיכולוגיות 

ותעודת יושר. 

במידה והעובד הזר כבר עבד בארץ אצל מעסיק קודם, מומלץ לבקש המלצות.

יש לבדוק כי מתקיימת בקרה על איכות השרות של העובד הזר לאורך כל תקופת 
החוזה בין המשפחה למטפל/ת, בכלל זה עובד סוציאלי של החברה המבקר את 

המטופל ואת בני ביתו בצורה סדירה לצורך הפעלת בקרה על איכות השרות לאורך כל 
תקופת החוזה בין המשפחה לעובד הזר. 

מכל מקום, בכל מקרה של פיטורי עובד זר או עזיבה יש לדווח על כך לחברת הסיעוד. 
אם לאחר מכן מעוניין המעסיק בעובד זר אחר, עליו לבקש אישור השמה חדש 

מהחברה. במקרה זה מחויבת החברה לדווח על כך לרשות ההגירה. כמו כן, במקרה 
והמעסיק מעוניין להחליף את העובד הזר בעובד אחר, רשאית החברה לגבות סכום 

מסוים מהמעסיק עבור העובד הזר החדש. לסכום זה נקבעת תקרה מקסימלית ע"פ 
חוק.

עם זאת חשוב לציין כי המעסיק והעובד הזר יכולים לעזוב את החברה בה נרשמו 
תחילה ולהירשם בחברה אחרת, ללא תנאי או הגבלה ובכל זמן שירצו בכך. 

לסיכום: בעת בחירת חברת סיעוד, נסו להתרשם מרצינות החברה דרך בחינת 
התייחסותה לנקודות שהוזכרו לעיל. חפשו חברה שמספקת מגוון פתרונות – מטפלים 

ישראלים ועובדים זרים ממדינות שונות בעולם. בדרך זו ניתן ליצור התאמה מקסימאלית 
בין העובד הזר, כישוריו והמנטאליות שלו לבין הקשיש. התאמה בין השניים תבטיח 

העסקה לאורך זמן ושביעות רצון מצד שני הצדדים. בחירה נכונה של החברה תאפשר 
לקשיש ולבני משפחתו שקט גם בנוגע לשאר הזכויות והחובות הכרוכות בהעסקת 

העובד הזר. 

חובות המעסיק כלפי העובד הזר:
עובד זר זכאי לכל תנאי ההעסקה להם זכאים עובדים ישראליים, יום מנוחה שבועי, ימי 

חג וחופשות בתשלום, דמי הבראה ופיצויי פיטורין.

בנוסף, יש לספק לעובד תנאים מיוחדים כמפורט ב"חוק עובדים זרים", ובכלל זה חוזה 
בכתב שפתו, מגורים הולמים וביטוח רפואי.

 בנושא זה מומלץ לעיין באתר האינטרנט של משרד התמ"ת שכתובתו 
www.moital.gov.il, וכן באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה שכתובתו 

 .www.piba.gov.il

תשלומים שונים המגיעים לעובד הזר:
שכר - על פי החוק משכורת הבסיס לעובדים הזרים היא לפי שכר המינימום בישראל. 

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ בנושא ולהשוות בין חברות שונות המספקות שירותי 
עובדים זרים. ככלל, מספר שעות הזכאות לטיפול סיעודי, כפי שנקבעו במבחן התלות 

של המוסד לביטוח הלאומי )להלן בטל"א(, עומדים לזכותו של המעסיק בצורה של 
השתתפות הבטל"א בשכרו של העובד. במקרה של ניצולי שואה, קיימת בדרך כלל 
השתתפות נוספת בשכרו של העובד הזר מטעם קרן הרווחה לנפגעי השואה. מכל 

מקום, חשוב לסכם מראש עם העובד הזר את מטבע תשלום המשכורת, וזאת בכדי 
למנוע בהמשך אי נעימויות הקשורות להפרשים בשערי המרה. 

דמי הבראה - העובד הזר זכאי לדמי הבראה בסך 5 ימים בשנה. מדי שנה מתפרסם 
גובה דמי ההבראה לאותה השנה. במידה והעובד לא השלים שנת עבודה, הוא אינו זכאי 

לקבלת דמי הבראה.

תשלום ביטוח לאומי - יש לשלם עבור העובד הזר דמי ביטוח לאומי. תשלום זה אמור 
לכסות מקרים של תאונות עבודה, הריון ועוד. 

פנסיה - בדומה לכל עובד אחר בישראל, זכאי העובד הזר להפרשה חודשית לקרן 
פנסיה. הסכום הנצבר בקרן הפנסיה יועבר לידיו של העובד עם סיום עבודתו אצל 

המעסיק. 

דמי כיס שבועיים - בנוסף למפורט לעיל, העובדים הזרים זכאים לדמי כיס שבועיים 
בסכום שיוגדר מראש.

פיצויי פיטורין - עובד זר אשר פוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין בהתאם לחוק – 
שכר חודש עבור כל שנת עבודה.

זכויות ותנאים סוציאליים:
חופשה שנתית – על פי חוק זכאי העובד הזר לחופשה שנתית בת שבועיים . הזכאות 

לניצול ימי החופשה הינה לאחר תום כל שנת עבודה אצל המעביד. אין אפשרות לפדות 
ימי חופשה בכסף כל עוד העובד הזר מועסק אצל הקשיש. ניתן לפדות ימי חופשה 
רק במידה ובמועד הפסקת העבודה אצל המעסיק נותרו לעובד הזר ימי חופשה לא 

מנוצלים.

ימי מחלה - חוק דמי מחלה מאפשר לעובד הזר קבלת תשלום ממעסיקו עבור ימים 
בהם היה חולה. על פי חוק זכאי כל עובד לקבל יום וחצי מחלה עבור כל חודש, עד 

למקסימום של 90 ימי מחלה. עבור יום המחלה הראשון לא יקבל העובד דמי מחלה, 



אולם עבור יום מחלה שני ושלישי יקבל העובד 50% משכרו הרגיל. מיום רביעי ואילך, 
יקבל העובד 75% מהשכר הרגיל.

בנוסף לזכות בסיסית זו, קיימים חוקים אחדים העוסקים בדמי מחלה בגין מחלת 
ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג ובדיקות הקשורות בהריון של בן זוג. כל החוקים הללו 

מעניקים זכות להיעדרות, והם על-חשבון מכסת ימי המחלה שצבר העובד.

יום חופש שבועי - העובד הזר זכאי לקבל יום חופש שבועי, לרוב בימי ראשון או שבת. 
מומלץ להגדיר מראש את יום החופש השבועי של העובד הזר וכן את שעת היציאה 

והחזרה ממנה.

חופש בימי חג - עובד זר זכאי לקבל 9 ימי חופשה בשנה במועדי החג במדינתו. בכדי 
למנוע חיכוכים ועימותים מומלץ לסכם מראש ובכתב עם העובד את ימי החג המזכים 

אותו בחופשה.

דמי הבראה - בשנה הראשונה זכאי העובד ל-5 ימי הבראה, ובשנים שנייה ושלישית 
זכאי לקבל 6 ימי הבראה. עובד שלא עבד שנה שלמה לא זכאי לדמי הבראה.

ביטוח רפואי - יש לבטח את העובד הזר בכל תקופת שהייתו בבית הקשיש בביטוח 
רפואי המיועד לעובדים זרים. האחריות לעריכת הביטוח הרפואי חלה על המעסיק 

)הקשיש או בני משפחתו( ולא על העובד הזר או על חברת הסיעוד. ביטוח רפואי לעובד 
הזר חייב להיערך אצל מבטח בעל רישיון תקף וחייב לכלול סל שירותים מינימאלי 

שנקבע בצו עובדים זרים. יש לוודא כי למבטח,אתו אתם מתקשרים על מנת לנפק 
ביטוח רפואי לעובד הזר, רישיון בתוקף מאת המפקח על הביטוח במשרד האוצר, 

המאפשר לו להעניק ביטוח בריאות לעובדים זרים.

תנאי מחיה - יש לספק לעובד הזר תנאי מחיה הוגנים – אוכל מתאים ומספק, פרטיות 
ומקום לינה.

העסקת עובד זר כרוכה בהוצאות נוספות, מלבד שכרו של העובד. כך למשל, במסגרת 
תהליך הוצאת הרישיון והבאת העובד הזר מחו"ל יש צורך בתשלומי אגרה למשרד 

התמ"ת ולמשרד הפנים, לגופים ממשלתיים, עמלות לחברות כוח אדם, הוצאות עבור 
ביטוחים ותנאים סוציאליים. 

מומלץ לבדוק כי מעבר להענקת שרותי סיעוד אישיים כגון רחצה ועזרה בהליכה 
לשירותים וכן עזרה בטיפולי פיזיותרפיה ובריפוי בעיסוק, העובד הזר דואג לכל צרכי 

משק הבית מבישול וניקיון הבית ועד תיקונים פשוטים. 
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וכן מתוך חוברת "הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי" 
מטעם רשות האוכלוסין וההגירה. 

ב. הנחות אזרח ותיק: 

I. ההנחות בארנונה:
זכאות להנחה של עד 30%: אזרח ותיק** עשוי להיות זכאי להנחה של עד 30% 

בתשלום הארנונה עבור 100 מ"ר משטח דירת מגוריו, זאת במידה והכנסותיו אינן גבוהות 
מהשכר הממוצע במשק. במידה ובדירה מתגוררים יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן 

ההנחה רק אם סך כל ההכנסות של הגרים בדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 
150% מהשכר הממוצע במשק.

זכאות להנחה של עד 100%: אזרח ותיק עשוי להיות זכאי להנחה של עד 100% 
בתשלום דמי הארנונה עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס, במידה והוא מקבל גמלת 

השלמת הכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי נוסף על קצבת זקנה. מקבלי קצבת זקנה 
עבור אדם נכה זכאים אף הם להנחה זו.

 מיצוי הזכאות - 
יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס 

לבקשת הנחה בארנונה.

**תעודת אזרח ותיק מונפקת באופן אוטומטי ונשלחת לכל אזרח בהגיעו לגיל הפרישה.

II. הנחות באגרת טלוויזיה:
אזרח ותיק, כלומר כל אזרח שעבר את גיל הפרישה ,זכאי על פי חוק להנחה של 50% 

בתשלום אגרת טלוויזיה. ההנחה ניתנת גם כאשר רק אחד מהדיירים ביחידת הדיור שבה 
נמצא מקלט הטלוויזיה הוא אזרח ותיק.

זכאות: הפטור ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות המועברות לרשות השידור על יד 
המוסד לביטוח לאומי.

III. הנחות בחשבון חשמל:
מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה להנחה בחשבון החשמל.ההנחה 

הניתנת מדי חודש הינה בשיעור של50% מהצריכה של עד 400 קילוואטים לשעה בכל 
חודש, ללקוח בתעריף ביתי בלבד, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

אדם המשתייך למספר אוכלוסיות הזכאיות להנחה בחשבון החשמל, יקבל את ההנחה 
במסגרת קבוצת זכאים אחת בלבד.

 מיצוי הזכאות - 
המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות 

הזכאים. בנוסף, הוא שולח לכל זכאי הודעה בדבר זכאותו להנחה. 

מי שהמוסד לביטוח לאומי הודיע לו כי הוא זכאי להנחה, אולם ההנחה אינה מופיעה 
בחשבון החשמל שלו, צריך להתקשר למוקד השירות הטלפוני 103( שיחת חינם מטלפון 

קווי( ולעדכן אצל נציג השירות את פרטיו: שם ומספר תעודת זהות.



הנחה בחשבון חשמל למקבלי גמלת סיעוד:
החל מיום 01.05.2012 מקבלי גמלת סיעוד ברמה ג' זכאים להנחה בתשלום חשבון 

החשמל. 

ההנחה היא בגובה של 50% מ-400 קוט"ש הראשונים בכל חודש, בתעריף ביתי, בבתים 
המשמשים למגורים בלבד. 

 מיצוי הזכאות - 
מי שמקבל גמלת סיעוד ברמה ג', כלומר הוא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת או זקוק 

להשגחה מתמדת )הזכאות להטבה תקפה גם אם הופחתה לו הגמלה בשל הכנסותיו(.

מי שהמוסד לביטוח לאומי הודיע לו כי הוא זכאי להנחה, אולם ההנחה טרם הופיעה 
בחשבון החשמל, יתקשר למוקד השירות הטלפוני 103 ויעדכן אצל נציג השירות את 

פרטיו – שם ומספר תעודת הזהות.

IV. הנחה בבזק :
מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בשיעור של 50% מחברת 

"בזק" על קו הטלפון בדירת מגוריהם, בתנאי שהקו רשום על שמם.

 מיצוי הזכאות - 
הזכות ניתנת אוטומטית – רשימות הזכאים מועברות בכל חודש מהמוסד לביטוח לאומי 

ישירות ל"בזק".

הנחה בתשלומי בזק למקבלי קצבת זקנה לנכה -

קשישים המקבלים קצבת זקנה לנכה זכאים להנחה בשיעור של 50% מחברת "בזק" על 
קו הטלפון בדירת מגוריהם, בתנאי שהקו רשום על שמם.

 מיצוי הזכאות - 
הזכות ניתנת אוטומטית – רשימות הזכאים מועברות בכל חודש מהמוסד לביטוח לאומי 

ישירות ל"בזק".

V. הנחה בחשבון מים:
מקבלי קצבת זקנה לנכה )כלומר מקבלי קצבת זקנה שקיבלו בעבר קצבת נכות כללית(. 

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך, צריכה מעבר לכך מחויבת 
לפי תעריף גבוה יותר.

מקבלי קצבת זקנה לנכה זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך. סך 
כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך )בסיס + הטבה( תהיה 14 מ"ק 

לחודשיים.

 מיצוי הזכאות -
ההטבה תינתן באופן אוטומטי, רשימות הזכאים מועברות ישירות מהמוסד לביטוח 

לאומי לרשות המים.

ספקי המים מחויבים להחיל את ההטבה עד סוף נובמבר 2012 בעבור צריכות המים 

שנצרכו מה-1 ביולי 2012. בכל מקרה, ההטבה תינתן רטרואקטיבית ממועד קביעת 
הזכאות. 

לפניות ושאלות ניתן להתקשר למוקד מידע שמספרו: 072-2755440. 

ניתן לברר אם קיימת זכאות להטבה במוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי 

שמספרו: 6050*

הטבה בחשבון המים למקבלי גמלת סיעוד )הנחה בתעריף הגבוה(:

החל ב-1 ביולי 2012, מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של לפחות 150% )רמה ב' ומעלה( 
זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ"ק מים לפי התעריף הנמוך )כלומר הכמות בתעריף 

זה מוכפלת ל-7 מ"ק בחודש(.

ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגורר הזכאי.

אם אדם רשום בכתובת מסוימת והוא מעוניין לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה 
עיר, הוא או מיופה כוח שלו צריכים למלא ולחתום על טופס "בקשת העברת הטבה 
לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן". הטופס יפורסם באתר רשות המים. למידע על 

זכאים נוספים להטבה, ראו בפורטל מים וביוב. 

 מיצוי הזכאות -
ההטבה תינתן באופן אוטומטי, רשימות הזכאים מועברות ישירות מהמוסד לביטוח 

לאומי לרשות המים.

ספקי המים מחויבים להחיל את ההטבה עד סוף נובמבר 2012 בעבור צריכות המים 
שנצרכו מה-1 ביולי 2012 .בכל מקרה, ההטבה תינתן רטרואקטיבית ממועד קביעת 

הזכאות. 

ספקי המים יידעו את הזכאים על זכאותם במהלך החודשים הסמוכים לעדכון. 

ניתן לברר אם קיימת זכאות להטבה במוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי 
שמספרו: 6050*

VI. מענק חימום:
מקבלי קצבת זקנה או גמלת זקנה מיוחדת בתוספת השלמת הכנסה באחד מהחודשים 

אוקטובר, נובמבר, דצמבר באותה השנה, זכאים למענק חימום במידה והם מתגוררים 
באזורים הנחשבים לקרים.

המענק הוא משפחתי ומשולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה של חודש 
אוקטובר

סכום המענק - 536 ש"ח )החל ב- 01/01/2012(.

 מיצוי הזכאות-
המענק משולם אוטומטית יחד עם קצבת הזקנה של חודש אוקטובר.

VII. הנחות לאזרחים ותיקים בכניסה לאתרי טבע:
אזרחים ותיקים זכאים להנחה בגובה 50% בכניסה לשמורות טבע וגנים לאומיים - כל מי 



שנושא עמו תעודת אזרח ותיק. 

 מיצוי הזכאות-
ההנחה תינתן בהצגת תעודת אזרח ותיק. התעודה מונפקת על ידי המשרד לאזרחים 

ותיקים לכל מי שהגיע לגיל פרישה. 

VIII. הנחות לאזרחים ותיקים בכניסה למוזיאונים ולמופעים:
אזרחים ותיקים זכאים להנחות משמעותיות בדמי הכניסה למוזיאונים ולמופעי תרבות 

ואמנות.

ההנחות הבאות הן: הנחה של 50% בדמי הכניסה למוזיאונים ותערוכות )בעיקר 
במוזיאונים הרשמיים, כגון מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל ומוזיאוני 

חיפה(.

הנחה של 50% בקניית כרטיס למופעים של תאטראות הנתמכים על ידי המדינה: 
הבימה, הקאמרי, בית לסין, תאטרון חיפה, תאטרון באר שבע, החאן והיידישפיל.

 מיצוי הזכאות-
מי שנושא עמו תעודת אזרח ותיק. 
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ג. ניצולי שואה:
המידע אודות זכויות ניצולי שואה המופיע בחוברת זו אינו סופי ומתעדכן מעת לעת. ניתן 

ליצור קשר עם עובד סוציאלי לברור הזכאות העדכנית.

I. מידע בנושא גמלאות לניצולי שואה 
רנטה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957 –

זכאים:

מי שעלה לישראל עד 1.10.1953 והיה תחת כיבוש גרמני או בעלי בריתו או ברח מפחד 
רדיפות הנאצים בעיקר מהמדינות שלהלן : אוסטריה, בולגריה,הונגריה, יוגוסלביה, יוון, 

לוב, פולין,צ'כסלובקיה, רומניה, תוניסיה. גרמניה – מי שהיה תושב קבע שם לא יכול 
לקבל את הקצבה הנ"ל ורובם מקבלים קצבה מגרמניה .

הזכויות במסגרת הקצבה מהאוצר )הרשות לזכויות ניצולי השואה(:
פטור מהוצאות רפואיות בסעיפים המוכרים.. 1

הגשת בקשה להחמרה במחלות המוכרות בשנה האחרונה.. 2

* לשם העלאת אחוזים יש להזמין וועדה רפואית באוצר. מידי שנה מומלץ להזמין ועדה.

מחלות מוכרות באוצר לצורך העלאת אחוזים:
מחלת האוסטאופורוזיס: יש לצרף בדיקות צפיפות העצם. )ההכרה היא בעיקר א. 

באוסטואופרוזיס עם שברים(.

יתר לחץ דם, סכרת, מחלות לב - מחלת לב כלילית בלבד.ב. 

דמנציה /שיטיון - ההכרה היא בחלק מן המקרים)יש לצרף מסמכים רלוונטים )אבחון ג. 
קוגניטיבי(. 

מחלת הסרטן של המעי הגס, החלחולת והריאות: יש לצרף מצב עדכני מאונקולוגד. 

מחלות פרקים ועמוד שדרה.ה. 

מחלות עור- ההכרה היא במקרים מסויימים.ו. 

לגבי מחלות נוספות ניתן לפנות להשלמת בירור. ראה הפניה בתחתית הפרק.

 הטבות הניתנות באופן אוטומטי ע"י האוצר -. 3
 אגרת טלוויזיה: פטור מלא.

הנחה בארנונה: הנחה לגבי 70 מטרים רבועים משטח הנכס. גובה ההנחה משתנה 
 מעיר לעיר. מדובר בהנחה מעבר להנחה הרגילה של מקבלי קצבת זקנה.

הבראה ונסיעות להבראה: אחת לשנה משולם סכום כסף עבור הבראה ונסיעות 
להבראה. )במקרים מסוימים קיימת זכאות להבראה מוגדלת או להבראה עם 

 טיפולים(.
 אלמן/אלמנה: זכאי לקבל קצבה במהלך 3 שנים לאחר הפטירה כולל ידוע/ה בציבור.
אלמן/אלמנה של נזקק/נצרך: אלמן/ה של נזקק/נצרך יקבל מכתב הביתה עם פירוט 

זכויותיו.

לבעלי הכנסה נמוכה מומלץ לבדוק זכאות להשלמה חודשית מעבר לתשלום הרגיל . 4
מטעם משרד האוצר, תוספת הנקראת "תגמול מוגדל לפי הכנסה" )בעבר נקרא 

נזקק/ נצרך(. 

בקשה לתגמול מוגדל לפי הכנסה:
השלמת הכנסה לבעלי הכנסה נמוכה עד לתקרה שנקבעה ע"י האוצר. 

להלן טבלה המפרטת את אחוזי הנכות ובהתאם את סכומי הכנסות הניצול לאחר 
התוספת. 

משמע: משרד האוצר משלים את סך כל הכנסות הניצול עד לגובה הסכום הנקוב 
בטבלה, בהתאם לאחוזי הנכות השונים:

אחוזי נכות סך הכנסות הניצול לאחר התוספות

)השלמה ההכנסות השוטפת עד...(

₪5,31625%-39%

₪5,80040%-49%

מעל ₪8,80050%



הטבות מטעם החברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה לנזקק( מתחת ל-50% . 5
נכות באוצר( מענק אישי של ₪4,800 בשנה ישירות לחשבון הבנק בארבעה 

 תשלומים שווים.
כרטיס מגנטי שנטען ב-₪200 בחודש לקנייה ברשת “הריבוע כחול“, השלמה למימון 

של 100% בעלות ההשתתפות העצמית לרכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות, 
 לניצולי שואה נזקקים. ההטבות מועברות באופן אוטומטי.

הטבות למקבלי תגמול מוגדל לפי הכנסה: הנחה בחשמל החל מספטמבר 2010 של 
50% בחוד שבעד 400 קוט"ש הראשונים בצריכת החשמל של אותם ניצולים. ההנחה 

ניתנת אוטומטית במידה והמונה על שם הניצול הנזקק/נצרך.

החזר חלקי של מס קניה ומע"מ ברכישת מוצרים חשמליים )עד שנה מיום הרכישה(. 6
הלוואות: לרכישת/שכירת דירה, שיפוצים, שיקום, נישואי בן/בת, גם לאלמנים/ות של 

מקבלי הקצבה.

הנחה בתשלום מס רכישה:עבור קניית דירה למגורי הניצול – לנכים שנכותם מעל . 7
.50%

השתתפות חלקית בהוצאות הקמת מצבה: לקרובי משפחה של נכים נזקקים/. 8
נצרכים.

פרטי הגוף המטפל:
משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי השואה:

 תל אביב – רח' יצחק שדה 17, ת.ד. 57380, מיקוד 61572.
מרכז מידע: טלפון: 03-5682651 רוסית: 03-5682675 פקס: 03-5682691 )יש מתנדבים 

שעוזרים בהגשת התביעה בתיאום מראש(.

 ירושלים – בניין מגדל דניאל )ליד סנטר 1( רח' יפו 236 )פינת רח' ירמיהו(, מיקוד 94383 
טלפון: 02-5018466 או 02-5018465, פקס: 02-8640013.

 חיפה – רח' שער פלמר 2 )פינת רח' הנמל(, מיקוד 33588.
טלפון: 04-8640838 או 04-8640839, פקס: 04-8640013.

 ozar.mof.gov.il/shoarights :אתר הרשות

BEG .II קצבת בריאות גרמנית )רנטה מגרמניה(
רנטה לפי חוק הפיצויים הגרמני BEG בשל נזק לגוף או לבריאות, שלילת או הגבלת 

פרנסה, הפסקת לימודים או הכשרה מקצועית-קצבה חודשית ביורו )שלא נקנתה 
בכסף(.

זכאים: זוהי קצבה עבור נזקי בריאות בגין מחלות שהוכרו מתקופת השואה )רופא אמון 
ומבחן השתייכות לשפה לתרבות הגרמנית(. נסגרה לתביעות חדשות בסוף שנת 1969.

רבים ממי שמקבלים אותה היו תושבי גרמניה שברחו ממנה או ניצולים אחרים, וכן 

ניצולים בעיקר מהמעגל הראשון שעברו מבחני תרבות גרמנית או שהיו במחנות עקורים 
בגרמניה ב-01/01/1947.

הזכויות במסגרת הרנטה:
 החזר הוצאות רפואיות במחלות המוכרות:. 1

 בתרופות, ביקור רופא, טיפולים ,מכשירי עזר רפואיים – בנכות המוכרת בלבד.
חברי קופות החולים זכאים להחזר עבור ההוצאות הרפואיות עבור המחלה המוכרת, 

לצורך כך יש לפנות אל הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום.

 הבראה של 21 יום אחת לשנתיים:. 2
ניתן לפצל את ימי ההבראה ל-10 ימים ו-11 ימים, לא ניתן להמיר את ההבראה בכסף.

 הנחה בארנונה:. 3
גובה ההנחה משתנה מעיר לעיר. מדובר בהנחה מעבר להנחה הרגילה של מקבלי 

קצבת זקנה.

 הכנסה לצורך חוק סיעוד. 4
חדש: רנטת הבריאות מגרמניה לא נחשבת כהכנסה לצורך סיעוד: חוק הביטוח 

הלאומי תוקן כך שרנטת בריאות מגרמניה לפי BEG וכן קצבאות אחרות מחו"ל )כמו 
קצבה עקב הרדיפות מהולנד, מבלגיה, מצרפת וכו'( לא נחשבות כהכנסה בחישוב 

זכאותו של קשיש ניצול שואה לקבלת גמלת הסיעוד.

פרטי הגוף המטפל: 
 הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל במגדל שלום: 

 רחוב אחד העם 9 ת.ד. 29064, תל-אביב 61290.
 טלפון: 03-6234100, פקס: 03-6234111.

הלשכה פועלת בימים א'-ה', בין השעות: 08:00-12:00.

III. קרן סעיף 2 של ועידת התביעות:
קצבה אחת לשלושה חודשים ביורו, על סך 900 יורו ל-3 חודשים )300 יורו לחודש(

זכאים:

• היה במשך 6 חודשים לפחות במחנה ריכוז או במחנה עבודה ליהודים.	

• היה במשך 12 חודש לפחות בגטו שהוגדר על ידי ממשלת גרמניה.	

• היה במשך 12 חודש לפחות במסתור ללא מגע עם העולם החיצוני.	

• חי במשך 12 חודש לפחות בצורה לא חוקית או תחת זהות בדויה.	

• היה לפחות 6 חודשים במחנות לעבודות כפיה ברומניה )לפי קריטריונים מוגבלים(, 	
ברפובליקה הצ'כית, סלובקיה.



הזכויות במסגרת הרנטה:
פטור מאגרת טלוויזיה.. 1

הנחה בארנונה )מעבר להנחה רגילה של אזרח ותיק(.. 2

קבלת הבראה אחת לשנה )מתקבל בכסף(.. 3

הנחה במע"מ ובמס קניה על פי רשימת מוצרים מוגדרת.. 4

מענק חד שנתי בסך ₪4,700, ישירות לחשבון הבנק.. 5

קרן סעיף 2 לא נחשבת כהכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי . 6
לצורך חוק סיעוד.

לבעלי הכנסה נמוכה כדאי לבדוק זכאות להשלמת הכנסה מביטוח לאומי.

לצורך בדיקת הזכאות יש לשלוח לביטוח לאומי פנייה לבדוק את זכאות הניצול 
להשלמת הכנסה. במידה והניצול זכאי להשלמת הכנסה הוא יהיה זכאי להטבות 

נוספות:

מי שמקבל סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון עשוי להיות זכאי לסיוע נוסף בכל שנה 
בסך 10%.

פרטי הגוף המטפל:
ועידת התביעות, רח' הארבעה 8 תל אביב

טלפון: 03-5194400, פקס: 03-561393

IV. קצבה מהאוצר לפי חוק יוצאי מחנות וגטאות –החוק החדש )2007(
קצבה בסך של 1,850 מידי חודש, משולמת על ידי משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי 

השואה, תלוש כחול.

הזכויות במסגרת הרנטה:
פטור מאגרת טלוויזיה.. 1

הנחה בארנונה )מעבר להנחה הרגילה של אזרח ותיק( - לקבלת ההטבה יש לפנות . 2
לרשות המקומית.

קבלת הבראה אחת לשנה כ-₪2000.. 3

הנחה במע"מ ובמס קניה על פי רשימת מוצרים מוגדרת.. 4

מענק חד שנתי של ₪4700.. 5

הקצבה לא נחשבת כהכנסה לצורך חוק סיעוד.. 6

לבעלי הכנסה נמוכה כדאי לבדוק זכאות להשלמת הכנסה . את הבקשה להשלמת 
הכנסה יש ל הגיש לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי הניצול.

:www.btl.gov.i אתר הביטוח הלאומי

מי שזכאי להבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי יחד עם הקצבה מחוק יוצאי מחנות 
וגטאות זכאי להטבות נוספו

פרטי הגוף המטפל:
משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי השואה:

 תל אביב– רח' יצחק שדה 17. ת.ד. 57380, מיקוד 61572 מרכז מידע: 
טלפון: 03-5682651 רוסית: 03-5682675, פקס: 03-5682691.

 ירושלים– בניין מגדל דניאל )ליד סנטר 1( רח' יפו 236 )פינת רח' ירמיהו( מיקוד 94383 
טלפון: 02-5018465 או 02-5018466, פקס: 02-5018464.

 חיפה – רח' שער פלמר 2 פינת רח' הנמל, מיקוד 33588
טלפון: 04-8640838 או 04-8640839, פקס: 04-8640013.

V. הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל ההטבות:
הקריטריון המרכזי לקבלת הטבות: הכנסת הניצול מכל המקורות לא עולה על ₪8,812 

לחודש.

בנוסף, ניצול עומד באחד מהקריטריונים הבאים:
חי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ועבר את התקופה בגטאות, 
מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או חיים בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה 

הנאצית כמו רומניה, צרפת, איטליה והונגריה וסבל מרדיפות הנאצים או בריחה משטח 
הכיבוש: מגרמניה החל מ- 1933, מאוסטריה החל מ–1938, מיתר הארצות מפרוץ 

המלחמה והכיבוש עד ליום 8.5.1945.

זכאים להטבות הבאות:
מענק אישי - הקרן לרווחת נפגעי השואה מסייעת לניצולי שואה בהחזר כספי כנגד . 1

קבלות מקור בהתאם לסל ההחזרים שנקבע על ידי הקרן בכל שנה. ככלל, סל 
ההחזרים כולל: החזרים עבור טיפול שיניים, מכשירי שמיעה, משקפיים, ציוד רפואי 

ושיקומי, נסיעות לטיפולים לחולים אונקולוגיים ולדיאליזה, מנוי לחברה המעניקה 
שירותי קרדיוביפר )בהמלצת רופא( ומימון השתתפות עצמית עד לסכום של ₪250 
בטיפול רפואי. ניתן לבקש את המענק אחת לשנתיים בסכום של עד ₪4000. הטבה 

זו נפתחת ונסגרת אחת למספר חודשים, יש להתעדכן מול הקרן.

שעות סיעוד: תוספת של 9 שעות בשבוע למי שזכאי ל-16 או 18 שעות בשבוע . 2
)150-168% נכות בביטוח לאומי(.

עזרה ביתית קצרת מועד - 50 שעות עזרת מטפלת לניצול לאחר אשפוז. להגשת . 3
הבקשה יש לפנות לעו"ס בית החולים. לאחרונה נפתח מסלול זה גם בקהילה, 

וניתן לפנות לעו"ס קופת חולים להגשת בקשה על רקע ירידה תפקודית בהתאם 
לקריטריונים שנקבעו.

הפניה לטיפולי שיניים על ידי רופאי שיניים מתנדבים מהקרן לרווחת נפגעי השואה . 4
בישראל. טיפול משמר )סתימה,עקירה, טיפול שורש( ללא תשלום. טיפול שיקומי/

פרוטי: עבודת הרופא ללא תשלום, יש לשלם את עלות החומרים והמעבדה. טלפון 



לבירורים: 077-7010409.

החזר הוצאות פינוי אמבולנס לניצולי שואה - שלא ניתן לקבל עליהן החזר מלא . 5
בקופת החולים.

בדיקות ראיה וסיוע במימון משקפיים - תלוי ברף הכנסה.. 6

ניידת שיפוצים במסגרת הבית - תלוי ברף הכנסה.. 7

פרטי הגוף המטפל:
www.k-shoa.org :הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל: אתר האינטרנט 

.info@k-shoa.org :דוא"ל לפניות הציבור

 תל אביב - רחוב תובל 5, "בית צרפת תל אביב", ת.ד. 7197, תל-אביב 64734
טלפון: 03-6090866, פקס:03-6968294.

 חיפה - רח' יגור 2, בית פרופיט קומה 7 חדר 3, חיפה
טלפון: 04-8221250, פקס 04-8221832

 באר שבע - רח' יצחק רגר 28, בניין רסקו ישן, קומה 2, חדר 333, באר שבע
טלפון: 08-6283363, פקס: 08-6283364.

VI. קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו 
קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו: תשלום חד פעמי 2000 אירו מקרן הפיצוי 

הגרמנית ופנסיה סוציאלית )קצבה חודשית\קצבת שארים(.

זכאים:
מי שהוחזק בגטו פתוח או סגור ועבד "מרצון" עבודות שאינן בכפייה )עבודות מטבח, 

ניקיון, אדמיניסטרציה, מפעלים( כולל ילדים מעל לגיל 6 שעבדו בהוראת ההורים 
ובליווים. מי שהיה במחנה טרנסניסטריה-מומלץ להגיש.

קורבן רדיפות הנאצים שעבד בגטו עשוי להיות זכאי לקבלת קצבה חודשית מהביטוח 
הלאומי הגרמני אם הוא עומד בכל הקריטריונים: הוחזק בגטו סגור או פתוח.

עבד "ברצון וללא כפייה" במהלך תקופה זו )מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב 
כעובד כפייה ולא עובד מרצון(.

קיבל תמורה על עבודתו – גם סמלית ביותר וגם אם הועברה ליודנראט.

חדש: לאחרונה התקבלה החלטה בגרמניה לפיה ניתן להגיש בקשות לקבלת 2000 אירו 
מקרן הגטאות הגרמנית למי שעבד בגטו ללא כפיה בנוסף לקבלת הרנטה הסוציאלית 

החודשית לפי חוק הגטאות הגרמניה–ZRBG כדאי לברר זכויות מורחבות כמצוין.

פרטי הגוף המטפל:
 המוסד לביטוח לאומי – האגף לקשרי חוץ, שד' וייצמן 13, ת.ד. 90009, ירושלים 91909 

 .liaison@nioi.gov :טלפון: 02-6463077 או 02-6709665, פקס: 02-6512683, מייל

.VII מענק מטעם קרן הסיוע של ועידת התביעות
זכאים:

שלילת חופש לפחות שנה אחת בשטח כיבוש נאצי: עבודת כפייה, מעצר במחנות מכל 
סוג שהוא, חיים בתנאים הדומים לתנאי כלא או חיים בזהות בדויה.

זכאי גם מי שהוגבלה חירותו בנשיאת טלאי צהוב\חי מסתור או הוגבל חופש התנועה 
שלו, כגון בעוצר שהוכר לאחרונה מרוקו בולגריה. תשלום חד פעמי בסך 2550 אירו )ניתן 

להגיש פעם אחת בחיים(.

קרן הסיוע של ועידת התביעות משולמת רק למי שטרם מקבל קצבה חודשית כלשהי, 
למעט שני מקרים:

מי שמקבל קצבה של יוצאי מחנות וגטאות מהאוצר בסך של ₪1,111 בחודש.. 1

מי שהיה על אדמת גרמניה ב-1.1.1947 במחנות עקורים וכיום מקבל קצבה ממדינת . 2
ישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים של מינימום ₪1822 בחודש.

פרטי הגוף המטפל:
ועידת התביעות בטלפון: 03-5194400

קרן הסיוע ליוצאי אוסטריה:
קורבן יהודי של רדיפות הנאצים, או יהודי שעזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות . 1

ב-11 ביולי 1936 או לאחר מכן. אנשים אלה או הוריהם היו אזרחים אוסטרים, או חיו 
באוסטריה 10 שנים לפני תאריך עזיבתם את המדינה.

אלמנים ואלמנות של קורבנות המשטר הנאצי באוסטריה שבני/בנות זוגם /עומדים . 2
בקריטריונים הנ"ל.

פרטי הגוף המטפל:
ארגון יוצאי מרכז אירופה: 

סניף ת"א - טלפון: 03-5164461

hanni@irgun-jeckes.org :הני פרוכטר דוא"ל

ארגון עולי מרכז אירופה:

חיפה - טלפון: 04-8257659

ארגונים המסייעים במיצוי זכויות:
עמותת אביב לניצולי השואה - טלפון: 072-2424404 

פרויקט "לעד" - סיוע במיצוי זכויות הניצולים באמצעות מתנדבים – טלפון: 9444*

הפרויקט הלאומי לסיוע לניצולי שואה - סיוע במיצוי זכויות ובתיעוד עדויות באמצעות 
סטודנטים – טלפון: 8840*

המשפט בשירות הזקנה - טלפון: 1-800-2222-13



כן לזקן – טלפון: 1-800-300-339

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח – טלפון: 1800-50-60-60

ארגוני סיוע לניצולי שואה בירושלים:

תמיכה וסיוע:

לתת - פרויקט 'סיוע לחיים', לרווחת ניצולי שואה בישראל

עמותת עמך - תמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני

יד שרה

עמותת אלה - טיפול נפשי לניצולי שואה ובני משפחותיהם

ער"ן - עזרה ראשונה נפשית בטלפון

ילדות אבודה - ילדים שרדי שואה

עמותת "יש" - ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל 

ארגון עלומים

מרכז הארגונים של ניצולי השואה

הערה: בשל מורכבות הכללים והחוקים בנושא ניצולי השואה, מומלץ לפנות לעו"ס 
העוסקת בתחום ונמצאת בכל מחוז לצורך התייעצות וקבלת עזרה במיצוי זכויות וזאת 

לעיתים במקום לפנות לעו"ד בשכר.

2. שירותים קהילתיים:

א. המחלקה לשירותים חברתיים:
בכל רשות מקומית או אזורית, קיימת מחלקה לשירותים חברתיים כחלק אינטגראלי 

ממבנה הרשות, כל תושב קשיש )גבר מעל גיל 65, ואישה מעל 60( רשאי לפנות 
למחלקה, הוא ומשפחתו.

מטרת הפניה שיפור איכות חייו של הפונה ומשפחתו.

השירות לקשיש במשרד הרווחה עוסק בתחומים הבאים:. 1

• תכנון, פיתוח, ואספקת שירותים לרווחת הזקן. 	

• הבטחת נגישות וזמינות השירותים לכלל הזקנים.	

• גיוס ואיגום משאבים.	

• קיום מערך שירותים לשעת חירום.	

• ייזום חקיקה והשפעה על מדיניות חברתית.	

מטרת השירות במחלקות הרווחה:. 2

• טיפול במצוקות אישיות וחברתיות ושיפור איכות חיי הקשישים.	

• הבטחת שלומם ש לחסרי ישע , אוכלוסיות בסיכון ובמצבי משבר.	

• פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות )מועדונים ומרכזי יום, מועדונים חברתיים(.	

• מיצוי זכויות הקשישים לתנאי קיום בסיסיים.	

במקרים של אלימות כלפי הקשיש או חסר הישע, ניתן לפנות לפקידת הסעד ברשות, 
 ובמחלקה. 

במקרים דחופים ניתן לפנות 24 שעות למוקד 106 בכל עיר ולבקש את פקידת הסעד.

ב. ארגוני סיוע כלליים לקשישים:

ג'וינט ישראל
הג'וינט פועל למען הזקנים בישראל באמצעות אשל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים 

למען הזקן בישראל. 

אשל פועלת למען קשישים ברמות תפקוד שונות: עצמאיים, סיעודיים, סיעודיים 
מורכבים, שיקומים, תשושי נפש תשושים, וכן אוכלוסיות של עולים ממדינות חברה 

עמים לשעבר ומאתיופיה וקשישים מהחברה הערבית.

 פרטי קשר:
 jdc-info@jdc.org.il :דוא"ל 

ת.ד 3489, ירושלים 91034, טלפון: 02-6557111



רעות 
רעות היא מהעמותות הגדולות בישראל בתחומי רווחה ובריאות. העמותה מפעילה בית 
חולים שיקומי לשיקום נפגעי מחלות, תאונות ופיגועים. העמותה מפעילה פרויקט דיור 
קהילתי מוגן לקשישים, ניצולי שואה ועולים מעוטי יכולת ומקיימת פעילויות חברתיות 

והעשרה לגיל הזהב. 

 פרטי קשר:
reuth@reuth.org.il :דוא"ל 

רח' מרגולין 5, תלאביב, 67613. טלפון: 1700-700-204, מרכז מידע "רעות-אשל".

יד לתומך
מרכז "יד לתומך" הינו מיזם משותף של יד שרה ואשל – האגודה לתכנון ופיתוח 

שירותים למען הזקן בישראל, שמטרתו לייצר מוקד תמיכה לבני משפחה .

המרכז פועל בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים בקהילה לרבות שירותי הרווחה בעיר, 
קופות החולים, בתי החולים וארגונים נוספים - ו"רעות- אשל" 

תחומי עיסוק: מרכז תמיכה, ליווי וסיוע למטפלים בבני משפחתם.

 פרטי קשר:
 yadl@yadsarah.org.il :דוא"ל 

טלפון: 02-6444809 

בשותפות וערבות הדדית – קישור בין קשישים החיים בגפם לצעירים 
המתקשים במימון מגורים

סטודנטים לעו"ס ממכללת מבח"ר – בני ברק, הפועלים לרווחת אוכלוסיית הסטודנטים 
ואוכלוסיית הגיל השלישי.

 פרטי קשר:
http://www.shutafut.org/html/links.html :כתובת אינטרנט

ג. ארגוני סיוע להשאלת ציוד רפואי-שיקומי:

אור לעולם
אור לעולם – עמותה לסיוע לנכים ונזקקים הינה עמותה התנדבותית ארצית להשאלת 

ציוד רפואי. 15 סניפיה ממטולה ועד מצפה רמון. מערך השירותים של העמותה הינו 
רחב וכולל מענים לאוכלוסיות שונות, גילאים שונים לצרכים מיוחדים. העמותה משאילה 

ציוד רפואי שיקומי לכל פונה.

 פרטי קשר:
 yedid@yedid.org.il :דוא"ל 

רח' קדימה 9, ירושלים. משרד ראשי טלפון: 1599-53-54-55 

העמותה הערבית לנכים
פועלת על מנת לסייע לאדם הנכה להשתלב בחברה ובמוסדות השונים. העמותה 

 מספקת סיוע, ציוד וייעוץ. 
 ייעוץ – דרכי התמודדות עם הילד/הבוגר/ הקשיש ובעל המגבלה. 
 ציוד שיקומי – מכשירי שיקום ומכשירי נשימה לבעלי מוגבלויות. 

מידע – מידע והדרכה בשימוש במכשירי השיקום.

 פרטי קשר:
טלפון: 02-6262585 

יד שרה
ארגון "יד שרה"- ארגון המופעל ע"י מתנדבים ועובדים, שבבסיסו רעיון הערבות ההדדית, 

שיפור איכות החיים של אדם המתמודד עם קשיים תפקודיים. מערך השירותים של יד 
שרה רחב וכולל מענים לאוכלוסיות שונות, גילאים שונים ולצרכים מיוחדים. 

הארגון בפריסה ארצית. סניף מרכזי בשד' הרצל בירושלים ובו אולם תצוגה .

שירותי יד שרה:

• השאלת ציוד רפואי-שיקומי	

• מרכז תצוגה וייעוץ	

• מוקד מצוקה	

• מרפאת שיניים לגיל הזהב	

• שירותי בית וקהילה	

• מסגרות טיפוליות	

כמעיין המתגבר
כמעיין המתגבר היא עמותה המשאילה ללא תמורה ציוד רפואי סיעודי.

העמותה פועלת בישובים: פרדס חנה, כרכור, אליכין וגבעת חיים מאוחד.

 פרטי קשר:
טלפון: 050-2867660

מ.י.ל.ב.ת – המרכז הישראלי לאביזרי עזר, ותחבורה לנכה
מ.י.ל.ב.ת – המרכז הישראלי לאביזרי עזר ותחבורה לנכה. עמותה ציבורית, ללא כוונת 

רווח. מילבת פועלת למען העלאת רמת עצמאותם של ילדים, מבוגרים וקשישים 
בעלי מוגבלויות. היא עוזרת בשיפור רמת תפקודם ומסייעת להם להשתלב בקהילה 

באמצעות סביבה טכנולוגית נגישה, מספקת מגוון שירותים ב-5 שפות: עברית, ערבית, 
אנגלית, אמהרית ורוסית.

 פרטי קשר:
 אתר אינטרנט: אתר עמותת מ.י.ל.ב.ת 

ביתן 23 א', בית החולים "תל-השומר". טלפון: 03-5303739



עזרה למרפא
אגודת "עזרה למרפא" היא אגודה הפועלת בתחומי עיסוק: סיוע, יעוץ והכוונה רפואיים.

הסניף הראשי של האגודה ממוקם בבני ברק. ליצירת קשר עם סניפים נוספים של 
האגודה ברחבי הארץ.

 פרטי קשר:
כתובת: רח' חיד"א 24, ת.ד. 518, בני-ברק, 51104. טלפון: 03-5777000

עזר מציון
עמותה הפועלת על בסיס התנדבותי. מטרתה ויעודה-הגשת סיוע רווחתי, אנושי וסיעודי 

 לכל פונה. 
העמותה מסייעת לקשישים ב:

• השאלת ציוד רפואי סיעודי	

• שינוע חולים לבי"ח לבדיקות וטיפוליים	

• ארוחות חמות	

• חברה המספקת שעות סיעוד	

 פרטי קשר :
עזר מציון – מרכז לחולה ולנזקק, רח' אשל אברהם 16, בני ברק. טלפון: 03-5777000

ד. סיוע משפטי למיצוי זכויות הקשישים ע"י עמותות וארגונים
המתמחים ביעוץ, סיוע, וייצוג משפטי לקשישים ולבני משפחותיהם:

המשפט בשירות הזקנה:
עמותה הפועלת באמצעות כלים משפטיים להגנה וקידום זכויות האדם והאזרח של 

זקנים בישראל. נושאי פעילות העמותה: 

• קידום זכויות ומעמד הזקנים בישראל. 	

• חינוך והקניית מידע אודות זכויות הזקנים בישראל. 	

• הענקת ייעוץ וייצוג משפטי לזקנים בישראל באמצעות עו"ד מוסמכים. 	

• שינוי ויצירת חקיקה ישראלית בתחום זכויות הזקנים. 	

• הקמת מאגר מידע ממחושב בתחום הזקנה והמשפט. 	

• שיתוף פעולה ומעורבות בארגונים ומוסדות המשפיעים על זכויות זקנים בארץ 	
ובעולם. 

• זכויות ניצולי שואה.	

 פרטי קשר:
elderlaw@walla.com :דוא"ל www.elderlaw.org.il :אתר אינטרנט

ת.ד. 843, חיפה, 31000. טלפון: 1-800-2222-13 

אשל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל:
 אשל עמותה ללא כוונת רווח, לתכנן ולפתוח שירותים למען הזקנים בישראל. 

תחומי עיסוק: האגודה לפיתוח ולתכנון שירותים למען הזקן בישראל.

 פרטי קשר:
 אתר אינטרנט: אתר אשל 

גבעת ג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים, 91034. טלפון: 02-6557128

יד ריבה:
יד ריבה- סיוע משפטי לקשיש"- היא עמותה ארצית המעניקה לקשישים סיוע משפטי 

בנושאי זכויות ומימושן. חברי העמותה הם אנשי מקצוע מתחומי המשפט, הרפואה 
והרווחה. 

הסוגיות המשפטיות: אפוטרופוס, הגנה על שלום הזקן, ביטוח לאומי, ירושות וצוואות, 
העסקת עובד זר, זכויות בבתי אבות. וכן בנושאים שונים כגון: צרכנות, הגנת הדייר, 

הוצאה לפועל, נזיקין, משפחה. 

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם שירותי הרווחה, הבריאות וארגונים נוספים. 

 פרטי קשר:
 http://www.yadriva.org.il :אתר אינטרנט 

yadr@yadsarah.org.il :דוא"ל 
סניף ראשי - ירושלים: שדרות הרצל 124, ירושלים. טלפון: 1-700-501-400

כן לזקן – ארגון התנדבותי לקידום זכויות הזקנים:
קידום נושאים ציבוריים הקשורים לזכויות קשישים, טיפול בבעיות מערכתיות ומדיניות 

כחקיקה הולמת לרבות חקיקת "חוק זכויות הזקן" ,הגברת המודעות האישית והציבורית 
לזכויות הקשישים ולרווחתם ,וקידום שיתוף פעולה בינארגוני.

סיוע לקבוצות קשישים בעלי עניין, למצוי זכויות.

 פרטי קשר:
רח' שז"ר 1, ת.ד. 6001, ירושלים, 91060. טלפון: קו מידע וסיוע 1-800-300-339 

הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה הפקולטה למשפטים – 
אוניברסיטת בר אילן:

הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה מופעלת ע"י סטודנטים למשפטים, 
מטרתה לקדום ולממש זכויות אוכלוסיית הזקנים. הקליניקה משמשת מרכז טלפוני 
לסיוע משפטי לאוכלוסיית הגיל השלישי, משפחותיהם, גופים וארגונים ,קבלת עזר 

במיצוי זכויות. קצבאות ביטוח לאומי, מיצו זכויות ניצולי שואה, העסקת עובד זר, מידע 
בנושא בן ממשיך, זכויות החולה, צרכנות )בנושאים כמו שירותי רפואה דחופה( ונושאים 

נוספים הקשורים למשפט וזקנה. 

הקליניקה עוסקת בהנגשת מידע על זכויות קשישים לקשישים ובני משפחותיהם, 



בקידום יוזמות חקיקה בתחום. 

 פרטי קשר:
 Elderly.law@mail.biu.ac.il :דוא"ל 

טלפון: 03-5317812 )כולל תא קולי(

3. שירותים הניתנים במסגרת לאומית 
שירותי בריאות

א. שירותים רפואיים ופרה רפואיים במרפאות ויחידות: 

רופא ראשוני:
הינו רופא המשפחה. תפקידו לנהל את התיק הרפואי ולתעד את כל הטיפולים שהלקוח 
מקבל. בעל ידע רחב בתחומי הרפואה השונים והכרת המערכת הרפואית .מהווה ללקוח 

בסיס לקבלת שירותים רפואיים, ומוודא שהלקוח אכן מקבל את מיטב השירותים. 
רופא המשפחה הוא המלווה את הלקוח בכל בעיה רפואית ומפנה בעת הצורך לקבלת 

שירותים רפואיים.

צוות סיעודי:
צוות הסיעוד מורכב מאחיות מקצועיות הנותן מענה למגוון רחב של פניות. טיפולים: 

זריקות, מדידות ל.ד, אינהלציה ,חיסונים, טיפול בפצעים ובצוע א.ק.ג. האחיות מטפלות 
ומבצעות מעקב אחרי חולים כרוניים. )חולי סוכרת,יתר ל.ד.( מהוות אוזן קשבת ומתווכת 
לגורמים במרפאה. האחיות מהוות חלק חשוב ממתן שירות יחידות טיפולי בית. ואחיות 

קשר בבי"ח.

יחידה לטיפולי בית: 
היחידות לטיפול בית נותנות שירותים למבוטחי לאומית אשר מרותקים לביתם שלא על 

 רקע מחלה חולפת. יחידות אלו פרושות בכל רחבי הארץ.
המטפלים מגיעים לבית המטופל על פי תוכנית טיפול אישית שנקבעת לכל מטופל, 

 בהתאם למצבו הרפואי והתפקודי.
כוח האדם ביחידות לטיפול בית - כולל, לרוב, צוות גרעיני קבוע של רופא, אחות, עובד 

סוציאלי ופיזיותרפיסט, ורופא מקצועי אחר )בהתאם ליחידה( הזמין פיזית וטלפונית 
בשעות העבודה הרגילות בלבד. 

זכאות - קבלה ליחידות לטיפול בית מותנית בהפניית רופא המשפחה ובבדיקת התאמה 
למסגרת, על ידי צוות היחידה.

שירות סוציאלי: 
לרשות מבוטחי לאומית עומדים עובדים סוציאליים המוכשרים לייעץ ולטפל בנושאי 

רווחה, בהתאם לצורך. התערבות מקצועית של עובדים סוציאליים נועדה לסייע 
להתמודדות יעילה במצבי חולי ומצוקה ולשיפור תחושת הרווחה של החולה ומשפחתו, 

 תוך הקשבה והתייחסות למאפיינים אישיים של המערכת המשפחתית .
כל זאת, בהתאם למודל הביו-פסיכו-סוציאלי, מודל עבודה רפואי הרואה בגורמים 

ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים, כמשפיעים על מצבו הבריאותי של האדם. 



זכאות - השירות מיועד לכלל הלקוחות המתמודדים עם בעיות הנובעות ממצבי חולי 
ונכות, המשפיעים על אחד או יותר מהתחומים הבאים: גופני, רגשי, נפשי, משפחתי, 

חברתי ותעסוקתי.

תחומי עיסוק של עו"ס ב"לאומית":
• דאגה למיצוי משאבים אישיים, משפחתיים וקהילתיים לחיזוק ההתמודדות ולשיפור 	

איכות החיים של החולה ובני משפחתו.

• העברת ידע ומידע לחולה ובני משפחתו על המחלה ועל הטיפול בה.	

• מתן הכוונה על שירותים וזכויות, יצירת קשר ותיווך עם גורמים רלוונטים להתמודדות 	
עם המשבר הרפואי בתוך ומחוץ ל"לאומית" )גורמים חיצוניים כגון: ביטוח לאומי, 

משרד הבריאות, אגף הרווחה וארגוני עזרה שונים(.

• עזרה בהתמודדות רגשית עם מצב החולי, הבנה וקבלת המצב הרפואי החדש, וסיוע 	
בגיבוש יעדי ההתמודדות לשיפור התפקוד היום-יומי. 

• הפעלת קבוצות תמיכה בנושאים שונים.	

דרכים ליצירת קשר עם עו"ס:

לתיאום פגישה עם עובד\ת סוציאלי\ת, יש לפנות לנציגות קשרי הלקוחות במרכז 
הרפואי או למוקד שירות הלקוחות 1700-507-507.

מומלץ להגיע לפגישה עם הפנייה מרופא מטפל וכל חומר רפואי רלוונטי אחר.

 רשימת עובדים סוציאליים בלאומית שירותי בריאות 
מוקד זימון תורים 1-700-507-507

שםמיקום מחוז

טובה כץמחוזיתמרכז

חני גליקת"א ר"ג

לכר רויטלבני בר'ק

הילה חבלין צאליםחדרה

איתן אברהםאונו

אסעד ותדג'ת ,גיסר אזרקא

נטע ברק סיטריןנתניה / חפר

שםמיקום מחוז

יונה רוזנוולדמחוזיתירושלים

אבי גולדשטיין ניצולי שואה מחוז ירושלים

סיגל חקמוןמחוזיתדרום

יאנה דרפקיןאשדוד

מיכל עפריאשקלון, שדרות, ק. גת, ק. מלאכי

יהודית ברקתחולון ,בת-ים, רחובות, יבנה, ראשל"צ, לוד

רויטל ממרודאשדודדרום

גבריאלה הופמןמ. דן

מוניר אבו ערארנגב וכפרי

ליבנית ברקןמ. נגב

ענת דוידוביץמ. נגב

חנה דגןמחוזיתצפון

אביטל שטינפלדמ. גליל

לי ראובניחיפה

סלימה מסלאחהחיפה

מימי אופירכנרת

ב. מוקדים רפואיים הפועלים מעבר לשעות פעילות המרפאות
בשעות בהן המרכזים הרפואיים סגורים, ניתן לפנות במקרים דחופים למוקד הרפואי 

הפועל בשיתוף עם קופת החולים. 

הטיפול במוקד כרוך בתשלום של ₪36 )המחיר משתנה מעת לעת(. יש להצטייד 
בכרטיס המגנטי של קופת חולים לאומית או בתעודת זהות עם ההגעה למוקד הרפואי. 

במידה והפניה למוקד הרפואי היא בגין מקרה שקיים לגביו פטור מחדר מיון )על פי 
הקריטריונים המפורטים בחוברת זו בסעיף פניה למיון(, יהיה המבוטח זכאי להחזר כספי 

מקופת חולים לאומית. 

בישובים בהם לא פועל מוקד רפואי ניתן להיעזר בשירות ביקור רופא בבית המבוטח.

רשימת המוקדים נגישה במוקד זימון תורים: 1-700-507-507. 



ג. החזרים על אמבולנס )מקרים שבהם מגיע החזר(:
להלן המקרים בהם ניתן פטור מתשלום עבור פינוי באמבולנס. בכל המקרים יש להגיש 

את החיוב עבור הנסיעה לנציגת קשרי לקוחות במרכז הרפואי:

פינוי לבית חולים שהסתיים באשפוז.. 1

פינוי בניידת טיפול נמרץ )נט"ן, אט"ן( שהסתיים באשפוז.. 2

פינוי בניידת טיפול נמרץ )נט"ן, אט"ן( שלא הסתיים באשפוז )פטור של חמישים . 3
אחוזים(.

הוזמן אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ אך המטופל נפטר בביתו.. 4

פינוי באמבולנס מקופת החולים על פי המלצת רופא, גם אם לא הסתיים באשפוז. 5

פינוי ממקום ציבורי בעוד שהמטופל היה מחוסר הכרה, גם אם לא הסתיים באשפוז.. 6

פינוי לאחר תאונת דרכים.. 7

מקרים בהם יש להגיש את החיוב ליחידת הבקרה המחוזית: 

פינוי מבית חולים כללי למוסד גריאטרי, שיקומי או מוסד סיעודי מורכב.. 1

פינוי מבית חולים שיקומי, גריאטרי או מוסד סיעודי מורכב לבית חולים כללי.. 2

פינוי ממיון בבית חולים אחד לבית חולים אחר )הפטור חל רק על הנסיעה לכיוון . 3
המוסד המאשפז(. העברת נפגע תאונת עבודה מבית חולים אחד לבית חולים אחר.

ד. פניות למיון )מקרים שבהם מגיע החזר(:
פניה לחדר מיון כרוכה בתשלום, להלן פירוט המקרים בהם ניתן פטור מתשלום עבור 

פנייה למיון. בכל מקרה יש להביא את האישורים הרלוונטיים לנציגות קשרי לקוחות בכל 
מרכז רפואי:

פניה למיון באמצעות טופס 17 או הפניה מרופא. 1

פניה למיון שמסתיימת באשפוז. 2

נפגע תאונת דרכים שהביא אישור מהמשטרה על התאונה. 3

פינוי על ידי אמבולנס ממקום ציבורי בעקבות אירוע פתאומי. 4

שבר חדש. 5

פריקה חריפה של כתף או מרפק. 6

פציעה שדורשת איחוי על ידי תפירה או אמצעי איחוי נוסף. 7

שאיפת גוף זר . 8

חדירת גוף זר לעין . 9

טיפול במחלות סרטן, הוהמופיליה או סיסטיקפיברוזיס. 10

חולי דיאליזה. 11

פינוי בעקבות פגיעה הקשורה לאלימות במשפחה או תקיפה מינית. 12

ה. החזרים על תרופות:

תקרת דמי ההשתתפות העצמית עבור תרופות:
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי חולים כרוניים זכאים להקלה בתשלומים עבור 
תרופות באמצעות קביעת תקרת השתתפות עצמית רבעונית לרכישת התרופות.

כלומר, ישנו סכום מירבי אותו ניתן לגבות מחולה כרוני עבור תרופות )קבועות ואחרות( 
שנמצאות בסל בריאות- שהוא צורך במשך חודש. מעבר לסכום זה קופת החולים 

תספק לחולה תרופות ללא תשלום.

שיטת יישום התקרה מתבצעת על פי "שיטה מצטברת" - שעל פיה התשלום נפסק עם 
ההגעה לתקרה וזאת על בסיס צבירה רבעונית.

תרופות הנכללות בחישוב התקרה:
• תרופות וציוד מתכלה )כגון מזרקים( שבסל הבריאות הבסיסי )כלומר לא ב"משלים" 	

כולל תרופות שרכש החולה לטיפול רפואי שאינו קשור במחלה הכרונית(. 

• התרופות נרכשו באמצעות קופת חולים )כלומר במרשם רופא הקופה ובמימון הקופה 	
ולא באופן פרטי(. 

• התרופות נרכשו במהלך אותו רבעון קלנדרי )ינואר עד מרץ, אפריל עד יוני, יולי עד 	
ספטמבר, אוקטובר עד דצמבר( או חציון קלנדרי )ינואר עד יוני, יולי עד דצמבר( - 

בהתאם לכללי כל קופה. 

• מזון תרופתי שבסל הבריאות אינו כלול בחישוב התקרה, אולם יש לו תקרה נפרדת. 	

תהליך מימוש הזכאות:
מומלץ לחולה לוודא בסניף קופת החולים שאכן הוא רשום במחשב כ"חולה כרוני". 

במידה ואינו רשום כך, עליו לפנות לרופא המטפל לקבלת האישור. 

התקרה עצמה מופעלת אוטומטית בעת התשלום, בהתאם לחישוב רבעוני.

חשוב לדעת!

במידה וקיים קושי כלכלי ברכישת תרופות - יש לפנות לקבלת עזרה לעובדים 
סוציאליים בקופ"ח לשם פניה לוועדת ערר בתוך הקופה או פנייה לגורמים מחוץ לקופה.

אזרחים ותיקים:
אזרח ותיק )שהגיע לפי הרישום לגיל הפרישה( אשר מתקיימת בעניינו אחת 

מהאפשרויות הבאות:

• משולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980.	

• שולם בעדו תגמול לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, 	
התשנ"ב - 1992, ובתנאי ששולמה לחבר בתכוף להגשת התביעה )ערב הגשת 

התביעה( לקבלת התגמול הנ"ל, גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה עבור תקופה של 
ששה חודשים לפחות; זכאי לקבל הנחה בגובה 50% מדמי ההשתתפות עבור רכישת 



תרופות הכלולות בסל השירותים.

תרופות לוותיקי מלחמת העולם השנייה )הווטרנים(:

ותיק מלחמה שהוא נזקק:

• מי שהוכר כוותיק מלחמת העולם השנייה על ידי משרד הביטחון.	

• מי שמקבל קצבת הבטחת הכנסה על ידי המוסד לביטוח לאומי.	

זכאי להנחה בגובה 75% מתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור רכישת תרופות 
בסל שירותי הבריאות )כלומר, הוא זכאי להנחה של 25% נוספים, מעבר להנחה הניתנת 

ממילא לאזרחים ותיקים המקבלים קצבת הבטחת הכנסה, כאמור לעיל(.

חשוב לדעת!

לצורך בירור זכאות לקבלת ההנחה הקשורה להכרה כוותיק מלחמה - יש לפנות למשרד 
הביטחון.

לצורך בירור זכאות לקבלת ההנחה הקשורה להבטחת הכנסה - יש לפנות למוסד 
לביטוח לאומי.

נכי המלחמה בנאצים:
נכה נתמך* )לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד 1954( זכאי להנחה בגובה 50% 

בתשלום דמי ההשתתפות העצמית עבור רכישת תרופות הכלולות בסל שירותי 
הבריאות.

נכה נתמך - הוא מי שאינו מסוגל להשתכר למחייתו, ודרגת נכותו היא בין10% ל-50% 
נכות ואין לו הכנסה אחרת.

תרופות בחינם לנכי המלחמה בנאצים:
נכי המלחמה בנאצים זכאים לפטור מתשלום עבור רכישת תרופות לטיפול במחלות 

שהוכרו על ידי הרשות המוסמכת ועל פיהן נקבע שיעור נכותם.

הסבר מפורט לקבלת הזכאות הנ"ל, ניתן לקבל בפרק ג' במדריך הזכויות לנכים בהתאם 
לחוק נכי המלחמה בנאצים וחוק נכי רדיפות הנאצים. לעיון במדריך המפורסם באתר 

הלשכה לשיקום נכים-משרד האוצר.

פירוט ההנחות והפטורים בחתך אוכלוסייה:

היטלי תרופות שבסל 
ובשירותים

קבוצת אוכלוסיההיטלי שירותים רפואיים

פטור בכל הקשור 
למחלתם

*חולים במחלות קשותפטור

פטור50% הנחה
אזרח ותיק המקבל גמלת 

הבטחת הכנסה )עפ"י 
דיווח מביטוח לאומי(

 10% הנחה 
בתוקף ממרץ 2008

-
אזרח ותיק מעל 75 שאינו 

מקבל גמלת הבטחת 
הכנסה

פטור בכל הקשור 
לפגיעתם המוכרת

פטור בכל הקשור 
לפגיעתם המוכרת

נפגעי עבודה המוכרים ע"י 
הביטוח הלאומי

פטור75% הנחה
ותיק מלחה"ע השניה 

נזקקים

50% הנחה
פטור בכל הקשור 

למחלתם

נכה נתמך מכוח חוק נכי 
המלחמה בנאצים, אסירי 

ציון

* כמוגדר בחוק: חולי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, גושה, CF, טלסמיה, הומופיליה, שחפת

סוג אוכלוסייהתקרת תשלום

היטלים לשירותים רפואיים לא יעלו 
על ₪168 למשפחה לרבעון

כלל לקוחות הקופה

היטלים לשירותים רפואיים לא יעלו 
על ₪84 למשפחה לרבעון 

אזרח ותיק

תקרה היטלים עבור תרופות שבסל 
ובמרשם וציוד מתכלה שבסל: ₪273 

לחודש בחישוב רבעוני )₪819(
חולים כרוניים כהגדרתם בחוק

תקרה היטלים עבור תרופות שבסל 
ובמרשם וציוד מתכלה שבסל: ₪137 

לחודש בחישוב רבעוני )₪411(

חולה כרוני מעל גיל פרישה המקבל 
הבטחת הכנסה

היטלים לשירותים רפואיים לא יעלו 
על ₪84 למשפחה ברבעון

עולים חדשים במהלך השנה הראשונה 
לשהותם בארץ



ו. ביטוח סיעודי

מבוטחי "לאומית סיעוד" מקבלים שרות דרך חברת "כלל בריאות". החברה מספקת 

מספר שירותים אשר עשויים לסייע לאדם הסיעודי ו/או בני משפחתו המטפלים בו. 

בין השירותים הניתנים:

• הפניה לקבלת מטפל סיעודי בעלויות מוזלות	

• הפניה לקבלת מטפל למצב טרום סיעודי	

• הפניה לשירות והשמה לעובדים זרים	

• הפניה לקבלת יעוץ להתאמת הבית לחולה הסיעודי	

• הפניה לספקי שרות מועדפים בתחום הסיעוד	

• הפניה לקבלת שרות השמה והתאמת מוסד סיעודי	

הביטוח הסיעודי מבטיח שאם חלילה ייהפך האדם לסיעודי, שאינו מתפקד באופן 

עצמאי בחיי היומיום )בהתאם להגדרות הפוליסה(, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח חודשיים 

מחברת הביטוח במהלך התקופה הקבועה בפוליסה.

תנאי הזכאות:

חולה סיעודי הזכאי לתגמולי הביטוח עפ"י הפוליסה הינו מבוטח אשר עקב מצב בריאות 

ותפקוד ירודים, כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי אינו יכול לבצע בכוחות עצמו 

חלק מהותי )לפחות 50% מהפעולה( של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבאות:

לקום ולשכב . 1

להתרחץ. 2

להתלבש ולהתפשט. 3

לשלוט על סוגרים. 4

לאכול ולשתות. 5

ניידות )לנוע באופן עצמאי(. 6

כמו כן, זכאי לתגמולי הביטוח חולה שהוגדר כ"תשוש נפש" ע"י רופא מומחה בתחום. 

תשוש נפש – הינו אדם הסובל מירידה קוגניטיבית הכוללת בעיות זיכרון או בעיות 
בהתמצאות בזמן ובמקום – מצבים אשר עלולים לסכנו ובעקבותיהם נדרשת לו השגחה 

במרבית שעות היממה.

תגמולי הביטוח:
מבוטח השוהה במוסד - יקבל שיפוי )החזר( בשיעור 80% מההוצאות בפועל ועד 

לתקרה כדלקמן:

• מבוטחים שהצטרפו עד גיל 64 )כולל( – ₪7000 לחודש	

• מבוטחים שהצטרפו מגיל 65 ואילך – ₪3900 לחודש	

מבוטח השוהה בבית – יקבל פיצוי חודשי כדלקמן:

• מבוטחים שהצטרפו עד גיל 64 )כולל( – ₪4500 לחודש	

• מבוטחים שהצטרפו מגיל 65 ואילך – ₪2600 לחודש	

החל מהחודש ה-37 ועד לחודש ה-60 )כולל( תהא תקרת השיפוי בשיעור 60% 
מהסכומים המפורטים לעיל.

החל מחודש ה-61 ואילך תהא תקרת השיפוי בשיעור 40% מהסכומים המפורטים לעיל. 

רק ב"לאומית" כיסוי ביטוחי לכל חיי המבוטח הסיעודי!!!

תהליך הגשת התביעה:
• יש למלא את טופס התביעה ולהעבירו לכתובת המופיעה על גבי הטופס.	

• יש לצרף לטופס: חומר רפואי רלוונטי, כולל סיכומי אשפוז. במקרה של תשישות 	
נפש- יש לצרף אבחנה מרופא פסיכיאטר/גריאטר.

• כתב ויתור סודיות רפואית.	

למידע על תנאי הפוליסה ובירור לגבי תביעות וכן לשם הצטרפות לביטוח, ניתן 
להתקשר למוקד "לאומית סיעוד" ב-"כלל בריאות" – 1-800-702-702. 



4. מסגרות מוסדיות ואשפוזיות בסיוע 
מימון המדינה:

א .מסגרות בסיוע מימון משרד הבריאות:

I. אשפוז סיעודי- סידור מוסדי לסיעודיים:
חולה סיעודי הוא אדם הזקוק לעזרה מלאה בביצוע רוב או כל ששת הפעולות הבאות:

• לקום ולשכב 	

• לאכול ולשתות	

• להתלבש ולהתפשט	

• לשלוט על הסוגרים	

• להתקלח 	

• להתנייד באופן עצמאי	

II. אשפוז מוסדי לתשושי נפש:
קשיש המוגדר כסיעודי או תשוש נפש )הסובל מירידה קוגניטיבית וזקוק להשגחה 
במרבית שעות היממה( אשר מעוניין בסידור בבית אבות, יכול לבחור באחת משתי 

האפשרויות:

פניה ישירה לבית האבות שבחר ללא סיוע במימון הסידור. 1

פניה ללשכת הבריאות באזור מגוריו לצורך סיוע במימון הסידור המוסדי באמצעות . 2
המדינה.

תהליך הפניה:

על מנת לסדר קשיש בבית אבות יש צורך בהסכמה שלו או של אפוטרופסות. להגשת 
הפניה לסידור מוסדי יש לצרף את המסמכים הבאים ולהגישם ללשכת הבריאות באזור 

מגורי הקשיש:

• צילום ת.ז. של הקשיש+ ספח	

• טופס תפקודי מעודכן וממולא ע"י אחות ורופא משפחה	

• מסמכים רפואיים אודות אשפוזים בשנה האחרונה	

• דו"ח סוציאלי שימולא ע"י עו"ס שמכיר את הקשיש	

• מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של הקשיש	

לאחר קבלת המסמכים, וועדת סיווג של לשכת הבריאות תקבע האם הקשיש סיעודי או 
תשוש נפש או בסטטוס אחר. אם נקבע כי הוא סיעודי או תשוש נפש, תחליט הועדה 

על המחלקה בבית האבות המתאימה ביותר למצבו.

לאחר קביעת הועדה על המסגרת המתאימה, ישלחו שאלוני הצהרה של הקשיש/ה 
ובן/בת זוגו ואל ילדיהם כדי לבצע מבחן הכנסות. על סמך האישורים ייקבע גובה 

ההשתתפות של הקשיש ושל כל אחד מילדיו.

אם ילדיו של הקשיש אינם משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם לקביעת דרגת 
הזכאות או אינם מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, הקשיש לא יוכל לקבל סיוע 

במימון מהמדינה לשם מעבר לבית אבות.

III. אשפוז פסיכיאטרי :
אשפוז בתחום בריאות הנפש ניתן בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי באחריות 

משרד הבריאות. 

שרותי האשפוז ניתנים במסגרת בתי החולים הכלליים והפסיכיאטריים. 

החלטת הפסיכיאטר לאשפז חולה תלויה בראש ובראשונה בחומרת המחלה. פסיכיאטר 
בודק את סימני המחלה וקובע את תכנית הטיפול המתאימה ביותר.

ב. מסגרות בסיוע מימון משרד הרווחה:

סידור מוסדי לתשושים:
חולה תשוש הוא אדם שעקב מצב בריאותי ירוד זקוק לעזרה חלקית, לפחות באחת 

מהפעולות היומיומיות. הפעולות היומיומיות הן: להתלבש, להתרחץ, לבשל, לאכול, להלך 
 בבית ולשלוט על הסוגרים.

סיוע בסידור מוסדי לקשישים תשושים יעשה באמצעות העובדים הסוציאליים 
 במחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית.

 תהליך הסידור:
קשיש שהוגדר כ"תשוש" בטופס תפקודי על ידי אחות ורופא יעביר את הטופס )באופן 
עצמאי או בעזרת בן משפחה( לעובד הסוציאלי האחראי על האזור שבו הוא מתגורר. 

וועדת החלטה פנימית במחלקת הרווחה תדון בבקשתו. על המשפחה להמציא אישורי 
הכנסה בהתאם לדרישת עובדת הזכאות.

עובדת זכאות תחשב את עלות הסידור המוסדי לקשיש ולילדיו.

ג. אשפוז בסיוע קופות החולים:

I. אשפוז שיקומי - שיקום לאחר אשפוז:
שיקום הוא שלב טיפולי בתהליך ריפוי מתמשך, שמטרתו היא שיפור התפקודים 

המוטוריים והקוגניטיביים הספציפיים שנפגעו עקב מחלה או פציעה, והגדלת עצמאותו 
 האישית של החולה כך שיוכל לחזור ולנהל אורח חיים פעיל ובריא.

האחריות למתן שיקום מעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי וחלה על קופת החולים 
 המבטחת את החולה על פי התוספת השנייה לחוק.

קופות החולים מחויבות ליידע את המטופל ומשפחתו אודות זכויותיו למיצויי פוטנציאל 
השיקום, תוך הפנייה לגורמים המתאימים וכן להביא לידיעתם את קיומם של גורמים 

 מסייעים. תהליך השיקום יכול להיעשות באופן אינטנסיבי במסגרת אשפוז או בקהילה.
חולה שיקומי שעומד בקריטריונים לשיקום במסגרת אשפוז, יאושפז לתקופה של עד 



שלושה חודשים.ייתכן אשפוז לתקופה ממושכת יותר, באישור ועדה מקצועית של קופת 
החולים.

מי זכאי?

הקריטריונים אותם קבע משרד הבריאות לשיקום באשפוז עבור חולה שיקומי:

התנאים המשפחתיים,הסוציאליים והסביבתיים אינם מאפשרים טיפול בבית או . 1
שהמטופל דורש השגחה וטיפול סיעודי רפואי ממושך.

לא ניתן שיקום נאות בקהילה. . 2

המטופל סובל מליקויים מוטוריים, קוגניטיביים, ריגשיים והתנהגותיים אשר טיפולם . 3
מצריך ידע מקצועי הקיים במסגרות שיקום ייעודיות.

מטופלים לאחר אירוע מוחי או מטופלים הסובלים מבעיות נוירולוגיות אחרות, יופנו 
לשיקום רק אם מצבם התפקודי, כפי שנראה במבחן תפקודי, הורע משמעותית.

תהליך הטיפול:

הפניה לשיקום נעשית בבית החולים לקראת השחרור או על ידי מומחה בשיקום מבית 
החולים ובהתייעצות ההחלטה על מתן השיקום ועל יעדיו תתקבל על ידי רופא מומחה 

בגריאטריה או על ידי מומחה בשיקום מבית החולים ובהתייעצות עם נציג הצוות הרב 
מקצועי של בית החולים.

ההחלטה באשר לטיפול השיקומי תינתן לקופת החולים, למטופל ולמשפחתו ונציג 
קופת החולים )אח/ות הקשר( יבחן את המלצת בית החולים )בהתייעצות עם גורמים 
מקצועיים ביחידת בקרת אשפוז בקופה(וייתן מענה מהיר עד כמה שניתן לחולה- או 

בקהילה או במסגרת אשפוז.

II. אשפוז סיעודי מורכב:
אשפוז סיעודי מורכב הינו שרות הכלול בסל הבריאות. הוא ניתן ברב המקרים, בעת 

השחרור מבי"ח כללי לאחר מאורע חריף או לחילופין – לחולים כרוניים הסובלים מסיבוך 
והחרפה במחלתם.

חולה המוגדר בסטטוס סיעודי מורכב הינו חולה שמצבו הבריאותי מחייב טיפול מיוחד 
נוסף על היותו סיעודי )זקוק לעזרה מלאה בביצוע פעולות בסיסיות כגון רחצה, הלבשה, 

אכילה,ניידות( במצבים הבאים:

• סובל מפצעי לחץ משמעותיים )דרגה 3 ומעלה(	

• חולה דיאליזה	

• חולה עם טרכיאוסטומי )הנושם עצמאית( ונדרש לסקשיין מס' פעמים ביום	

• חולה במצב סופני הדורש השגחה רפואית	

• חולה המקבל עירוי תוך ורידי )IV( לתקופה ממושכת מעל 10 ימים	

חולה שהוגדר כסיעודי מורכב הוא חולה שזקוק להשגחה וטיפול רפואי יומיומי ולכן אינו 
יכול בד"כ להישאר בביתו ומופנה לאשפוז במחלקה לסיעוד מורכב.

האחריות היא של קופ"ח שבד"כ מפנה את המטופל למחלקה לסיעוד מורכב בהמשך 
לאשפוז בבית החולים. מימון האשפוז מתחלק בין קופת החולים לחולה ולמשפחתו. 

השתתפות עצמית:

ההשתתפות העצמית של החולה ומשפחתו עומדת היום על ₪105 ליום )נכון ל-12/12(. 
במקרים מסוימים ניתן לפנות לוועדת הנחות בקופה. הבקשה מוגשת דרך המרכז 

הרפואי בו מבוטח החולה.

אחיות קשר:

בכל אחד מבתי החולים הכלליים עובד/ת אח/ות קשר ובקרה מטעם קופ"ח לאומית.
תפקיד האח/ות לעמוד בקשר עם מחלקות האשפוז )בעיקר באשפוזים ממושכים או 
לקראת שיקום/העברה למוסד אחר( לצורך דיון וקבלת החלטות לגבי המשך הטיפול/

העברה למוסד. במקרים מסויימים האחות נמצאת גם בקשר עם בני המשפחה של 
המאושפז לצורך קבלת החלטות על המשך הטיפול או הכוונה לגבי הכנת הבית 

והקהילה לקראת שחרור. במידת הצורך ניתן להתייעץ עם אח/ות הקשר בנושאים 
המפורטים או בכל הקשור להמשך הטיפול במסגרת המרפאות )פרטים נמצאים 

במחלקות האשפוז(.



שחרור מאשפוז

המלצת צוות 
המחלקה ואישור 
אחות קשר של 

קופ"ח

שחרור מאשפוז והמשך טיפול בקהילה:

עצמאי?שחרור לקהילה

המשך טיפול אצל רופא 
משפחה במרכז הרפואי

הפניה ליחידת HC דרך 
אחות בקרה

בדיקה ע"י צוות היחידה 
האם לחולה יש חוק 

סיעוד )לערב את עו"ס 
היחידה(

העברה למסגרת סיעודי מורכב

אחות בקרה תגיש 
מסמכים למוסד סיעודי 

מורכב בתאום עם 
המשפחה /החולה 

אחות בקרה תיידע את המשפחה/ החולה לגבי 
השתתפות עצמית בתשלום עבור האשפוז 

סידור מוסדי העברה למוסד סיעודי/תשוש נפש
עו"ס המחלקה/ קופ"ח תמלא ותגיש מסמכים 

 לסידור מוסדי למשרה"ב. 
המתנה לסידור תהיה בקהילה 

במסגרת אשפוז העברה לשיקום

הפניה דרך אחות בקרה לבי"ח שיקומי בתיאום עם 
המשפחה או החולה.

בתום האשפוז ישוחרר החולה לקהילה או למוסד 
בהתאם לצורך

עצמאי - קבלת הפניה מרופא משפחה לפיזיותרפיה 
במרכז הרפואי )עם מכתב שחרור( או במוסד שיקומי 

 לטיפול אמבולטורי )במידה ואין אפשרות 
במרכז הרפואי(. 

מרותק לבית )סיעודי( - קבלת הפניה לפיזיותרפיה 
.HC בבית דרך יחידת

כן

כן

לא

לא



5. לאחר השחרור לקהילה

א. סיוע בהתאמת דיור למוגבלים בניידות :
אדם שתנועותיו ותפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת המוטורית, משתמש 

במכשירי ניידות עקב מחלה מתקדמת, ומתגורר בדירה בבעלותו או בשיכון הציבורי זכאי 
 להגיש בקשה לסיוע במימון התאמת תנאי דיור.

השינויים בדירה כוללים שינוי פנים: הרחבה והוספת פתחים למעבר כיסא גלגלים, 
התאמת חדרי שירותים ומקלחת, התאמת מטבח ועוד. שינוי חוץ: שבילי גישה ורמפות.
הסיוע במימון התאמת הדיור יינתן ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות ועדה משותפת 

למשרד הבריאות ולמשרד הבינוי והשיכון ויכלול מענק מוחלט לדירי השיכון הציבורי 
 ושילוב של הלוואה ומענק לדירי הדירות הפרטיות.

הפניה תעשה לעובדת סוציאלית במשרד הבריאות טרם ביצוע השינויים. להדרכה ויעוץ 
ניתן לפנות לעוס בקופ"ח במקום מגוריך.

ב. סיוע במימון במכשירי עזר ונידות:
משרד הבריאות משתתף במימון רכישת מכשירי שיקום , הליכה וניידות, וניתן לבעלי 

נכות קבועה. 

גובה ההשתתפות נקבע ע"פ משרד הבריאות ובחלק מהמכשירים קימת תקרת מחיר 
אשר לפיה נקבעים אחוז ההשתתפות.

רשימת המכשירים נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ה 
)1995( וכולל:

מכשירי שיקום: תותבת שד וחזיה ראשונה, תותבות עיניים,אף, מכשירי שמיעה לילדים 
ונוער עד גיל 18, מכשירי עזר לראיה עד גיל 18, עדשות מגע לילדים שאינם יכולים 

להרכיב משקפים ותותבות חיצוניות.

מכשירי ניידות: כסאות גלגלים ידניים, כסאות טיולון, כסאות ממונעים, כסאות 
שירותים ורחצה, ידניות חשמליות, מזרוני אויר h/l + כריות מיוחדות לכיסאות חשמליים, 

אינסרטים, מיטת פלאור, מזרוני אויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, מנופים ביתיים, 
הליכונים, רולטורים, הליכון אימות, קבים קנדיות, זחליל, משאבות למזרון אויר, כריות 

אורתופדיות ועוד.

מכשירי הליכה ותותבות גפיים: אורטוזות)מכשירי הליכה(,תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי 
תותבת יד, נעלים אורטופדיות, גרבי גדם.

מכשירים נוספים למקבלי קיצבאות: הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות 
ספוג למניעת פצעי לחץ,מזרוני ספוג למניעת פצעי לחץ.

את הבקשות לקבלת ציוד רפואי לניידות ניתן להעביר באמצעות הדואר ועל הבקשה 

לכלול את הטפסים הבאים:

דוח תיפקודי - מרופא ואחות. 1

מפרט מפיזיותרפיסט למכשיר המבוקש. 2

אישורי הכנסה. 3

צילום תעודת זהות. 4

את הבקשה יש להעביר למשרד הבריאות )באזור המגורים(, המחלקה למכשירי שיקום 
 ונידות בנושא מכשירי שיקום והליכה ניתן לפנות למשרד הבריאות.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לעו"ס בקופ"ח במקום מגוריך.

ג. מינוי אפוטרופוס:
אדם אשר מוגדר כחולה נפש, מוגבל שכלית, נמצא במצב סיעודי או שהוא תשוש נפש 

 זקוק בדרך כלל למינוי אפוטרופסות כיוון שכשירותו לזכויות וחובות מוטלת בספק.
 מינוי האפוטרופסות נועד לדאוג לגופו/ רכושו של אותו אדם.

בקשת האפוטרופסות תלווה בתעודת רופא או מסמך מטעם ועדת אבחון הקובעים כי 
יש צורך במנוי. מינוי האפוטרופסות נעשה בבית משפט לענייני משפחה והוא הקובע את 

תקופת המינוי והיקף סמכויות האפוטרופוס. הדיון בבקשה יהיה על סמך תצהיר שיוגש 
לבית המשפט ופקיד סעד שימונה ע"י היועץ המשפטי לממשלה להכנת תסקיר. בדרך 

כלל לאפוטרופוס ניתנת אחריות לגופו של החסוי והוא בעל סמכות לביצוע בדיקות 
פולשניות/ניתוחים ופעילות כירורגית וידאג לסביבת מגוריו של החסוי. או אחריות לרכושו 

של החסוי ויש בסמכותו לנהל את העניינים הכספיים של החסוי ואת ענייני רכושו 
 ולטובת החסוי בלבד.

ניתן למנות כל אדם זר או קרוב משפחה ואף תאגיד לתפקיד אפוטרופסות. במקרי 
מחלוקת נעזר בית המשפט בשרותי הרווחה ועשוי למנות אפוטרופסות גם ללא הסכמת 

המשפחה.

ד. צוואות:
כל אדם רשאי להחליט עוד בחייו כיצד יחולק עזבונו לאחר מותו, במידה ולא החליט 

זאת באמצעות כתיבת צוואה העיזבון יחולק על פי חוק הירושה המגדיר יורש חוקי כבן 
זוגו או צאצאו של המוריש. במידה והמוריש מעוניין לחלק את רכושו באופן שונה מהדרך 
בה מגדיר זאת החוק יש לערוך צוואה. בכל מקרה בו אדם מעוניין לכתוב או לשנות את 

צוואתו רצוי להיעזר בעורך דין המתמחה בנושא.

ה. חוק סיעוד קצר מועד )ראה עמוד 5(:



6. אלימות כלפי קשישים - היבטים חוקיים
במניעת התעללות בקשישים

תופעת ההתעללות היא רחבה וכוללת מספר תחומים: התעללות פיסית, מינית, נפשית, 
כלכלית )כולל גם ניצול כלכלי( והזנחה. בישראל נחקקו מספר חוקים שמטרתם להגן 

ולקדם את זכויות הקשישים.

הגדרה - חסר ישע הוא מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, 
ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו או לשלומו. 

החוק למניעת אלימות במשפחה )1991(: 

חוק זה מאשר כי יש להרחיק כל בן משפחה אשר מתעלל ופוגע בקשיש.

במקרה של אלימות כלפי הקשיש, ניתן אף לקבל צו הרחקה במקרה של אדם המתעלל 
בקשיש ושאינו בן משפחה. החוק נועד למנוע אלימות במשפחה ולאפשר מגורים ללא 

חשש מאלימות ,איומים, התעמרות, פגיעה נפשית או התנהגות אשר אינה מאפשרת 
ניהול תקין של חייו.

חובת היידוע – מטיל על אנשי המקצוע את החובה ליידע את הקורבן לאלימות מצד 
בן משפחה שיש באפשרותו לפנות למשטרה, מחלקה לשירותים חברתיים או למרכז 

לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה.

כמו כן, לתת לו כתובות ומספרי טלפון של השירותים הללו המטפלים בקהילה.

חובת דיווח - לפי חוק העונשין התשמ"ט – 1989 )חוק חובת דווח(, כלפי קשישים חסרי 
ישע - "רופא, אחות, עובד חינוך, עו"ס, עובד שרותי הרווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג 
או עוסק במקצוע פרא-רפואי וכן מנהל או איש צוות במוסד שבו נמצא הקטין א חסר 

הישע, שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוד כי נעבר 
העבירה בקטין או בחסרי יש על ידי האחראי עליו, חובה עליהם לדווח על כך בהקדם 

האפשרי לפקיד סעד או למשטרה. 

צו הגנה על קשיש - הצו כולל איסור כניסה למקום, איסור הטרדה, איסור נשיאת נשק, 
איסור לפעול בצורה מסוימת ועוד. יש להגיש את הבקשה לצו הגנה, ככל שניתן, בסמוך 

למקרה האלים מאחר שבמידה ועבר זמן בין האירוע למועד הגשת הבקשה, גדלים 
הסיכויים כי ביהמ"ש יידחה את הבקשה לצו הגנה. צו הגנה יכול שיינתן לתקופה מוגבלת 

בת 3 חודשים, אשר בסיומה יתקיים דיון בביהמ"ש בו ניתן הצו במטרה לבחון את 
נחיצותו. ניתן להאריך את צו ההגנה בכל פעם בשלושה חודשים, עד תקופה מרבית של 

שנה.

מי יכול להגישה בקשה לצו הגנה? - מגיש הבקשה יכול שיהיה: האדם כלפיו מופנית 
האלימות, בן משפחתו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או פקיד סעד 

אשר התמנה על פי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960.כל אלו יכולים לפנות 
לכל בימ"ש שלום, בימ"ש לענייני משפחה וכן לבית דין דתי המוסמך לדון בעניינם 

לבקש צו הגנה. הדיון בבקשה לצו הגנה מתקיים בדלתיים סגורות, ביום בו מבוקש הצו 
ויכול להתקיים במעמד צד אחד.

חוק הגנה על חוסים, התשכ"ו-1966:

החוק מסדיר, בין היתר, את ההגנה על קשישים שאינם מסוגלים לדאוג לצורכיהם. החוק 
מאפשר לפקיד סעד, שמונה עפ"י החוק, לבקש מבימ"ש לתת הוראה הדרושה לשם 

שמירת שלומו וכבודו במקרים בהם התרשם כי הקשיש נפגע מהיעדר טיפול ראוי. 
במסגרת חוק זה מוזכר כי פקיד הסעד יכול לכפות על הקשיש במידת הצורך טיפול 

רפואי או נפשי גם נגד רצונו ונגד רצונם של האחראים עליו .לצד החוקים שצוינו לעיל 
 ונועדו להגן על חסרי ישע מפני אלימות, ביניהם קשישים.

ניתן גם לפנות למשטרת ישראל ולהגיש תלונה. לרשות המשטרה עומדות סמכויות 
רבות לסייע למתלונן, בין היתר, הרחקת אדם לתקופה מסוימת.

בכל חשד לאלימות כלפי קשיש או במקרים בהם עולות שאלות בנושא אלימות מומלץ 
 להתייעץ עם איש צוות במרפאה. ניתן לקבל מידע ולדווח גם במוקד לאומית

.1700-507-507

חוברת זו מרכזת מידע אודות שירותים וזכויות לאוכלוסייה הבוגרת ובני משפחותיהם.

דברי ההסברים המובאים כאן הם כלליים ואין לראות בהם נוסח מלא ומוסמך של החוק.

כל האמור בלשון זכר מכוון גם לנשים.

בהוצאת "לאומית שירותי בריאות"

השירות לעבודה סוציאלית 





 היחידה לטיפולי בית ______________________________________________

 ליצירת קשר ניתן לפנות למזכירת היחידה בטלפון __________________________ 
 שעות פעילות:

 ימים א'-ה': 08:30-12:00

 במקרים דחופים בלבד בימים א'-ה': 13:00-19:00 

ניתן לפנות גם ל _______________________בטלפון ___________________

במקרים דחופים מעבר לשעות הפעילות ניתן לפנות למוקד לאומית 1-700-507-507


