חוק ביטוח סיעוד
זקנים אשר הגיעו לגיל פרישה ,המתגוררים בבית ותלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות
היום יום ,זכאים לגמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי .הזכאות נבדקת על פי שני
קריטריונים :רמת התפקוד בבית (הערכת התלות בסביבה ) ורמת הכנסות.
ישנן שלוש דרגות תלות 951% ,19% :ו.961% -
סל השירותים כולל :עזרה בטיפול אישי ,ניהול משק בית ,סידור וניקיון קל ,מוצרי ספיגה חד
פעמיים ,לחצן מצוקה ומרכז יום.
נותני השירות נקבעים על ידי ועדה המורכבת מנציג אגף הרווחה בעירייה ,ביטוח לאומי
וקופת החולים ,ובתאום עם הזקן ובני משפחתו.
לפרטים וקבלת טפסים ניתן לפנות אל המוסד למוקד ביטוח לאומי טל.*6151 .
המוסד לביטוח לאומי בודק את רמת התלות לצורך קביעת גמלה באמצעות איש מקצוע
מטעמו.
* על מנת לקבל את הזכאות לגמלת סיעוד ,יש לעמוד בתקרת הכנסות חודשית כמפורט
באתר ביטוח לאומיhttp://short.urls.co.il/v73ri3 :
תהליך הגשת בקשת גמלת סיעוד
לצורך קבלת גמלת סיעוד יש למלא ולהגיש טפסי בקשה לקבלת גמלת הסיעוד (את הטפסים
ניתן להשיג בסניפי המוסד לביטוח לאומי ,באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי וכן
אצל העובדות הסוציאליות בבתי החולים או במחלקות הרווחה).
חלק מהטפסים ימולא על ידי הרופא המטפל בבית החולים או בקופת החולים.
להגשת בקשה על רקע בעיה מנטאלית ,כגון אלצהיימר ,דמנציה או דיכאון ,נדרש דו"ח רפואי
של רופא פסיכו-גריאטר ,מומחה למחלות זקנה.
לאחר משלוח הטפסים למוסד לביטוח לאומי ,יתואם ביקור של איש מקצוע מטעם הביטוח
הלאומי בביתו של הזקן לצורך קביעת זכאות והיקפה.
הגשת בקשה לגמלת סיעוד שטרם אושרה -שירות טרום סיעוד
חולה אשר טרם אשפוזו היה עצמאי ומשפחתו הגישה עבורו במהלך האשפוז בקשה לגמלת
סיעוד שטרם אושרה ,רשאי לפנות לקראת שחרורו ,לאחת מחברות הסיעוד ,בבקשה לקבלת
שירות "טרום סיעוד" של מספר שעות סיעוד שבועיות ,וזאת עד למועד קביעת הזכאות
לגמלת הסיעוד.
סיוע מיוחד לניצולי שואה – הקרן לרווחת ניצולי שואה
הקרן מסייעת לכל אלה שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה או אלה
שברחו משטח הכיבוש עד ליום  ,15559115בתנאי שעמדו במבחן הכנסות .תחומי הסיוע:
 .9תוספת  1שעות שבועיות לזקנים הזכאים לגמלת סיעוד החל מ951%. -
 51 .2שעות טרום סיעוד המאושרות בתקופת החלמה החל מ.951% -
*הסכומים מתעדכנים מעת לעת ומתפרסמים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
www.btl.gov.il

חברות סיעוד
שם

כתובת

טלפון

מנפאור קייר

סוקולוב ,61רמה"ש

10-5116099

עמל סיעודית

סוקולוב 19

10-5119191

פקס
10-5115155

רמת השרון
מטב
עזר מציון

הדר 2

11-1511911

11-1511101

הרצליה

11-1511129

11-1511196

רמז  10ב'

11-1510651

הרצליה
א.ש .שירותים

סוקולוב 02

11-1511150

הרצליה
נתן

סוקולוב ,19הרצליה

11-1512091

תיגבור

בן גוריון 22

11-1551515

11-1551619

הרצליה
מתן חן סיעוד

בית יתר ,ויצמן  12כ"ס

חוה 151-1161110

11-5112261

