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 מת� שירותי סיעוד לקשישי� בקהילה 

 תקציר

. העלייה בתוחלת החיי� הביאה לגידול ניכר בשיעור הקשישי� בחברה הישראלית
וה� , האינטלקטואלי והנפשי, חלק� סובלי� מבעיות בריאות ומירידה בתפקוד הפיזי

ממשיכי� שמת� שירותי סיעוד לקשישי� . יומי�זקוקי� לסיוע בתפקוד היו�
למנוע או לדחות את אשפוז� מאפשר , �השפר את איכות חיימהילה להתגורר בק

ואגב כ� להקטי� את עלויות הטיפול בה� בהשוואה לעלויות של אשפוז , במוסד
תיק� את חוק , בדומה למדינות רווחה אחרות בעול�,  ואכ� המחוקק הישראלי.במוסד

ל בו פרק המעניק וכל, ) החוק�להל�  (�1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[הביטוח הלאומי 
 .לקשישי�גמלת סיעוד 

והיא כוללת טיפול , ולא בכס%") גמלה בעי�("גמלת הסיעוד מתבטאת במת� שירותי� 
אספקת , אספקת מוצרי ספיגה, השתתפות בפעילויות במרכזי יו�, אישי בבית

שירותי הסיעוד ניתני� באמצעות . שירותי כביסה ומימו� השימוש במשדרי מצוקה
 מספר עלהמועד הפעלת החוק מ).  נותני שירותי��להל� (ת או עמותות חברות פרטיו

 �141,000 לכ�1990 זכאי� ב�30,000מכ, בקירוב חמישה  פית סיעודהזכאי� לגמל
2010בשנת 

1
 שיל� המוסד לביטוח לאומי עבור השירותי� הנכללי� בגמלת �2009ב; 

 .ח" מיליארד ש�3.7הסיעוד סכו� של כ

 �להל� ( למת� גמלת סיעוד הוטלה על המוסד לביטוח לאומי האחריות להפעלת החוק
המחלקות , ) משרד הרווחה�להל� (משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� , )המוסד

ושירותי בריאות )  לשכות הרווחה�להל� (לשירותי� חברתיי� שברשויות המקומיות 
 ). הכללית�להל� (כללית 

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי מת� גמלת 2010ספטמבר �בחודשי� פברואר
 באג% הסיעוד שבמינהל �הביקורת נעשתה במוסד . הסיעוד לקשישי� בקהילה

בדיקות . במינהל המחשוב ובאג% הייעו- לזק�, במינהל המחקר והתכנו�, הגמלאות
בשירותי , השלמה נעשו באג% לשירותי� אישיי� וחברתיי� שבמשרד הרווחה

בית , אשקלו�, ירושלי�: בלשכות הרווחה בארבע רשויות מקומיותבריאות כללית ו
 .שמש וטייבה

 

 עיקרי הממצאי�

 זכאות לגמלת הסיעוד

 ומצר%לסני% המוסד מגיש בקשה )  תביעה�להל� (גמלת סיעוד קשיש המבקש לתבוע 
 פקיד התביעות של המוסד בודק א� .הכנסתו ועל מסמכי� על מצבו הבריאותי

א� נמצא שהוא זכאי  ;מזכות את התובע בגמלהוגו ז ובת בעתוהכנסותיה� של ה
__________________ 

 .2010נכו� ליוני  1
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 לצור� קביעת ,והערכה תפקודית של מערי� מקצועי בביתמתקיימת בדיקת , לגמלה
לפי מספר הנקודות שצבר הקשיש . ) הערכת התלות�להל� ( בזולת מידת התלות שלו

. להאת שיעור הגמ ופקיד התביעות את זכאותו של התובע  קובעבהערכת התלות
 ועדה �להל� ( מקצועית לענייני סיעוד לתובע ולוועדה מקומיתמועברת החלטתו 

שמתפקידה לקבוע את סל השירותי� ואת נות� השירות ולפקח על מת� ) מקומית
 .השירותי�

 את תשלומי גמלאות הסיעוד שהתובעי� זכאי� לה� על פי :מיצוי גמלת סיעוד .1
י השירותי� כדי להבטיח שהזכאי� יקבלו החוק אמור המוסד להעביר במלוא� לנותנ

 .תמורת� את מלוא שירותי הסיעוד

בביקורת קודמת בדק משרד מבקר המדינה א� הזכאי� ממצי� את מלוא  )א(
זכאות� לגמלה
2

לש� כ� הושוו הסכומי� שהמוסד שיל� לנותני שירותי� לסכומי . 
דמת הראו ממצאי הביקורת הקו. הגמלה שהיה עליו לשל� לזכאי� על פי החוק

 2009שבשנת  בבדיקה הנוכחית עלה. שהזכאי� לא קיבלו את גמלת הסיעוד במלואה
היק% .  מהסכו� שהגיע לזכאי� על פי החוק�94%כ י�נותני השירותשיל� המוסד ל

 �217היה קט� מהסכו� המגיע לה� בכה שנה השירותי� שקיבלו הזכאי� באות
 . שעות טיפול לזכאי בחודש סכו� שווה ער� לתוספת של כשלוש�ח "שמיליו� 

על פי מחקר שנעשה בנושא קבע המוסד כי כל נקודה שקיבל קשיש בהערכת  )ב(
כ� שהיק% שעות הסיוע השבועי , התלות משקפת צור� בשעת טיפול שבועית אחת

הזכאי מקבל שעות טיפול לפי שלוש , בפועל. לזכאי הוא הסכו� של הנקודות שצבר
בינונית וגבוהה, כה נמו�רמות זכאות שקבע החוק 

3
כ� שכל רמת זכאות כוללת טווח , 

על א% ההבדלי� במספר הנקודות שצברו הקשישי� ובמידת , לפיכ�. של נקודות
. כול� מקבלי� את אותה מכסה של שעות טיפול, המוגבלות של הזכאי� בתו� כל רמה

 ובי� קיי� אפוא פער בי� מספר שעות הטיפול הנחו- לזכאי לפי מספר הנקודות שצבר
 ככל שאד� �שוויו� בי� מקבלי גמלת הסיעוד �פער זה יוצר אי. היק% הסיוע הנית� לו

, ואמנ�. מוגבל פחות הוא נהנה ממספר שעות טיפול גדול יותר יחסית למוגבלותו
,  נוספה עוד רמת זכאות המזכה במספר שעות גדול יותר2007בתיקו� לחוק מפברואר 

א% שהדבר ידוע למוסד . ת הזכאות לצורכי הזכאי�א� עדיי� נותר עיוות בהתאמת רמו
 .הוא לא יז� מהל� נוס% לשינוי החוק, זה שני�

אישור הזכאות לגמלת הסיעוד בתו� פרק זמ� קצר : מש� אישור גמלת הסיעוד .2
 .וזאת כדי להקל את סבלה של אוכלוסיה חלשה, חשוב

י� מהיו� הראשו� של  ימ30 בתו�  היא הזכאות לגמלת סיעודתחולתה שלעל פי החוק 
 ימי� 60ויש לספק לתובע שירותי סיעוד בתו� , החודש שבו הוגשה התביעה לגמלה

מש� לפיו לא יעלה ומדד מחייב  המוסד  קבעכמו כ� .כ�מהתארי� שבו נוצרה זכאותו ל
לסל השירותי� ולנות� המוסד אישור  ועד קבלת תביעהה מהגשת(זמ� הכולל המרבי ה

 . מהתביעות�80%ל  ימי�38על ) השירות

ע� זאת . המוסד עומד במועד החוקי המחייב לאספקת שירותי סיעוד לזכאי�, ככלל
 . סניפי המוסד חרגו מהמדד שהוא בעצמו קבע לטיפול בתביעה�23 מ10

__________________ 

 .637' עמ, "מת� גמלאות סיעוד לזקני�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„50·) 1999 , מבקר המדינה 2
7זכאי שקיבל ;  שעות טיפול שבועיות9.75& נקודות מזוכה ב6&2.5לות זכאי שקיבל במבח� הערכת הת 3

 . שעות טיפול שבועיות18 & נקודות מזוכה ב9זכאי שקיבל ;  שעות16& נקודות מזוכה ב9&
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3. � ה י ל ע ח  ו ק י פ ה ו ת  ו ל ת ה ת  ו כ ר ע ה ל  ש ע  ו צ י ב ה י  כ י ל   :ה

סכ� בי� הה. המוסד מפעיל מעריכי� המבצעי� את הערכות התלות, כאמור)   א(
 � ימי עבודה ממועד 6המוסד למעריכי� קובע שעליה� לבצע את הערכות התלות בתו

 מהערכות 31%, 2010אפריל �2008הבדיקה העלתה כי בתקופה ינואר . הפנייה אליה�
 .  ימי��6התלות בוצעו אחרי יותר מ

. כמו כ� המוסד מפעיל יועצי� עצמאיי� האמורי� לפקח על עבודת המעריכי� )ב(
על מער� . יקוח נעשה ג� באמצעות בקרות איכות מדגמיות על הערכות התלותהפ

האחראי להיבטי� המקצועיי� של " צוות מייע- ארצי"המעריכי� והיועצי� מפקח 
ממצאי בקרות האיכות המדגמיות אינ� מוזני� למערכת מרכזית . הערכות התלות

 את הממצאי� ועל כ� אי� בידי המוסד מסד נתוני� המאפשר לנתח, ממוחשבת
 .ולהסיק מה� מסקנות כדי לשפר את טיב הביצוע של הערכות התלות

 בחר המוסד באמצעות מכרזי� מעריכי� עצמאיי� �2009 ו2006, 2004בשני�  )ג(
זה שני� שהמוסד ער . לביצוע הערכות התלות והתקשר ע� כל אחד מה� בנפרד

 בחלק מסניפיו למחסור במעריכי�, לבעיות הנוגעות להליכי ההתקשרות עמ�
ולתפעול השוט% של מער� המעריכי� שהכבידו על עבודתו ופגעו בטיב השירות הנית� 

דבר העלול , כמו כ� הוא ער להמש� העסקת היועצי� במתכונת הקיימת. לתובעי�
. כפי שה� צריכי� להיות, נות� שירות�מעביד ולא יחסי מזמי��ליצור יחסי עובד

ורת לא קבע המוסד חלופות למתכונת הקיימת עד מועד סיכו� הביק, למרות זאת
 . כגו� התקשרות באמצעות חברה חיצונית, להפעלתו של מער� המעריכי� והיועצי�

ד .4 ס ו מ ה ת  ו ט ל ח ה ל  ע  � י ר ר  מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת :ע
על פי תקנות ביטוח . המוסד בעניי� מצבו התפקודי רשאי לערור בפני ועדה לעררי�

 . ימי� ממועד קבלת הערר במוסד60רר בתו� לאומי יחל הדיו� בע

עלולה לגרו� לדחיית מועד קבלת , א� יתקבל בסופו של יו�, התמשכות הלי� הערר
 מהעררי� שהוגשו מיולי �20%מהבדיקה עלה שכ. שירותי הסיעוד ולפגיעה בזכאי

 �80 מה� נדונו לאחר יותר מ�8%וכ,  יו��60 נדונו לאחר יותר מ2010 עד אפריל 2009
 מקרי� שבה� שינו הוועדות לעררי� את 109המוסד בדק . ו� ממועד הגשת�י

הייתה ) �27%כ( מה� �30בבדיקה נמצא כי ב. ההחלטות בנוגע לתפקודו של התובע
ביתר המקרי� אישרו ועדות הערר את ; החלטת המוסד שגויה והוועדה שינתה אותה

 של עררי� מוצדקי� מספר כה גבוה. בשל שינוי במצבו, בי� היתר, זכאות התובע
 .משמעו פגיעה באוכלוסייה זכאית שתביעתה לגמלת סיעוד נדחתה שלא בצדק

 

 קביעת סל שירותי סיעוד ופיקוח על ביצועו

1. � י ת ו ר י ש ה ל  ס ת  ע י ב תובע קבע את זכאותו של המוסד  לאחר ש:ק
מרכז הוועדה . מקומית שבאזור מגוריוה עובר עניינו לוועדה הלגמלת סיעוד ואת שיעור

וחבריה , מלשכת הרווחה המתמנה בידי שר הרווחה) ס" עו�להל� (הוא עובד סוציאלי 
 .ה� פקיד תביעות של המוסד ונציג של הכללית

 חלו שינויי� בהרגלי הצריכה של שירותי 1988מאז מועד חקיקת החוק בשנת 
ברוב המקרי� עוד לפני התכנסות� של הוועדות המקומיות כבר קיימת . הסיעוד

דפוסי , לפיכ�.  של קשישי� ע� נות� שירותי� המספק לה� שירותי סיעודהתקשרות
, עבודת� של הוועדות המקומיות אינ� תואמי� עוד את התפקידי� שהוגדרו לה� בחוק

ה� מאשרות בדיעבד את שירותי הסיעוד שבחרו הזכאי� ועוסקות רק בהכנסת , ובעצ�
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 בחנו גורמי� שוני� במוסד למעלה מעשר שני�. שינויי� מינוריי� בתכנית הטיפול
ובמשרד הרווחה את הצור� לשנות את דפוסי העבודה של הוועדות המקומיות והעלו 

אול� ה� לא הביאו לידי מימוש� של הצעות אלה ולא הגדירו מחדש . הצעות לשינוי
המש� יישומ� של ההסכמי� הקיימי� . את מטלותיה� של הוועדות המקומיות

חלו בדפוסי העבודה גור� להוצאה מיותרת של כספי שאינ� מתאימי� לשינויי� ש
 .ציבור

ד .2 ו ע י ס ה י  ת ו ר י ש  � ת מ ל  ע ח  ו ק י פ ו י  א כ ז ה י  ו ו י  הפיקוח על מת� :ל
שירותי הסיעוד נועד להבטיח שזכאי גמלת הסיעוד אכ� ממצי� את זכאות� ומקבלי� 

לש� כ� המוסד משל� סכומי� ניכרי� למשרד הרווחה ולכללית ג� . טיפול ראוי
לצור� הפיקוח בוחרות הוועדות המקומיות את העובד . ביקורי� בבתי הזכאי�בעבור 

ס או " עו�האחראי שילווה את הזכאי ויפקח על טיב שירותי הסיעוד שהוא מקבל 
 . לפי מצבו הרפואי והתפקודי�אחות 

רק , בשל העובדה שבמועד חקיקת החוק המוסד התקשר ע� הכללית בלבד )א(
, ו שמצב� הרפואי חייב זאת קיבלו ליווי מקצועי של אחותזכאי� המבוטחי� בקופה ז

ואילו זכאי� המבוטחי� בקופות חולי� אחרות שמצב� הרפואי דומה קיבלו ליווי של 
 זכאי� שמצב� הרפואי חייב למנות לה� אחות 34,120הבדיקה העלתה שמתו� . ס"עו

ס כמלווה "ע עושלא השתייכו לכללית נקב) 21.3%( זכאי� �7,254ל, כמלווה מקצועית
 .ס במקו� אחות עלול לפגוע ברמת הפיקוח על טיב הטיפול בקשיש"מינוי עו. מקצועי

בהסכמי� שבי� המוסד לבי� משרד הרווחה והכללית נקבע כי על העובד  )ב(
 לקיי� שני ביקורי� בשנה בביתו של כל אחד מהזכאי� �ס או אחות " עו�האחראי 

בהיק% ובאיכות , י הסיעוד ניתני� לה� בתדירותוזאת כדי לוודא ששירות, שבאחריותו
בבדיקה עלה שביקורי הבית שנועדו לפקח על טיב השירות הנית� לקשיש . שנקבעו

ויש בכ� כדי להחטיא את מטרת הבקרה שהיא יידוע , אינ� נעשי� בתדירות הנדרשת
ד עו. ולמנוע פגיעה בקשיש, א� נדרש, רשויות הרווחה והמוסד כדי לשפר את השירות

ולא על פי דיווחי� , עלה שהמוסד משל� לכללית בעבור הבקרה תשלו� גלובלי
 .פרטניי� על ביקורי� שנעשו בפועל

 

 פיקוח על נותני שירותי סיעוד

1. � י ת ו ר י ש י  נ ת ו נ ל  ע ח  ו ק י  מיליארד �3.7 שיל� המוסד כ2009 בשנת :פ
נותני  �140בשנה זו פעלו כ. ח עבור שירותי סיעוד שסיפקו חברות וארגוני�"ש

 . סניפי� ברחבי האר-�350שירותי� בכ

ביקורת מינהלית וביקורת : המוסד מקיי� שני סוגי ביקורות על נותני השירותי�
אול� המוסד לא קבע תכנית בקרות בסניפי� של נותני . תפעולית�חשבונאית
והוא מקיי� אות� בעיקר בעקבות תלונות או בסניפי� שלא נערכה בה� , השירותי�
 נעשה 2008�2009הפיקוח של המוסד על נותני השירותי� בשני� . ברביקורת בע

ורוב סניפי החברות לא נבדקו כלל , בתדירות נמוכה שאינה מבטיחה פיקוח יעיל
ובשנת ,  מכלל סניפי החברות�15% קיי� האג% ביקורת על כ2008בשנת . בשני� אלו

יר המוסד כספי� כ� העב.  בלבד מכל הסניפי� של נותני השירותי�0.5% על 2009
שנועדו למימו� שירותי סיעוד לזכאי� ולכיסוי חובותיה� החוקיות של נותני 

 .השירותי� כלפי עובדיה� בלי שבדק שהכספי� אכ� שימשו למטרות הללו
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הביקורת העלתה שביקורות שקיימו רואי חשבו� מטע� המוסד על נותני שירותי� 
שעות טיפול אישי בבית הזכאי� ובכלל� דיווחי יתר של , העלו ליקויי� של ממש

למרות זאת לא עקב אג% הסיעוד אחר תיקו� . וסטיות מתכנית הטיפול שנקבעה
 הכיר המוסד בצור� לעקוב אחר דיווחי 2004א% שכבר בשנת . הליקויי� שהועלו

הוא לא פעל כדי למצוא לכ� פתרו� , המטפלי� באמצעות מערכת לבדיקת נוכחות
 .מצעי� ממוחשבי�טכנולוגי שיאפשר שימוש בא

2. � ו י י  ז כ ר מ ל  ע ח  ו ק י  מרכזי יו� ה� מסגרות יומיות המספקות מגוו� :פ
 ומגיעי� אליה�  ברחבי האר- פועלי� מרכזי יו� 177. פעילויות לקשישי� מוגבלי�

השירות לזק� שבמשרד .  סיעודלגמלת � מה� זכאי�9,950כ,  קשישי��15,000כ
להכשרת כוח האד� , לתקצוב�, י היו� למת� אישורי הפעלה למרכזהרווחה אחראי

אול� היק% הפיקוח של המפקחי� המחוזיי� מטע� השירות . יקוח עליה�שלה� ולפ
פיקוח כה .  ביחס לנדרש14% עמד על 2009ובשנת , לזק� במרכזי היו� מצומצ� מאוד

מצומצ� אינו מאפשר לקבל תמונה מלאה של מגוו� הפעילויות במרכזי היו� ומכלול 
 .יימי� בה�התנאי� הק

 

 מחשוב עבודת אג� הסיעוד

במהל� השני� פיתח המוסד כלי� ממוחשבי� שנועדו לייעל את תהליכי העבודה 
. לניהול גמלת הסיעוד ולסייע בביקורת על נותני השירותי� ואיכות הטיפול שלה�

או שלא נעשה בה� , בבדיקה עלה שפיתוח� של חלק מהכלי� האלה לא הושל�
ולפיכ� ירדו לטמיו� המשאבי� והמאמצי� , תהליכי העבודהשימוש כדי ליעל את 

 .שהושקעו בה�

 

 מצבו האקטוארי של ענ� הסיעוד

ענפי הגמלאות השוני� חשוב בארו� טווח בי� היק% ההכנסות וההוצאות תזרימי איזו� 
 שיעורתשלו� הגמלאות במתכונת ובשל  כיותהמשהלהבטיח את שיהיה אפשר כדי 

� הזכויות ו צמצכגו�, בעתידנקיטת צעדי� � מתמש� יחייב  חוסר איזו.שקובע החוק
 קבוע  ממשלתי מנגנו�תעיקבות דמי הביטוח א העל,� להיק% ההכנסותתוהתאמ
שינויי�  . כספי� לצור� המש� מת� הגמלאות על פי התנאי� הקיימי�שיזרי�

 עשויי� להשפיע על האיזו� התזרימי של ענ% דמוגרפיי� או כלכליי�, תחיקתיי�
 .יטוח הסיעודיהב

הגירעו� השוט% של ענ% ביטוח הסיעוד גדל בהתמדה כחלק ממגמה שכבר נמשכת 
 היה הגירעו� השוט% של ענ% 2009בשנת . שני� ומשפיעה על הגירעו� המצטבר שלו

על  .ח" מיליארד ש�9.3הסתכ� בכמצטבר הגירעו� וה, ח" מיליארד ש�2.3הסיעוד כ
 לסיי� את המהל� �וסד ומשרד הרווחה המ, משרד האוצר � הגורמי� המעורבי�

ענ% לרבות , ענפי הגמלאותשל התקבולי� והתשלומי�  מבנה את מחדש ו�לבחשהוחל ו
כדי שיוכלו לתכנ� מהלכי� ולא יזדקקו להזרמה ממשלתית תקופתית או , הסיעוד

יש לכ� חשיבות ג� מההיבט של אמו� . לשינוי בתנאי הגמלה שאינ� בשליטת המוסד
 .ולת המימוש של זכויותיו העתידיותהציבור ביכ
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 סיכו� והמלצות

, �השפר את איכות חייממת� שירותי סיעוד לקשישי� הממשיכי� להתגורר בקהילה 
ואגב כ� להקטי� את עלויות הטיפול בה� , למנוע או לדחות את אשפוז� במוסדמסייע 

 .בהשוואה לעלויות של אשפוז במוסד

 למשרד הרווחה ולכללית תקציבי� למימו� לצור� יישומו של החוק המוסד מעביר
במהל� השני� . עבודת� של הוועדות המקומיות ולפעולות הפיקוח הנעשות מטעמ�

אבל , נבח� פעמי� אחדות הצור� בשינוי דפוסי עבודת� של הוועדות המקומיות
 �ביקורי הבית של העובדי� המקצועיי� האחראי� . תפקידיה� לא הוגדרו מחדש

המוסד מספק לזכאי� שירותי� בהיק% קט� .  אינ� נעשי� כנדרש�סי� ואחיות "עו
המוסד משל� מדי שנה . והוא לא פעל די הצור� לתיקו� מצב זה, מזה שנקבע בחוק

א� מתברר שהפיקוח שהמוסד מפעיל עליה� , סכומי� ניכרי� לנותני שירותי�
כאי לפי העיוות שנוצר מהפער שבי� מספר שעות הטיפול הנחו- לז. מצומצ� ביותר

אבל , מספר הנקודות שצבר ובי� היק% הסיוע הנית� לו בפועל ידוע למוסד זה שני�
. הוא לא יז� כל מהל� לשינוי החוק כדי להתאי� את רמות הזכאות לצורכי הזכאי�

המוסד לא גיבש מתכונת רצויה להתקשרות ע� המעריכי� והיועצי� ליצירת מאגר 
 .זמי� משלה�

� ביישו� החוק אכ� פעלו לשיפור השירות הנית� למבקשי המוסד והגורמי� המעורבי
שיפור הליכי האבחו� וייעול תהליכי , גמלת סיעוד על ידי קיצור מש� הטיפול בבקשות

על המוסד לקד� שינויי חקיקה שיתאימו את מספר שעות . א� אי� די בכ�, העבודה
ו את מלוא ולהבטיח שהזכאי� אכ� יקבל, הטיפול למידת תלותו של הזכאי בזולת

עליו לזרז את הטיפול בקביעת חלופה מתאימה למתכונת ; הגמלה כנקבע בחוק
להקפיד שהערכות התלות יבוצעו בתו� , הקיימת להפעלת� של המעריכי� והיועצי�

על המוסד להשלי� את פיתוח� ; זמ� קצר ולהגביר את הפיקוח על עבודת המעריכי�
הליכי העבודה הנוגעי� לקביעת והטמעת� של כלי� ממוחשבי� כדי לייעל את ת

עליו להגביר את הפיקוח על החברות המספקות שירותי סיעוד בכל הנוגע ; הזכאות
ליישומ� של תכניות הטיפול שנקבעו ולזכויות המטפלי� ולעקוב אחר תיקונ� של 

 .ליקויי� העולי� מביקורות שעושי� רואי החשבו� מטעמו

 �המוסד ומשרד הבריאות , ד הרווחה משר�על הגורמי� המשתתפי� ביישו� החוק 
להגדיר מחדש את תפקידיה� של הוועדות , לבחו� את התהלי� של מת� גמלת הסיעוד

עליה� לקבוע כללי� בנוגע ; המקומיות ולהתאימ� לדפוסי העבודה הנדרשי�
לביקורי� של העובדי� המקצועיי� בבתי הזכאי� ולהקפיד על ביצוע� בתדירות 

 .עילות על טיב שירותי הסיעוד הניתני� לקשישי�המתחייבת כדי לפקח בי

 

♦ 
 

 מבוא

חלק� . העלייה בתוחלת החיי� הביאה לגידול ניכר בשיעור הקשישי� בחברה הישראלית .1
וה� זקוקי� לסיוע מקי� , האינטלקטואלי והנפשי, סובלי� מבעיות בריאות ומירידה בתפקוד הפיזי

שפר את מד לקשישי� הממשיכי� להתגורר בקהילה מת� שירותי סיעו. יומי�ומתמיד בתפקוד היו�
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ואגב כ� להקטי� את עלויות הטיפול , למנוע או לדחות את אשפוז� במוסדמאפשר , �האיכות חיי
 .בה� בהשוואה לעלויות של אשפוז במוסד

שאינ� , מעניק לאזרחי� בגיל פרישה)  המוסד�להל� ( המוסד לביטוח לאומי 1988משנת  .2
על פי . יומיות ובניהול משק הבית�גמלה שנועדה לעזור לה� בפעולות יו�, יעודימתגוררי� במוסד ס

הגיע לגיל  תושב ישראל ש,) החוק�להל�  (�1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
 תלוי עשהנ, מתאונה או ממו� מלידה, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, עקב ליקוי גופניו הפרישה

זכאי לקבל גמלה חודשית להשתתפות בתשלו� , ) הזכאי�להל� (להשגחה בעזרת הזולת או זקוק 
 ומי 5מי שהכנסתו גדולה מההכנסה הנקובה בתקנות. 4) גמלת סיעוד�להל� ( שירותי סיעוד עבור

 3,392 עד �1,837 נע סכו� הגמלה מ2010 מינואר . זכאי לגמלההשמאושפז במוסד סיעודי לא יהי
 .6ש בזולתלפי מידת תלותו של הקשי, ח"ש

ולא בתשלו� , )"גמלה בעי�" �להל� (החוק קובע שגמלת הסיעוד תינת� בדר� של שירותי סיעוד 
המוסד ישל� את הגמלה ישירות לזכאי רק . ישיר לזכאי כמקובל בענפי ביטוח אחרי� של המוסד

  תוק� החוק כ� שמיו��1.2.07 ב.) גמלה בכס��להל�  (כאשר לא נית� לספק לו שירותי סיעוד
 24 יוכל המוסד לקיי� ניסוי שיבח� את האפשרות למת� גמלת סיעוד בכס� לתקופה של 1.1.08

הוחלט להגדיל את מספר אזורי , ע� סיו� הניסוי, 2010בפברואר  .חודשי� בכמה אזורי� באר*
 .20117הניסוי ולהארי� אותו עד ינואר 

משרד הרווחה , ד ה� המוסדהגופי� העיקריי� המעורבי� בהפעלת החוק הנוגע לגמלת סיעו .3
המחלקות לשירותי� חברתיי� שברשויות , ) משרד הרווחה�להל� (והשירותי� החברתיי� 

לשכות ,  נציגי המוסד.) הכללית�להל� (ושירותי בריאות כללית )  לשכות הרווחה�להל� (המקומיות 
)  הוועדה המקומית�להל� (הרווחה והכללית משתתפי� בוועדות מקומיות מקצועיות לענייני סיעוד 

 .שתפקיד� לקבוע את מתכונת שירותי הסיעוד ואת נות� השירות ולפקח על מת� השירותי�

 �1990 ב�30,000מכ, בקירוב חמישה  הוחל בהפעלת החוק גדל מספר הזכאי� לגמלה פיאזמ .4
 היה אחוז המקבלי� טיפול אישי בבית� בקרב זכאי גמלת 2009בדצמבר . �20108 ב�141,000לכ
 מיליארד �3.7 שיל� המוסד עבור השירותי� הנכללי� בגמלאות סיעוד כ�2009ב. �99.1%9יעוד כס
הגידול . 199010בשנת , ח ששולמו בסמו� למועד החלת החוק" מיליו� ש�225לעומת כ, ח"ש

במספר הקשישי� ובחלק� היחסי באוכלוסייה מצביע על כ� שהמדינה צריכה להיער� לעלייה 
 .יעוד בקרב אוכלוסייה זו בעתידבהזדקקות לשירותי ס

__________________ 

 .ביטוח סיעוד, פרק י, 1986על פי תיקו� לחוק שהתקבל בשנת  4

 ,)כאות לגמלת סיעוד ושיעורהמבחני הכנסה לקביעת הז) (ביטוח סיעוד(תקנות הביטוח הלאומי  5
 .1988&ח"התשמ

, יו� או הזקוק להשגחה&יו�הבמידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות לפי החוק זכאי התלוי  6
בעזרת  תלוי במידה רבה מאוד זכאי ה; מקצבת יחיד מלאה91% &גמלת סיעוד בשיעור השווה ליקבל 

 150%&גמלת סיעוד בשיעור השווה ליקבל , היממהיו� ברוב שעות &יו�ההזולת לביצוע רוב פעולות 
יו� בכל שעות &יו�התלוי לחלוטי� בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות  זכאי ה;מקצבת יחיד מלאה

 .מקצבת יחיד מלאה 168%&גמלת סיעוד בשיעור השווה ליקבל , או הזקוק להשגחה מתמדת, היממה
 .ח" ש2,018.5&קצבת סיעוד מלאה נקבעה ל, נכו� למועד הביקורת

על בסיס , 2010ע� סיו� הניסוי החליט המחוקק בפברואר )]. 3(ז "תשס:תיקו�[על פי הוראת שעה  7
 .2011להגדיל את מספר אזורי הניסוי ולהארי/ את הניסוי עד ינואר , המלצתו של שר הרווחה

 .2010נכו� ליוני  8

9  ˙È˙�˘ ‰¯È˜Ò2009 ,מינהל המחקר והתכנו, המוסד לביטוח לאומי�. 
 .המוסד לביטוח לאומי, 2010מרס & ינואר¯·ÈËÒÈËËÒ ÔÂÚ על פי נתוני 10
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 בדק משרד מבקר המדינה את אופ� מת� שירותי הסיעוד 2010ספטמבר �בחודשי� פברואר .5
סדרי בדיקת הזכאות : נבדקו בעיקר הנושאי� האלה. 11לקשישי� בקהילה כנגזר מיישו� החוק

, ול בקשישסדרי עבודת� של הוועדות המקומיות בקביעת תכנית הטיפ; לגמלת סיעוד ואישורה
פיקוח ובקרה על הארגוני� המספקי� שירותי ; מת� שירותי סיעוד; בפיקוח ובבקרה על ביצועה

; המצב האקטוארי של ענ� הסיעוד; "גמלה בעי�" לעומת מת�  תשלו� הגמלה ישירות לזכאי;סיעוד
 �הביקורת נעשתה במוסד . ותמיכת מערכות המחשוב בתהליכי העבודה הקשורי� ליישו� החוק

במינהל , במינהל המחקר והתכנו�, ) אג� הסיעוד�להל� (אג� הסיעוד שבמינהל הגמלאות ב
בדיקות השלמה נעשו באג� לשירותי� אישיי� וחברתיי� שבמשרד . המחשוב ובאג� הייעו* לזק�

, אשקלו�, ירושלי�:  ובמחלקות לשירותי� חברתיי� בארבע רשויות מקומיות12בכללית, הרווחה
 .בית שמש וטייבה

 

 

 זכאות לגמלת סיעוד

 מש� הטיפול בבקשות לגמלת סיעוד

על מצבו המעידי� מוגשת לסני� המוסד בצירו� מסמכי� )  תביעה�להל� (בקשה לגמלת סיעוד 
כדי זוגו   ובתהתובעהכנסותיה� של  פקיד התביעות בודק את .הכנסתו ועל של התובע הבריאותי

א תנאי יההעמידה במבח� ההכנסה  ;)ההכנסמבח�  �להל� (לוודא שה� מזכות את התובע בגמלה 
מערי� ל מועברת התביעה ,א� על פי מבח� זה הקשיש זכאי לגמלה. להמש� הטיפול בתביעה

 �להל� ( בזולת קביעת מידת התלות שלול פקודית תה הערכמבח� קשיש בבית ה שיקיי�מקצועי
קובע פקיד התביעות פיה� בהערכת התלות נצברות לקשיש נקודות על פי תפקודו ול. )הערכת התלות

ראו  (מקומיתהשולח את החלטתו לתובע ולוועדה ו, את זכאותו של התובע ואת שיעור הגמלה
 ). להל�

 ימי� מהיו� הראשו� של החודש שבו 30 הזכאות לגמלת סיעוד מתחילה בתו� ,על פי החוק .1
 נוצרה זכאותו  ימי� מהתארי� שבו60ויש לספק לתובע שירותי סיעוד בתו� , הוגשה התביעה

 יו� מהמועד שבו הגיש 90עשוי להמתי� לקבלת שירותי סיעוד עד הוא יוצא אפוא כי  .לגמלת סיעוד
 .תביעה

בלוחות , באופ� כללי,  בדק את הנתוני� ומ� הבדיקה עלה כי המוסד עומדמשרד מבקר המדינה
וסד מלוחות  חרג המ13 תביעות שנבדקו70,252מכלל ) 1.1% (�776ב. הזמני� הקבועי� בחוק

בסניפי� אחדי� נמצאו . הזמני� הקבועי� בחוק וקבע את תכנית הטיפול לאחר המועד המחייב

__________________ 

„ÁÂ ראו ג� ; 631' עמ, "מת� גמלאות סיעוד לזקני�"בפרק , ·È˙�˘ ÁÂ„50 ביקורת קודמת בנושא ראו  11

 È˙�˘40 , היבטי� בסיוע לקשישי� והתמיכה "ובפרק , 471' עמ, "שירותי סיעוד לקשישי�"בפרק
 .597' עמ, "בה�

 .רוב התובעי� גמלת סיעוד ה� חברי שירותי בריאות כללית 12
לצור& הבדיקה נעזר משרד מבקר המדינה בקבצי נתוני� שמקור� במערכת הממוחשבת המשמשת את  13

לתובע ; 30.4.10 עד 1.1.08'הנתוני� נוגעי� לתביעות גמלת סיעוד שהוגשו מ. המוסד לנושא הסיעוד
לצור& בחינת . כמה זכאויות וכמה החלטות שהתקבלו לגביו, עותגמלת סיעוד יכולות להיות כמה תבי

בהחלטה , בתביעה הראשונה שהגיש המבוטח המדינהמשרד מבקר מש& זמ� הטיפול התחשב 
המקומית כדי להשוות בי� הליכי� ראשוניי�  הראשונה לגבי זכאותו ובהחלטתה הראשונה של הוועדה

 70,252 ולהכ& נבדקו בסו ,ו תביעות של תובעי� שנפטרומקוב* הנתוני� הוסר. בעלי אופ� טיפול דומה
 .בדיקה של משרד מבקר המדינהכמות זו של תביעות שימשה בסיס ל. תביעות
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סני� רחובות קבע את תכנית הטיפול לאחר , לדוגמה. שיעורי חריגה גבוהי� מהממוצע הארצי
תביעות מתו� ) 2.7% (�53 ב�סני� עפולה ; 3,260תביעות מתו� ) 2.8% (�91המועד המחייב ב

 .6,951תביעות מתו� ) 2.2% (�153וסני� ירושלי� ב; 1,936

מתריעה בפני פקיד התביעות על )  מערכת סיעוד�להל� (מערכת המחשוב המשמשת את המוסד 
אול� אג� הסיעוד . תביעות לגמלת סיעוד שבה� עבר מש� הטיפול את המועד המחייב הקבוע בחוק

כדי לאתר , שיעורי החריגה בחת� סניפי�אינו מפיק דוחות שבה� נית� מידע סטטיסטי בנוגע ל
 .לבדוק את הסיבות לחריגות ולהסיק מסקנות, סניפי� החורגי� מהממוצע הארצי

 ,זמ� הכולל המרבימש� הלפיו שמדד מחייב   קבע מינהל הגמלאות שבמוסד2007ביולי  .2
 דוחה המאשרת את סל השירותי� ואת נות� השירות או ועד קבלת תשובת המוסד תביעהה מהגשת

 . מהתביעות�80% ב ימי�38לא יעלה על , את התביעה

לפי (עמדו סניפי המוסד  ,)2010אוגוסט (הביקורת ו� מועד סיב ,מינהל הגמלאותעל פי נתוני 
בשנה האחרונה  מהתביעות שהוגשו �80%סיימו לטפל בבמדד המחייב ו) ממוצעהחישוב של ה

סני� רמלה ה� וב, היעד שקבע המוסדחרגו מ) �43%כ( סניפי המוסד �23 מ10ע� זאת .  יו�37תו� ב
 �45 בתל אביבוסני� ; ימי� �46 בפתח תקווהסני� ;  ימי��51 מהתביעות ב�80%שסיי� לטפל ב

 .ימי�

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙÈ	Ò ËÚÓ ‡Ï· ·ÈÈÁÓ‰ „„Ó‰Ó ‰‚È¯Á‰ ·˜Ú , ÏÂÚÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ
ÈÁÓ‰ „„Ó· Â„ÓÚÈ ‰Ï‡ ÌÈÙÈ	Ò˘ ‚Â‡„ÏÂ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘Ï·È. 

 

 

 מידע רפואי לצור� קביעת זכאות לגמלה

התרופות שהוא נוטל ומגבלות , כמו אבחוני� רפואיי�, הרקע הרפואי של תובע גמלת הסיעוד
, לפיכ�. חשובי� להערכת התלות של הקשיש, אחרות הידועות לגורמי� הרפואיי� המטפלי� בו

טע� קופת החולי� שהתובע חשוב לצר� לתביעה ג� טופס מידע רפואי שמילא הרופא המטפל מ
 .חבר בה

 פנה אג� הסיעוד לכללית והתריע על כ� שהרישומי� על אודות מצב� הרפואי של 2008בסו� 
ולדעת המוסד לא שיקפו את מצב� הבריאותי האמיתי של , תובעי גמלת הסיעוד לא תמיד ברורי�

שלה� ישירות אליו המוסד הציע לקופות להעביר נתוני� שנמצאי� במערכות המחשוב . התובעי�
ולוותר על השימוש באישור הידני , כדי שיסייעו לקביעה נכונה יותר של הערכות התלות, כנתוני עזר
 .הנהוג כיו�

 נדרש התובע 2010לאחר מועד סיו� הביקורת הודיע המוסד למשרד מבקר המדינה כי מאוקטובר 
חשבת של קופת החולי� לצר� לטופס התביעה תדפיס של סיכו� רפואי שהופק מהמערכת הממו

 .שבה הוא מטופל
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 הערכת תלות לצור� קביעת זכאות לגמלה

 ADL)מבח� (הערכת התלות נעשית באמצעות מבח� להערכה תפקודית של הקשיש  .1
מטרת המבח� לבדוק באופ� אובייקטיבי ככל האפשר את תפקוד הקשיש בתחומי . המתקיימת בביתו

 . מידת תלותו בזולתיומית שלו ולהערי� את�הפעילות היו�

פיזית או , מלבד הבדיקה התפקודית נבח� ג� הצור� בהשגחה מתמדת על הקשיש שמסיבה נפשית
הצור� . קוגניטיבית אינו יכול להישאר לבדו ועשוי לפעול באופ� המסכ� אותו או את סביבתו

חות בהשגחה נקבע על ידי המערי� על סמ� צפייה בהתנהגות הקשיש תו� כדי הצגת שאלות מנ
 .ושימוש במידע רלוונטי

מספר . על המערי� לקבוע ניקוד מתאי� לכל אחד מתחומי הבדיקה ולפרט את התרשמותו מהקשיש
כל נקודת מוגבלות שנקבעה בהערכת ; הנקודות המזערי המזכה בגמלה הוא שתיי� וחצי נקודות

וענקות לזכאי ומת� והיק� הסיוע הנחו* הוא סיכו� הנקודות המ, התלות מזכה בשעת טיפול שבועית
 ). היק� הסיוע הנחו*�להל� (שעות טיפול שבועיות תמורת� 

)  מעריכי��להל� (יות במקצוע� / אחי�� מעריכי� עצמאיי� 555הערכות התלות נעשות בידי  .2
 בחר המוסד מעריכי� עצמאיי� �2009 ו2006, 2004בשני� .  סניפי המוסד ברחבי האר*�23 ב�

המוסד הכי� .  מעריכי��600 חת� על הסכמי� ע� כ2009ות המכרז משנת ובעקב, באמצעות מכרזי�
בהסכ� ובתדרי� מפורטי� . תדרי� למעריכי� ובו הנחיות מפורטות לביצוע הערכות התלות

, ) נוהל יועצי��להל� (על פי נוהל עבודת היועצי� בסניפי� . חובותיה� וזכויותיה� של המעריכי�
 יועצי� שא� ה� נבחרו �50� ואת הפיקוח עליה� עושי� כאת ההנחיה המקצועית של המעריכי

 .במכרז

 

 

 התקשרות המוסד ע� מעריכי� ויועצי�

ובעקבותיו , המוסד ע� מעריכי� באמצעות מכרז, כאמור, לש� ביצוע הערכות התלות התקשר .1
ההתקשרות בדר� זו הטילה עומס רב על . חת� אג� הסיעוד על חוזי� פרטניי� ע� כל אחד מה�

 .ג�הא

וכל עומס העבודה , בסניפי� אחדי� של המוסד נוצר מחסור במעריכי� עקב פרישה של חלק מה�
 . פרס� המוסד מכרז נוס� במתכונתו הקודמת2009בתחילת . הוטל על שאר המעריכי�

ÂÈÙÈ	ÒÓ ˜ÏÁ· ÌÈÎÈ¯ÚÓ· ¯ÂÒÁÓ ÌÈÈ˜˘ ÍÎ· ¯ÈÎÓ „ÒÂÓ‰˘ ÌÈ	˘ ‰Ê , ÒÓÂÚÏ ¯Ú ‡Â‰Â
˜‰ ÏÎ· „ÂÚÈÒ‰ Û‚‡ ÏÚ ÏËÂ‰˘ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂ‰È	Ï ¯Â˘ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,

 ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „Ú2010 , ˙ÓÈÈ˜‰ ˙	ÂÎ˙ÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ „ÒÂÓ‰ Ú·˜ ‡Ï
ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰Ï. 

כפי שנקבעו , העסקה של אד� בחוזה קבלני כאשר המאפייני� והסממני� של ההעסקה .2
לא הכינוי שנית� . בד אינה הופכת את מעמדו לקבל�ה� כמו של עו, בפסיקת בתי הדי� לעבודה

 .14להעסקה קובע את טיב היחסי� ביניה� אלא מהות�

__________________ 

 .535ע כד "פד', כפר רות ואח'  חס� אלהרינאת נ142' 3/ע נב"ראו דב 14



 231 מת� שירותי סיעוד לקשישי� בקהילה

ג� הנוהל להעסקת עובדי� בעבודה בלתי צמיתה בשירות המדינה שפרסמה נציבות שירות 
מבצע , שאד� לא יועסק בחוזה קבלני אלא א� הוא בעל עסק עצמאי, בי� היתר,  קובע15המדינה

אינו משולב במער� ,  מספק שירותי� בנושא מוגדר לתקופה קצובה ומוגדרתעבודות או
, מזכירות, כגו� חדר, הפונקציונלי הקבוע של המשרד ואינו נהנה משירותי� מינהליי� של המשרד

יצוי� כי כדי להסדיר את  .מעביד�והכול כדי למנוע תביעות על רקע קיו� יחסי עובד, טלפו� וכדומה
 2008המועסקי� בחוזה קבלני בשירות המדינה החליטה הממשלה בנובמבר קליטת� של עובדי� 

ובלבד שהמועמד מועסק ברציפות במש� , לאפשר למנות למשרה בשירות המדינה בפטור ממכרז
 .16חמש שני� ומעלה בשירות המדינה

  מה� 24.  יועצי� באמצעות חוזה קבלני53 הוא העסיק 2010בספטמבר , על פי נתוני המוסד

בהתקשרות המוסד ע� היועצי� ובהוראות הנוהל . הועסקו ברציפות מעל חמש שני�) �45%כ(
וא� קבע , הנוגעות לה� הקפיד המוסד להדגיש כי היועצי� אינ� עובדיו אלא ספקי שירות בלבד

את , אול� בפועל. הכרתו ביועצי� כעובדי המוסד�סייגי� שיש בה� מאפייני� האמורי� לתמו� באי
והמשרד מעמיד , ה� משתתפי� בפגישות בסניפי�, עצי� עושי� בסניפי המוסדעיקר עבודת� היו

כמו כ� תפקיד היוע* קשור לליבת . לרשות� את השירותי� המינהליי� שלו כמו טלפו� ומחשב
 .והתקשרותו ע� חלק מהיועצי� נמשכת ברציפות יותר מחמש שני�, פעילותו של המוסד

‰ ˙	ÂÎ˙Ó· ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ Ï˘·˙‡Ê , ‰ÈÂˆ¯‰ ˙	ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ
ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰Ï. 

 מסר המוסד כי לאחרונה הוא החליט על שינוי של 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .מתכונת ההתקשרות ע� היועצי�

 

 הכשרת מעריכי�

יש , יכ�לפ. חוות דעתו של מערי� היא גור� חשוב ובעל משקל מכריע בקביעת הזכאות והיקפה
התנהלות , יתרה מזאת. חשיבות רבה להכשרת� המקצועית של המעריכי� ולהדרכת� השוטפת

נכונה בנושא תביא לידי יצירת מתכונת אחידה של הערכות תלות בכל סניפי המוסד כדי שלכל 
 .התובעי� גמלת סיעוד יהיו סיכויי� שווי� ליהנות ממנה

קיימו המוסד ועמותת , היועצי� העצמאיי�כשהחלה ההתקשרות ע� המעריכי� ו, 2003בשנת 
 . קורסי הכשרה הממומני� על יד�17"אשל"

 ÈÏÂÈ „Ú2010 , ˜¯382 ÏÏÎÓ 595 ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ )64% ( ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ Â¯·Ú
˙‡Ê‰. 

 

__________________ 

 .20/נו' ו48/מ נב"הודעות נש 15

 .16.11.08'מה, 4263' החלטה מס 16

היא עמותה הפועלת לחיזוק מעמד� " תכנו� ולפיתוח שירותי� למע� הזק� בישראל האגודה ל'אשל " 17
 .להטבת תנאי חייה� ולשיפור איכות חייה�, של הקשישי� בחברה
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 פיקוח על עבודת המעריכי�

י� האחראי להיבט)  הצוות הארצי�להל� (על המעריכי� והיועצי� מפקח צוות מייע* ארצי 
 .הצוות כולל נציגי� מאג� הסיעוד ושלושה יועצי� עצמאיי�. המקצועיי� של הערכות התלות

לפקח , על פי נוהל יועצי� תפקידו של הצוות הארצי לתת ייעו* מקצועי והנחייה בנושאי� עקרוניי�
המפרט , נוהל יועצי�. על עבודת ההערכה ולהשתת� במחקר ובפיתוח בכל הקשור להערכות התלות

. קובע שעליה� לבדוק את טיב� של הערכות התלות ג� באמצעות בדיקה מדגמית, עבודת�את 
וכ� לסייע ליועצי� , בדיקה זאת אמורה לאתר בעיות ותקלות בהערכות התלות ולהביא לידי תיקונ�

 . בהכוונה המקצועית של המעריכי� ובהדרכת�

 ÌÈÙÈ	Ò· ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Â¯˜·‰ È‡ˆÓÓ˘ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ Ì	È‡
˙·˘ÁÂÓÓ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ	ÊÂÓ Ì	È‡Â Èˆ¯‡‰ .ÍÎÈÙÏ ,È‡- ˙ÂÂˆ‰ È	Ù· ‚Èˆ‰Ï ¯˘Ù‡

 ÏÚ ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙	ÂÓ˙ ˘·‚Ï Ô˙È	 Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙Â¯˜·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÌÈ	Â˙	 „ÒÓ Èˆ¯‡‰
˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ Ô˙ÂÎÈ‡ . Ï˘ ÌÈÁÂ˙È	Â ÌÈ„Â·ÈÚ Úˆ·Ï ¯˘Ù‡Ó ‰È‰ ‰ÊÎ ÌÈ	Â˙	 „ÒÓ

ÌÈ	Â˙	 ,· ˙ÂÏÚ‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰Ó¯· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ È˙„Â˜	 Â‡ È˙Î¯ÚÓ ÏÂÙÈË ˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈÚ
˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ˙Èˆ¯‡‰Â. 

˙ÒÒÂ·Ó ˙ÂÏ˙‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÈÂÓ˘¯˙‰Â ˙ÂÈÙˆ˙ ÏÚ
ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ Ï˘ Ì	ÂÈÒÈ	ÓÂ Ì˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÓ ˙ÂÚÙ˘ÂÓ‰ . ‡„ÂÂÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰·ÂÁ ÍÎÏ È‡

ˆÓÓ˘ÔÂÈ„Ï È¯˜ÈÚ ÒÈÒ· Â˘Ó˘È ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ˙Â¯˜·‰ È‡ ,ÌÈ	Â˙	 ÁÂ˙È	Ï , ˙˜Ù‰Ï
 ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ·ÈË ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·Ï ˙Â	Â¯˙Ù ˙Úˆ‰ÏÂ ÌÈÁ˜Ï

˙Èˆ¯‡‰ ‰Ó¯·. 

 

 מש� ביצוע הערכות התלות

 התלות בתו� תיעשה הערכת, על פי ההסכ� שנחת� בי� המוסד ובי� המעריכי� ועל פי נוהל היועצי�
אול� א� קיימות נסיבות מעכבות התלויות . שישה ימי עבודה ממועד העברת הפנייה למעריכי�
 .בתובע ולא במעריכי� היא תיעשה בתו� עשרה ימי�

משרד מבקר המדינה בדק את מש� הביצוע של הערכות התלות באמצעות ניתוח נתוני מערכת 
 עקבות התביעות הראשונות לזכאות שהוגשו  הערכות תלות שבוצעו ב59,725נבדקו . הסיעוד

 .30.4.10 עד 1.1.08 �מ

א� ) �8%כ( מה� �4,874 ימי� וב�6בוצעה הערכת תלות אחרי יותר מ) �31%כ( מקרי� �18,652ב
 .  ימי��10אחרי למעלה מ

המוסד מסר בתשובתו כי אג� הסיעוד מנהל דוח מעקב ממוחשב אחר פיגורי� וממנו יכול פקיד 
עוד ציי� המוסד כי יבח� את האפשרות . פיק מידע המצביע על פיגורי� של המעריכי�התביעות לה

להוסי� מדדי� במערכת הממוחשבת כדי לעקוב אחר זמ� הטיפול בכל אחד משלבי הטיפול 
 .בהערכות התלות

 ‰˜Â˜Ê‰ ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˘¯„	‰ ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ˙‡ ˙Â·ÎÚÓ ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ·· ˙Â‚È¯Á
ÂÏ .ÚÙÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚÔÚÂˆÈ· È„ÚÂÓ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ ˙¯ÊÚ· Ì‚ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂ , Ô‰

ÛÈ	Ò‰ ˙Ó¯· Ô‰ ˙È	Ë¯Ù‰ ‰Ó¯·. 
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 בחינת טיב� של הערכות התלות

בעקבות תלונות שהתקבלו במוסד התעורר הצור� לבחו� מחדש את השיטה של מבחני הערכת 
השוואה . א: התלותהמוסד יז� שתי בדיקות להערכת תקפותה של הערכת . התלות הנהוגה בישראל

 שקבעו צוותי� של מומחי� בנוגע להיק� של שעות �בי� הניקוד שנקבע בהערכת התלות לסטנדרטי
מהשוואה זו עלה כי יש דמיו� רב בי� הניקוד שנקבע בהערכת התלות של המוסד . 18הסיוע הדרוש

דה שתבח� ל המוסד דאז וע" מינה מנכ2004ביולי . ב; ובי� הסטנדרטי� שקבעו צוותי המומחי�
ולפיה� על המוסד להמשי� ,  פרסמה ועדה זו את המלצותיה2005ביולי . מחדש את הערכות התלות

 .ולהשתמש בשיטה הקיימת להערכות התלות

אלצהיימר או חולי נפש , ע� זאת התעורר במהל� השני� קושי בהערכה של קשישי� חולי דמנציה
 אינ� משתקפי� דיי� בהערכות התלות התברר שבעיותיה� וצורכיה� המיוחדי�. ברמה מסוימת

כבר . ויש ליצור עבור� מבח� מיוחד שישק� את מידת הצור� שלה� בהשגחה מיוחדת, הנהוגות
 הקי� אג� הסיעוד ועדה לבחינת הערכות התלות ואת התאמת� לקשישי� הסובלי� 2008במאי 

 שינה אג� הסיעוד 2010רק באוגוסט . 2009ועדה זו סיימה את עבודתה במאי . מירידה קוגניטיבית
את הערכות התלות באופ� שיאפשר הוספה של שתי נקודות וחצי לתוצאה של הערכות התלות 

 .שייערכו לקשישי� המאובחני� כדמנטיי�

 

 

 עררי על הערכת התלות שנקבעה

אד� הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המוסד בנוגע לזכאותו , 2006על פי תיקו� לחוק משנת  .1
 רשאי לערור בפני ועדה לעררי� שחברי� בה רופא מומחה בגריאטריה ואחות לגמלת סיעוד

על פי . מרכז ודרו�,  צפו�� פועלות ועדות עררי� בשלושה אזורי� באר* 2009מיוני . מוסמכת
, הערר יוגש בכתב, �2009ט"התשס, )ועדות עררי�)(ביטוח סיעוד(תקנות הביטוח הלאומי 

� שנמסרה לתובע הגמלה הודעה על ההחלטה ויצוינו בו נימוקי  יו� מיו60בתו� , באמצעות המוסד
עוד קובעות התקנות כי ועדת .  יו� ממועד קבלת הערר במוסד60הדיו� בערר יחל בתו� ; הערר

 .בהסכמת העורר, א� היא ג� רשאית לדו� בערר על סמ� מסמכי� בלבד, העררי� תבדוק את העורר

 1,555עררי� באמצעות קוב* נתוני� ממוחשב הכולל משרד מבקר המדינה בדק את מש� הטיפול ב
יצוי� כי על פי נתוני ).  עררי� בחודש�155כ (29.4.10 עד �1.7.09עררי� שהוגשו לוועדות הערר מ

 . הערכות תלות�11,000המוסד נעשות מדי חודש כ

 Â	Â„	 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ¯¯Ú‰ ˙Â„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ÌÈ¯¯Ú‰Ó ˙È˘ÈÓÁÎ˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ	Â˙	‰ ÁÂ˙È	Ó
Á‡ÏÓ ¯˙ÂÈ ¯-60ÌÂÈ  . Ï˘ ‰¯˜Ó· „ÂÚÈÒ‰ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ˙‡ ˙·ÎÚÓ ¯¯Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰

¯¯Ú‰ ˙Ï·˜ . 

ל גמלאות של המוסד מהסניפי� לבחו� את הסיבות לשינוי " ביקשה סמנכ2010בפברואר  .2
להל�  (2010אפריל �בהחלטות של הערכות התלות בעקבות עררי� שיתקבלו בחודשי� פברואר

 ,  מה��208 עררי� ושינו את ההחלטות ב�754ופה זו דנו וועדות הערר בבתק). בדיקת המינהל

 .  מכלל העררי� שנדונו�28%כ

__________________ 

 .1989דצמבר , "סטנדרטי� לתרגו� מוגבלויות של קשישי� להיק. עזרה הדרושה בטיפול אישי: "מקור 18
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 מקרי� �29 מקרי� שבה� שינו ועדות הערר את ההחלטות העלתה כי ב�109בדיקת המינהל בנוגע ל
די ולכ� אי� בכ� כ, התבסס השינוי על מסמכי� חדשי� שלא היו בידיו של המערי� הקוד�) �27%כ(

קבעה בדיקת המינהל ) �27%כ( מקרי� אחרי� �30אול� ב. להעיד על ליקוי בפעולת ההערכה
 .19והוועדה שינתה אותה, שהחלטת המוסד שגויה

לשנ� את הנחיות , בעקבות תוצאות בדיקתו המלי* מינהל הגמלאות להרחיב את ההנחיות למעריכי�
 . את ההחלטות בהערכות התלותהתדרי� ולהמשי� לעקוב אחר המקרי� שוועדות הערר משנות

 ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ÌÈ˜„ˆÂÓ ÌÈ¯¯Ú Ï˘ ‰Â·‚ ‰Î ¯ÂÚÈ˘ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ÌÈ	Â˙	 ÁÂ˙È	 Ï˘ ÍÈÏ‰ „ÂÒÈÓ·Â ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÚ ˙È	„Ù˜ ˙¯Â˜È· . ¯ÂÙÈ˘

 ˙¯ÊÂÁ ‰ÈÈ	Ù ‰	ÓÓ ÍÂÒÁÈ˘ ÍÎ· ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÚ Ï˜È ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯‰
Ï‰˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï È„Î „ÒÂÓ. 

 

 

 מיצוי הזכאות לגמלה

 כל , לפיכ�. ח בשנה" מיליארד ש�3.7תשלומי המוסד בעבור גמלאות סיעוד מגיעי� לכ .1

בי� הסכומי� המשולמי� לנותני השירותי� ובי� היק� הגמלאות , ואפילו בשיעור נמו�, התאמה�אי
משרד מבקר . ליוני שקלי� לציבור הזכאי� כולוהמגיע לזכאי� על פי החוק עלולה ליצור פער של מי

והשווה את הסכומי� שמעביר , המדינה בדק א� הזכאי� אכ� ממצי� את מלוא זכאות� לגמלה
הבדיקה הסתמכה . המוסד בפועל לנותני השירותי� לסכומי הגמלאות המגיעות לזכאי� על פי החוק

 . על נתוני� שמקור� במוסד

ÈÎ ‰˙‡¯‰ ‰‡ÂÂ˘‰‰ ˙ÂÏÚÂ¯È˘‰  ÌÈ‡ÎÊ‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˙ ˙	˘·2009 È‰˙ ‰‰ÎÂÓ	 ÌÂÎÒ‰Ó 
Î· Ì‰Ï ÚÈ‚Ó‰-217 ÔÂÈÏÈÓ § ,Î Ì‰˘-6% Ï ÚÈ‚‰˘ ÌÂÎÒ‰ÓÌ‰˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ  . ˘¯Ù‰‰

‡Â‰ Î-132˘ "È‡ÎÊ ÏÎ ¯Â·Ú È˘„ÂÁ ÚˆÂÓÓ· Á , ÏÂÙÈË ˙ÂÚ˘ ˘ÂÏ˘Ï Í¯Ú ÈÂÂ˘ Ì‰˘
˘„ÂÁÏ. 

ה� הוא חוסר אחת הסיבות לפער שבי� סכו� הגמלה המשול� לזכאי� לזה המגיע ל )א(
התערי� . ההתאמה בי� אופ� העדכו� של התערי� לשעת טיפול לאופ� העדכו� של גמלת הסיעוד

 על פי  בפע�פע�די מתעדכ� מ)  התערי��להל�  (פיו משל� המוסד לנותני השירותשללשעת טיפול 
ל התשלו� לנות� השירות מבוסס על מכפלה ש.  בשכר המינימו� ובתוספת היוקר שחלי�השינויי�

נקבע על פי , לעומת זאת, ערכה של גמלת הסיעוד. התערי� במספר שעות הטיפול המאושרות לזכאי
החוק כשיעור מקצבת הנכות המתעדכ� בינואר מדי שנה לפי שיעור עליית מדד המחירי� לצרכ� 

, במצב שבו שיעור העדכו� של התערי� נמו� משיעור העדכו� של הגמלה. בשנה שקדמה לה
 .קבלי� את מלוא היקפ� החוקי של הגמלאותהזכאי� אינ� מ

ת משרד מבקר המדינה אב שנכתב לפני למעלה מעשר שני� בדק 50כבר בדוח השנתי  )ב(
בדוח הועלה כי מאותה . 20) הביקורת הקודמת�להל� (מיצויה של גמלת הסיעוד על ידי הזכאי� 

__________________ 

 . עררי� ועדת הערר לא שינתה את ההחלטה50'ב 19
 .637' עמ, "מת� גמלאות סיעוד לזקני�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„50·) 1999 , מבקר המדינה 20
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 �20%כ, ח"ש מיליו� �192המגיע לה� בכמ  נמו� בסכו� שהיה סיעודשירותי  לזכאי�סיבה ניתנו
 .21מהסכו� שהגיע לה� על פי החוקפחות בממוצע חודשי 

הודיע המוסד כי בכוונתו להציע תיקו� לחוק שבו תיקבע לממצאי הביקורת הקודמת בתשובתו 
 ".דבר שיבטיח את רמת הגמלה ואת יציבותה, 22במונחי� של יחידות שירותי�"הזכאות לגמלה 

אי מת� מלוא הגמלה הוא אחד מהחולשות "חית ציי� המוסד כי בתשובתו לממצאי הביקורת הנוכ
חלק מהפער נוצר משוני במנגנוני ההצמדה של הגמלה לעומת ... המובנות בהיות הגמלה גמלה בעי�

א� , המעבר לעבודה ביחידות שירות יפתור בעיה זו. התשלו� לנותני השירותי� על שעת עבודה
 מנגנו� שיצמיד את גמלת הסיעוד לעלייה בשכר הממוצע נכו� לעכשיו משרד האוצר מתנגד ליצירת

 ."במשק במקו� למדד המחירי� לצרכ�

 ÌÈ˙Â¯È˘‰ È	˙Â	Ï ¯È·ÚÓ ‡Â‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜· ÌÈ	˘ ‰Ê ¯ÈÎÓ „ÒÂÓ‰˘ Û‡
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‡ÎÊÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ‰ÏÓ‚‰ ÈÓÂÎÒ ÔÈ·Â , ÔÙÂ‡· ‡˘Â	‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ‡Â‰

‡ÂÏÓ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ÁÈË·È˘ÌÈ‡ÎÊÏ ‰ÏÓ‚‰ . 

לשעות שבועיות של הניקוד " תרגו�"היק� הסיוע השבועי הנחו* לזכאי אמור להיות ה, כזכור .2
על פי נוהל . בינונית וגבוהה,  נמוכה�בחוק נקבעו שלוש רמות המזכות בגמלת סיעוד . המוענק לו

 ומזכה אות�  נקודות 2.5�6הרמה הנמוכה נקבעת לזכאי� שקיבלו בהערכת התלות , אג� הסיעוד

 �16 נקודות ומזכה ב7�9הרמה הבינונית נקבעת לזכאי� שקיבלו ;  שעות טיפול שבועיות�9.75ב
 9לזכאי� שקיבלו מעל , 2007שנוספה בתיקו� לחוק מפברואר , והרמה הגבוהה; שעות שבועיות
 . שעות טיפול שבועיות�18נקודות ומזכה ב

א� על א� השוני במספר ,  המוגבלויות של הזכאי�רמות הזכאות כוללות טווח של נקודות לפי טווח
כתוצאה . ה� מקבלי� את אותה מכסה של שעות טיפול, הנקודות שצברו הקשישי� בכל רמת זכאות

מכ� נוצר פער בי� מספר שעות הטיפול הנחו* על פי הנקודות שצברו ובי� היק� הסיוע הנית� לה� 
 . בפועל

השוואה , 2009ביוני , ערכה המנהלת דאז של אג� הסיעודהלימה זו �כדי לעמוד על התוצאות של אי
בי� שעות הטיפול הניתנות לקשישי� לפי רמת הזכאות שאושרה לה� ובי� שעות הטיפול הנחוצות 

 .לה�

 ˙ÂÈÚÂ·˘ ÏÂÙÈË ˙ÂÚ˘Ó ÌÈ	‰	 ÍÂÓ	 ˙Â„Â˜	 ¯ÙÒÓ Â¯·ˆ˘ ÌÈ‡ÎÊ ‡˜ÂÂ„˘ ‰ÏÂÚ ‰‡ÂÂ˘‰‰Ó
Ï ıÂÁ	‰ ÈÚÂ·˘‰ ÚÂÈÒ‰ Û˜È‰Ï ˙ÈÒÁÈ ¯˙ÂÈ ˙Â·¯Ì‰ , ˙Â„Â˜	 ¯ÙÒÓ Â¯·ˆ˘ ÌÈ‡ÎÊ ˙ÓÂÚÏ

‰Â·‚ . Ì‰Ï ‰Ú·˜	˘ ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙‡ ‰·ÂËÏ ‰ÏÙÓ ˙‡Ê‰ ˙	ÂÎ˙Ó· „ÂÚÈÒ‰ ˙ÏÓ‚˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‰ÎÂÓ	 ˙ÂÏ·‚ÂÓ ˙Ó¯ . ÈÏ‡Ò˜Â„¯Ù ·ˆÓ ¯ˆÂ	 ÍÎ·- ˙„ÈÓ ÍÎ ¯˙ÂÈ Ï·‚ÂÓ Ì„‡˘ ÏÎÎ 

˙Î¯Ú‰· ¯·ˆ˘ ˙Â„Â˜	‰ ÈÙÏ ÂÏ ıÂÁ	‰ ÚÂÈÒ‰ ÔÈ·Â ÏÚÂÙ· Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ÚÂÈÒ‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰‰ 
‰	Ë˜ ˙ÂÏ˙‰. 

הרווחה והבריאות של ,  קיימה ועדת העבודה2006כבר בדצמבר . הבעיה שתוארה ידועה למוסד
 נדונה ההצעה של משרד 2007במהל� הדיוני� להצעת חוק ההסדרי� לשנת . הכנסת דיו� בנושא

לש� כ� הציעו . האוצר והמוסד להתאי� את הקצאת השעות בגמלת הסיעוד להיק� הסיוע הנחו*

__________________ 

הובאו בחשבו� סכו� הגמלה על פי החוק והתערי. , שהתייחס לתקופה של שמונה חודשי� ,בחישוב 21
 .המעודכ� לשעת טיפול בכל אחת מהשני� שנבדקו

,  הזכאות ייקבע במונחי� של שעות שירותשיטת מת� גמלאות על פיה ערכה של כל אחת משלוש רמות 22
 .ללא תלות במחירו של השירות
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ד האוצר והמוסד ליצור רמת זכאות נוספת שתית� מענה לקשישי� בעלי ליקויי� קשי� משר
א� הטעימו כי חוק ההסדרי� אינו המסגרת , חברי הוועדה לא פסלו את ההצעה לגופה. בתפקוד

משו� שנושא ההבחנה בי� שתי הרמות הוא נושא עקרוני שיש לו , המתאימה לדיו� בשינוי החוק
 .א מצרי� דיו� מעמיק בנפרדוהו, השפעות כלכליות

˙Â·¯ ÌÈ	˘ È	ÙÏ ÂÚ·˜	 ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÂÓ¯˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ‰·ÈÈÁ˙‰ Ê‡ÓÂ
˘„ÁÓ Ô˙	ÈÁ· ,˜ÂÁ‰ ÈÂ	È˘Ï ÍÏ‰Ó „ÒÂÓ‰ ÌÊÈ ‡Ï , ˙ÙÒÂ	 ˙Â‡ÎÊ ˙Ó¯ ˙ÚÈ·˜ ËÚÓÏ

 ˙ÏÈÁ˙·2007ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ·  . ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÎÊÓ‰ ˙ÂÓ¯‰ ‚Â¯È„ ˙‡ ÌÈ‡˙È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ˆÈÂ È‡ÎÊ‰È‡ ˙‡ ÌˆÓ-‰‰Â·‚ ˙ÂÏ·‚ÂÓ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙Ú¯Ï ¯ˆÂ	˘ ÔÂÈÂÂ˘‰. 

 ציי� המוסד כי נושא זה נדו� בי� כותליו בשנה 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
צוותי החשיבה המחודשת על הגמלאות והוא אחד הנושאי� שהצוות בחר להמלי* בו "האחרונה ב

 כי על פי עמדתו יש מקו� לביצוע תיקוני� 2010ר משרד האוצר ציי� בתשובתו מנובמב". על שינוי
עוד הוסי� . נוספי� בביטוח הסיעוד שיאפשרו מיקוד טוב יותר של המשאבי� המופני� לסיעוד

משרד האוצר כי העלאת הצעות לשיפור הקצאת המשאבי� הנכללי� בקצבת הסיעוד הקיימת תדרב� 
 .את משרד האוצר לבחו� את הנושא בחיוב

,  תביעות לגמלת סיעוד76,995 הוגשו לאג� הסיעוד 2009סד עולה שבשנת מנתוני המו .3
התהלי� של אישור טופס התביעה מתבסס על מידע רפואי ותפקודי על  .)40,678(אושרו � כמחציתו

של " החוד"לעתי� תביעה נדחית על . הקשיש שהוא הבסיס לצבירת נקודות הזכאות לגמלת סיעוד
  כזאתא� לא במידה,  של הקשישמיותיו�כולת התפקוד בפעולות היו� כאשר קיימת פגיעה בי,קודהנ

 ג� סייע לכול כאלה שתביעת� נדחתה יקשישי� אודות  עלמידע. המזכה אותו בגמלה על פי החוק
הרווחה ברשויות לשכות ייחוד ל ב,צרכי� סיעודיי� ותפעוליי�במילוי גורמי� נוספי� העוסקי� ל

 .המקומיות

ÌÈ¯„Ò‰ Ú·˜ ‡Ï „ÒÂÓ‰Ï Ú„ÈÓ Ï˘ ˙È˙ËÈ˘ ‰¯·Ú‰Ï "È·¯ÂÒÓÌÈÈÏÂ·‚ „ÂÚÈÒ  " ¯·„·
 Ï˘ ÌÓÂÈ˜ÈÓ¯Â‚· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÙÒÂ	 ÌÁÂÂ¯˘È˘˜‰ ˙Ï È„Î  ˙ÂÙÒÂ	 ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÏÚ Ì˙Â‡ Ú„ÈÈ

ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד כי יבח� אפשרות להוסי� הערה בהודעה לתובע על 
 .שיוכל לפנות אליה� לקבלת סיועדחיית התביעה בנוגע לגופי� נוספי� 

 

 

  בכס�גמלת סיעודתכנית ניסיונית למת� 

א� כבר ע� חקיקת החוק וג� לאחריה התקיי� ויכוח , 23"גמלה בעי�"שירותי הסיעוד ניתני� כ
המתנגדי� למת� גמלה .  מת� גמלת סיעוד בעי� או בכס��ציבורי ומקצועי בנוגע לחלופה הראויה 

והעובדי� , � שחששו מהדרת חלק� ממת� שירותי טיפול אישי לזכאי�בכס� היו נותני השירותי

__________________ 

אי� שירותי הזכאי גר ע� ב� משפחה המטפל בו ו לחוק כאשר) ב(225להוציא מקרי� המצויני� בסעי.  23
  ימי� מהיו� שבו נוצרה זכאות60תו& ב או שלא סופקו לו שירותי סיעוד ,סיעוד זמיני� שנית� לספק לו

 .סיעוד לגמלת
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שהביעו חשש מניצול הגמלה הכספית על ידי בני משפחות הזכאי� ) סי�" עו�להל� (הסוציאליי� 
 .על חשבו� השירותי� המגיעי� לקשישי�

מוסד  יוכל ה�1.1.08כדי לבחו� את האפשרות של תשלו� הגמלה לזכאי נקבע בתיקו� לחוק שהחל מ
 חודשי� בכמה 24לתקופה של , ) הניסוי�להל� (לקיי� ניסוי כדי לבחו� את מת� גמלת הסיעוד בכס� 

 נקבעה הוראה בחוק להגדיל את מספר 2010לאחר סיו� הניסוי בפברואר . אזורי� באר*) עד תשעה(
למצות , וימי�בתנאי� מס, במהל� הניסוי יוכלו הזכאי�. 1.1.11אזורי הניסוי ולהארי� את הניסוי עד 

למשתתפי� בניסוי נמסר כי . לגמלה בכס�" גמלה בעי�"את זכאות� לגמלה באמצעות בחירה בי� 
 ".גמלה בעי�" משווי ה80%שווי הגמלה הכספית הוא 

.  באזורי הניסוי363ומה� אישר המוסד ,  בקשות של תובעי� גמלת סיעוד651במהל� הניסוי הוגשו 
 . מכלל הזכאי� באזורי הניסוי14.5%�3.4% היו אחוזי הזכאי� שבחרו בגמלה בכס�

צוי� כי , 2009שפרס� מינהל המחקר והתכנו� של המוסד באוגוסט , בדוח המחקר המלווה לניסוי
. רוב הזכאי� הביעו שביעות רצו� מהבחירה בגמלה בכס� והיו מעונייני� להפו� זאת להסדר קבע

תוצאות הניסוי נמצאו מיטיבות ע� " כי  נכתב2009ג� בסיכו� הניסוי שפרס� האג� באוקטובר 
מותאמות ליכולותיה� וצורכיה� ולכ� תומכות ביישו� אפשרות הבחירה בגמלה בכס� , הקשישי�

בחירה בגמלה בכס� הייתה �ע� זאת צוי� כי הסיבה העיקרית לאי". המותנית בקיו� תנאי� מוגדרי�
 .וחוסר ידע על קיומו והיעדר מידע על תוצאות הבחירה בדר� ז

 

 

 מת� שירותי סיעוד

 קביעת שירותי הסיעוד בידי הוועדות המקומיות

תובע לוועדה  של ה עובר עניינוה לגמלת סיעוד ואת שיעורותזכאאת ההמוסד קבע לאחר ש .1
 ). הוועדה המקומית�להל� (מקצועית שבאזור מגוריו �מקומית

ס של לשכת הרווחה "ה� יהיו עוועדות מקומיות שחברי)  השר�להל� (על פי החוק ימנה שר הרווחה 
אחות של שירותי הבריאות ופקיד תביעות של המוסד שהוסמ� לטפל , שישמש מרכז הוועדה
סל (מתפקיד� של הוועדות המקומיות לקבוע את הרכב שירותי הסיעוד . בתביעות לגמלת סיעוד

 סל השירותי� . ולפקח על מת� השירותי� השירותשיקבלו זכאי גמלת הסיעוד ואת נות�) שירותי�
, השתתפות בפעילויות במרכז יו�, סיוע בניהול משק הבית והשגחה, כולל טיפול אישי בבית

במועד הביקורת פעלו . שירותי כביסה ומימו� השימוש במשדרי מצוקה, אספקת מוצרי ספיגה
 .24 ועדות מקומיות305ברשויות המקומיות 

קיבלו טיפול ) �97%כ (139,008: מלת סיעוד זכאי� ג141,403קיבלו , 2010יוני , במועד הביקורת
 , סופקו מוצרי ספיגה) �17%כ (�23,831ל; )חלק� בשילוב שירותי סיעוד נוספי�(אישי בבית� 

 �595השתתפו בפעילויות במרכזי יו� ו) �7%כ (10,147; הותקנו משדרי מצוקה) �13%כ (�17,916ל
 .קיבלו שירותי כביסה

הכי� תדרי� ובו הנחיות , מקצועיי� במשרד הרווחה ובכלליתבשיתו� גורמי� , אג� הסיעוד .2
התדרי� מפרט את תהליכי העבודה של ).  התדרי��להל� (מפורטות לעבודת הוועדות המקומיות 

על מרכז הוועדה לעדכ� את חבריה כבר לפני הישיבה בנוגע לרשימת הזכאי� : כמפורט, הוועדה

__________________ 

 .בחלק מהרשויות המקומיות פועלות ועדות מקומיות אחדות 24
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לוודא שהתקבל מידע עדכני על מצבו של , התלותלעיי� בממצאי הערכות , שעניינ� יעלה לדיו�
עליו להעביר לאחות . הקשיש ועל הטיפול בו ולהכי� הצעה לסל שירותי� על סמ� ביקור בביתו

הוועדה את הערכת התלות וכל מידע אחר שיכול לסייע בבדיקת מצבו של הקשיש ובגיבוש 
ייעשה על ידי העובדי� , וללפני החלטת הוועדה על תכנית הטיפ, ביקור בית ראשו�. המלצות

 . ס או אחות המרפאה של הכללית" עו�המקצועיי� 

מאז חקיקת החוק חלו שינויי� בהרגלי הצריכה של שירותי הסיעוד על ידי הקשישי�  )א(
הקשישי� ובני משפחותיה� מבקשי� לקבוע בעצמ� את סל השירותי� : ובפעולת נותני השירותי�

המבקשי� להקטי� את תלות� בוועדה , נותני השירותי�; �המועד� עליה� ואת נות� השירותי
ולעתי� ג� לפני הגשת התביעה לגמלת , מאתרי� קשישי� כבר לפני התכנסות הוועדה, המקומית

ומעניקי� לה� שירותי סיעוד על חשבונ� מתו� מחשבה שא� תאושר זכאות� יישאר , הסיעוד
, ברוב� המכריע של המקרי�, � השירותי�במצב זה נקבעי� תכנית הטיפול ונות. הקשיש בטיפול�

 .כבר לפני התכנסות הוועדה המקומית

המוסד מכיר במאמציה� של נותני השירותי� לאתר קשישי� פוטנציאליי� באמצעות מת� שירותי 
ע� אישור , בהתא�). סיעוד� שירותי טרו��להל� (סיעוד לפני שנקבעה זכאות� על ידי המוסד 

המוסד מפרט לזכאי את רשימת נותני , תה של הוועדה המקומיתוכבר לפני התכנסו, הזכאות
וא� מודיע לו כי הוא רשאי ליצור קשר ע� , השירותי� המורשי� לספק שירותי סיעוד באזור מגוריו

במקרה שהמוסד מאשר את הזכאות הוא מממ� שירותי� אלה . אחד מה� על פי בחירתו
 בעצמו את סל השירותי� המתאי� לו ואת א� הקשיש בחר. רטרואקטיבית ממועד קביעת הזכאות

 .הוועדות המקומית מאשרות אות�, סיעוד ובי� לאו�בי� קיבל שירותי טרו�, נות� השירות

 עד �1.1.08משרד מבקר המדינה בדק את ההחלטות שהתקבלו בוועדות המקומיות מ )ב(
30.4.10 �ת לא הזי� פקיד  תביעו�32,920ב,  החלטות שהוגשו בתקופה זו66,994 והעלה כי מתו

 שבה� נמצא הסבר להחלטת �34,074מתו� כ; התביעות את נימוקי הוועדה לבחירת נות� השירות
  �5,989וב; אישרה הוועדה את נות� השירות הקיי� בבית הקשיש) 64.8%( מה� �22,073ב, הוועדה

 אישרו  מהחלטותיה��82.4%ב, מכא�. היא אישרה את בקשת הזכאי לנות� שירות מסוי�) 17.6%(
 .הוועדות המקומיות את נות� השירות הקיי� או את נות� השירות שבחר הזכאי

שלא , עוסקת בעבודה בעלת מהות טכנית ברובה] המקומית[הוועדה "ג� מנהלת האג� דאז ציינה ש
השקעות הזמ� הנדרשות ה� אדירות והתפוקות אינ� . מצריכה שותפות של שלושה אנשי מקצוע

 ".השתתפות בוועדהמקנות ער� ומשמעות ל

„·ÚÈ„· ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â� ˙‡Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ˙‡ ˙Â¯˘‡Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,
˙Â¯È˘‰ Ô˙Â� Â‡ È‡ÎÊ‰ È„È ÏÚ Â¯Á·� ‰Ï‡˘ ¯Á‡Ï , ÌÈ·¯ ÌÈ�ÂÈ„ ˙ÂÓÈÈ˜Ó ÌˆÚ· Ô‰Â

ÏÂÙÈË‰ ˙È�Î˙· ÌÈÈÏÂ˘ ÌÈÈÂ�È˘· ÌÈ„˜Ó˙Ó‰ ,˙ÏÚÂ˙ ÂÊÈ‡ Ì‰· ˘È Ì‡ ˜ÙÒ˘. 

‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ·Â¯ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· ‡Ï Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ
‰Ï˘ ÌÈÓÈ„˜Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÂÚ·˜� Ì‰ÈÙÏ˘ ‰ÈÏÚ ÏÈË‰ ˜˜ÂÁÓ‰˘ . ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ Ì‚

 ÌÈ‡ÎÊ‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯‰˘ ÍÎ)97% (È˘È‡ ÏÂÙÈË Ï·È˜ , ¯˙È ˙‡ ÂÏ·È˜ Ì‰Ó ÌÈËÚÓ ˜¯Â
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ,È˘ Ï·˜Ï ÌÈ˘È˘˜‰ Ï˘ ˙˜‰·ÂÓ‰ Ì˙Ù„Ú‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓÈ˘È‡ ÏÂÙÈË È˙Â¯ . Ô‡ÎÓ

ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„ Ï˘ ‰ËÚÂÓ‰ Ì˙ÂˆÈÁ� ÏÚ „ÂÓÏÏ Ô˙È� ,
È¯ÂËÂËËÒ‰ Ô„È˜Ù˙ ˙‡ „ÂÚ ˙Ó‡Â˙ ‰�È‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙„Â·Ú˘ ÍÎ ÏÚÂ. 
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 עדכו� סדרי עבודת� של הוועדות המקומיות

 חת� המוסד על הסכמי� ע� משרד לצור� הפעלת מער� הגורמי� האחראי� ליישו� החוק .1
 .הרווחה וע� הכללית

עליו לממ� את התקני� של , על פי ההסכמי� שחת� המוסד ע� משרד הרווחה בנוגע ליישו� החוק
, סי� בגי� השתתפות� בוועדות המקומיות בכל הנוגע לטיפול בשינויי תכניות הסיעוד"העו

לפי סדרי העדיפות ,  בית אצל הקשישובפעולות הפיקוח והבקרה על הטיפול באמצעות ביקורי
 מיליו� 30.8 שיל� המוסד למשרד הרווחה �2009 ו2008בשני� . שיוסכמו בי� משרד הרווחה למוסד

סי� " תקני� של עו210.5 נועד למימו� 2009התשלו� בשנת . בהתאמה, ח" מיליו� ש�15.6ח ו"ש
 .בוועדות המקומיות

 הוא התחייב לשל� לה בגי� השתתפות �1993 ו1988בהסכמי� שחת� המוסד ע� הכללית בשני� 
 שיל� �2009 ו2008בשני� . אחיות בוועדות המקומיות ועבור פעולות הפיקוח והבקרה שלה�

 .בהתאמה, ח" מיליו� ש13.8 �ח ו" מיליו� ש12.9המוסד להכללית 

המוסד בח� פעמי� אחדות את סדרי עבודת� של הוועדות המקומיות בניסיו� להתאימ�  .2
 :להל� סקירת הפעולות שעשה המוסד. ינויי� שחלו במהל� השני�לש

 הציעה חברה חיצונית לצמצ� את תפקידי הוועדות המקומיות ולייחד 1999כבר בסו� שנת  )א(
האחריות לקביעת שירותי . את עבודת� להבטחת מת� שירותי הסיעוד לזכאי� ולפיקוח על איכות�

 .כאי ומשפחתוהסיעוד ונותני השירותי� תועבר לידי הז

של משרד הרווחה ושל , משרדי המורכב מנציגי� של המוסד� בח� הצוות הבי�2004בשנת  )ב(
את התנהלות הוועדות המקומיות ואת סדרי , אחיות ופקידי תביעות, סי�"הכללית בשיתו� עו

ובה� , הצוות המלי* על שינויי� של ממש בעבודת הוועדות המקומיות. העבודה הנהוגי� בה�
גיבוש ; ד המעורבות של הזכאי ומשפחתו בקביעת תכנית הטיפול ובבחירת נות� השירותי�מיסו

וקביעת ביקור ראשו� בבית� ; לקשישי� שיודיעו למוסד על בחירת�" תכנית טיפול ארעית"
: עוד המלי* הצוות להרחיב את פעילות הוועדות המקומיות. כשלושה חדשי� לאחר קבלת השירות

 .ולבני משפחותיה� וקביעת תדירות ראויה לביקורי המעקבהדרכה לזכאי� חדשי� 

 ÈÒÂÙ„· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘Ï ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ ¯˙ÂÈÂ ÌÈ�˘ ¯˘Ú Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ,ÈÂ�È˘Ï ˙ÂÚˆ‰ ÂÏÚ‰ Û‡Â . „ÒÂÓ‰ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ

ÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ·˙�ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÚˆ‰ ˘ÓÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ˙ÂÈ , È¯ÂËÂËËÒ‰ Ô„È˜Ù˙˘
ÔÎÂ˙Ó Ô˜Â¯˙‰ ,ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰˙ÁÂÂ¯Ï ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÓÂ¯˙ ‰· ‰È‰˙˘ ‰ÏÂÚÙÏ. 

משרד הרווחה והמוסד הקימו ועדות משותפות שנועדו לבדוק מחדש את תקני כוח האד�  .3
, המלצותיה� לא הביאו לידי הסדרתה של הסוגיה. הנחוצי� לוועדות המקומיות ליישו� החוק

 :ורט להל�כמפ

ל " מינו מנכ2009 במרס �ביקורי� בבתי הזכאי� לבחינת התאמת תכנית הטיפול ואיכותו  )א(
בהתחשב בעומס , לית המוסד צוות שיגבש הסדרי תשלו� עבור ביקורי בית"משרד הרווחה ומנכ

נקבע כי . סי� בלשכות הרווחה ובצור� בדיווחי� בכתב על הביקורי�"העבודה המוטל על העו
 .2009 יסיי� את עבודתו עד אפריל הצוות

בחינת תשומות הזמ� הניהוליות ; ס"ובה� הגדרת תפקיד העו,  קבע הצוות נושאי� לדיו�2009במרס 
אחיות /בחינת ההסדרי� ע� קופות החולי� וע� אחי�; והמינהליות בעת ביצוע ביקורי בית

 . הצוות לא הגיש דוח מסכ�.ופעולות לזירוז המחשוב של עבודת הוועדות המקומיות; יות/פרטיי�
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בראשות מנהלת אג� הסיעוד במוסד ובשיתו� נציגי ,  מינה שר הרווחה ועדה2010בפברואר  )ב(
לבדיקת הנוסחה הקיימת , מרכז השלטו� המקומי ומרכז המועצות האזוריות, משרד הרווחה

ה בכתב מטרת הוועדה כפי שנקבע).  הוועדה המשותפת�להל� (להקצאת כוח אד� לנושא החוק 
לבחו� לעומק את נושא המעמסות המוטלות על העובדי� הסוציאליי� ברשויות "המינוי היא 

העוסקי� בנושא החוק לקשישי� זכאי גמלת סיעוד ותבח� אפשרות שינוי הנוסחה , המקומיות
 . יו�90הוועדה נדרשה להגיש את המלצותיה בתו� ". א לביצוע החוק"הקיימת להקצאת כ

 הוועדה המשותפת בפני שר הרווחה על שינויי� אחדי� בתהלי� העבודה של  המליצה2010במאי 
המלצותיה העיקריות עסקו בגיבוש מסלול טיפול מקוצר לקבוצת זכאי� . הוועדות המקומיות

עוד המליצה . ללא צור� בכינוס הוועדה המקומית, סיעוד לשביעות רצונ��המקבלי� שירותי טרו�
ס ואת "וד בתו� שישה חודשי� את זמ� העבודה הנדרש לעוהוועדה לבחור גור� מוסמ� שיאמ

ויבדוק את הנוסחה המשמשת את משרד הרווחה , הסיוע המינהלי הנדרש לעבודת הוועדה המקומית
המלצותיה של הוועדה לא יושמו עד מועד סיו� . לתרגו� כספי המוסד למשרות ברשויות המקומיות

 .הביקורת

ÌÈ�˘ ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ,· Í¯Âˆ‰ ˙Â·˜Ú· ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙„Â·Ú È¯„Ò· ÌÈÈÂ�È˘ ˙ÏÁ‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·ÚÏ ˙˘¯„�‰ ‰�È˜˙‰ ˙‡ ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ Â˜„·

˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· . ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘Ï Ì‡˙Â˙˘ ÈÏ· ‰˙˘Ú� ‰�È˜˙‰ ˙˜È„· ÌÏÂ‡
„ÂÚÈÒ‰ È˙Â¯È˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙· . ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô„È˜Ù˙˘ Û‡

¯˙ÈÈ˙‰ „ÂÚÈÒ‰ ˙ÏÓ‚ È‡ÎÊÏ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Â�‰ ,˙Â�Â˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô„È· ‰ÏÚ ‡Ï ,
 ˙�˘· ¯·Î ·Â˘Â ·Â˘ ÍÎ ÏÚ ÂˆÈÏÓ‰˘2004 ,Ï"¯¯Á˘ " „È˜Ù˙Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡

˘È˘˜‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ÂÓ¯˙È˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ô·˙�ÏÂ ‰Ê . ˙‡ ÂËÈÒ‰ ‡Ï ÔÓˆÚ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‚
·˜ÚÓ‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙Ï Ô˙ÂÏÈÚÙ „ÂÚÈÒ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ¯Á‡ - ˙¯„‚‰· ÏÏÎ�˘ ÈÚÂˆ˜Ó ‡˘Â� 

Ô„È˜Ù˙ ,ÈÂ‡¯Î ‰˘Ú� ‡Ï Í‡ . ˙ÈÏÏÎÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÌÏ˘Ï „ÒÂÓ‰ ÍÈ˘Ó‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
˜ÙÒ· ÌÈÏËÂÓ Ô‰Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â Ô‰· Í¯Âˆ‰˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ· ¯Â·Ú ÌÈ„·Î� ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ. 

, עיות שהביקורת העלתה מסר המוסד כי הוא ער לב2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .והטיפול בה� תלוי בשיתו� פעולה ע� משרד הרווחה ומרכז השלטו� המקומי

בסיכו� הדיו� . קיי� שר הרווחה דיו� בעניי� יישו� החוק, 2010באוקטובר , לאחר סיו� הביקורת
השר קבע שהמוסד . קבע השר כי הוא מאמ* את העקרונות שסוכמו בדוח הוועדה המשותפת

ויבדוק את הנוסחה המשמשת , ס" גור� מקצועי שיאמוד את זמני העבודה הנדרשי� לעויתקשר ע�
לשל� על , בי� היתר, כמו כ� הנחה השר. את המשרד לתשלו� עבור משרות ברשויות המקומיות

ל משרד הרווחה יבוא בדברי� ע� נציגי מרכז "וקבע כי מנכ, ביקורי בית שבוצעו בפועל בלבד
 .את� להסכמות לגבי האמורהשלטו� המקומי ויגיע 

 

 

 פיקוח הוועדות המקומיות על מת� שירותי הסיעוד

הפיקוח על מת� שירותי סיעוד נועד להבטיח שזכאי גמלת הסיעוד ממצי� את זכאות� וה� מקבלי� 
התדרי� לוועדות המקומיות קובע שעל הוועדה . טיפול ראוי ואיכותי המותא� לצורכיה� לאור� זמ�

שתפקידו , ) עובד אחראי�להל� (ס או אחות "ל זכאי עובד אחראי שהוא עוהמקומית לקבוע לכ
ללוות את הזכאי מעת קבלת השירותי� ולאור� כל תקופת זכאותו ולשמש לו כתובת מקצועית 

על העובד האחראי ליידע את . שתדאג להפעלה תקינה ואיכותית של שירותי הסיעוד הניתני� לו
. בו של הקשיש שבעקבותיו ישתנה לעתי� גובה הגמלה שלוהוועדה המקומית על כל שינוי במצ
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כמו כ� עליו לבצע ביקורי� בתדירות של פעמיי� בשנה בבית הזכאי ולדווח עליה� לוועדה 
 .25המקומית

בהסכמי� שחת� המוסד ע� משרד הרווחה בעניי� מימו� התקני� לביצוע החוק עוגנו שלושה 
ס בוועדות המקומיות לצור� "השתתפות העו: רכיבי� מרכזיי� שבגינ� התחייב המוסד לשל�

ופעולות הפיקוח ; הפעילות הנדרשת לטיפול בשינוי תכניות הסיעוד; התאמת סל השירותי� לזכאי
לפי סדרי העדיפות שיוסכמו בי� המשרד , ס אצל הקשיש"והבקרה באמצעות ביקורי בית של העו

 שמרכז הוועדה המקומית ידאג שהמשרד יהיה אחראי לכ�, בי� היתר, בהסכמי� נקבע. למוסד
סי� בלשכות הרווחה בהכנת "וינחה את העו, לביצוע כל הפעולות הדרושות ליישו� הוראות החוק

 .תכניות הטיפול ובביצוע החלטות הוועדה ויפקח על עבודת�

ס או " עו� נקבעו קריטריוני� לבחירת העובד האחראי 2006משרדי מינואר �בנוהל הצוות הבי� .1
ולפיה� , ריטריוני� מסתמכי� על חומרת סעיפי הליקוי שנקבעו לזכאי בהערכות התלותהק. אחות

ס לקשישי� "ועו, סיעודיי��תקבע הוועדה המקומית אחות לזכאי� שיש לה� צרכי� תפקודיי�
לוועדה המקומית נית� שיקול דעת בקביעה זו לפי מצבו של . הנמצאי� במעקב של לשכת הרווחה

יעשה קביעת הוועדה המקומית תו� כדי שמירה על חלוקת נטל סבירה בי� על פי הנוהל ת. הקשיש
 .סי� לאחיות"העו

בית , אשקלו�, )דרו�( ירושלי� �משרד מבקר המדינה עשה בדיקה בארבע ועדות מקומיות , כאמור
 .שמש וטייבה

 ˙ÂÁ‡ ÌÈ‡ÎÊÏ ‰Ú·˜� ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ú·¯‡· ÌÈ˜È˙‰ ˙˜È„·Ó
 „·ÂÚÎÈ‡¯Á‡ ,È‡ÂÙ¯‰ Ì·ˆÓ ·˜Ú ,ÂÚ ÚˆÈ· ÏÚÂÙ· Í‡"˙È·‰ È¯Â˜È· ˙‡ Ò . ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰

ÂÚ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ÏÚ ‰ÒÈÓÚÓ"Ò ,˙ÂÁ‡Ï ˜Â˜Ê‰ È‡ÎÊ‰ Ï˘ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ ˜ÙÒÏ È„Î È„ ‰· ÔÈ‡Â ,
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÙ ÏÚ. 

 .החוק לא קבע את זהות הגור� שנציגו יהיה חבר בוועדה המקומית מטע� שירותי הבריאות .2
נקבע שנציג ,  מ� הקשישי� חברי� בכללית�97%מאחר שבתקופה שבה נכנס החוק לתוקפו היו כ

�במרוצת השני� הל� . מטע� הכללית יהיה חבר בוועדה המקומית וישמש עובד אחראי בעת הצור
א� כי מספר� של הזכאי� , וגדל אחוז חברי קופות החולי� האחרות הזכאי� לגמלת הסיעוד

 זכאי גמלת 101,366, �31.12.09נכו� ל. יי� נותר גבוה יחסית ליתר הקופותהחברי� בכללית עד
 �25.2% שה� כ34,120 וביתר הקופות חברי� � מכלל הזכאי� �74.8% כ�סיעוד חברי� בכללית 

 .מכלל הזכאי�

על הוועדה המקומית לקבוע בעבורו , בתדרי� נקבע כי במקרי� שבה� הזכאי אינו מבוטח בכללית
ג� א� מצבו הסיעודי מחייב קביעת אחות כעובד אחראי המפקח על ליווי , אחראיס כעובד "עו

 .תכנית הטיפול שלו

Ô‡ÎÓ , ÏÂÙÈË‰ Í¯„ ˙‡ ˘‡¯Ó ‰·È˙ÎÓ ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜· ÌÈ‡ÎÊ‰ Ï˘ Ì˙Â¯·Á
Ì‰Ï ÌÈ�˙È�‰ „ÂÚÈÒ‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â Ì‰· . ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

È‡¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙Ó‡˙‰Ì‰Ï˘ ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰·˘ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÙÈÚÒ ÈÙÏ ÌÈ‡ÎÊÏ Ì .
Ï ÔÂÎ� ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜È„··-31.12.09 ,ÎÏ-7,254) 21.3% ( ÔÈ·Ó34,120 „ÂÚÈÒ ˙ÏÓ‚ È‡ÎÊ 

ÂÚ Ú·˜� ˙ÈÏÏÎ· ÌÈÁËÂ·Ó ÂÈ‰ ‡Ï˘" ÈÂÂÈÏÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ È‡¯Á‡ „·ÂÚÎ Ò
˙ÂÁ‡ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó. 

__________________ 

 טיפולי בית שמספקות קופות החולי� 'הקשיש בקהילה "בעניי� זה ראו ג� בדוח שנתי זה בפרק  25
 .000' עמ, "לקשישי�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÚ ÈÂ�ÈÓ"‡¯Á‡ „·ÂÚÎ Ò Â·ˆÓ˘ ˘È˘˜Ï ˙ÂÁ‡ ÌÂ˜Ó· È
È„ÂÚÈÒ‰-˘È˘˜· ÏÂÙÈË· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙‡Ê ·ÈÈÁÓ È‡ÂÙ¯ . ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ˙Â·˜Ú·

˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂ˜· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ,˙ÂÙÂ˜‰ ¯˙È ÌÚ ¯„Ò‰ ˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ , ¯˘˜˙‰Ï Â‡
Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÁ‡ ÌÚ , ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÙÂ˜Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ÏÂÙÈË ˙˙Ï È„Î

·Á Ì‰˘‰· ÌÈ¯. 

 כי המצב הקיי� בנוגע ליישומו של חוק ביטוח סיעוד 2010משרד הבריאות ציי� בתשובתו מדצמבר 
המתואר בדוח הביקורת אינו מאפשר את רצ� הטיפול הרצוי בי� הקופות ובי� המוסד לביטוח 

 לרבות תחו� ביקורי אחות למעקב אחר הטיפול בזכאי גמלת סיעוד ובאלה שנדחתה זכאות�, לאומי
לדעת משרד הבריאות ממצאי� אלה דורשי� חשיבה . לגמלה המתבצעי� רק על ידי הכללית

 החליט להתקשר ע� כל קופות �2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המוסד כי ב. מחודשת
 המועד המשוער � 2011החולי� לביצוע הבקרות והארי� את ההתקשרות ע� הכללית עד מרס 

� .לסיו� התהלי

 

 ס"ידי עופיקוח ב

�ס שמונה לעובד אחראי "על עו, על פי ההסכ� שבי� המוסד למשרד הרווחה וכ� על פי התדרי
לקיי� שני ביקורי בית בשנה בביתו של כל אחד מהזכאי� שבאחריותו ולדווח עליה� בכתב לוועדה 

מו יקיי, יצוי� כי בהסכ� הזה נקבע כי לצור� פיקוח מסודר על מת� השירותי� לזכאי�. המקומית
 .סי� ביקורי בית על פי סדרי העדיפות שייקבעו לפי מצב� של הקשישי�"העו

1.  È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï ˙Â�Â¯˜Ú ÂÓÎÈÒ Ì¯Ë ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ „ÒÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈ˘È˘˜‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ÈÙÏ ˙È· È¯Â˜È·Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú. 

2. ÂÚ‰˘ ‰ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ú·¯‡· ÌÈ‡ÎÊ È˜È˙ ˙˜È„·Ó" Ì�È‡ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÒ
ÌÈÎ¯ÂÚ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ ˙˘¯„�‰ ˙Â¯È„˙·Â ÌÈÈ˙ËÈ˘ ÌÈ¯Â˜È· 

„ÂÚÈÒ‰ È˙Â¯È˘ ·ÈËÂ ÏÂÙÈË‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

 ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ˜È˙ ˙˜È„·Ó)ÌÂ¯„ (· ÈÎ ‰ÏÚ-10Ó -29 Â˜„·�˘ ÌÈ‡ÎÊ È˜È˙ 
)Î-34% ( ÌÈ�˘· ÌÈ‡ÎÊ‰ È˙·· ÌÈ¯Â˜È· ÂÎ¯Ú� ‡Ï2008-2010 ,È„ Â‡ˆÓ� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÌÈÁÂÂ

Ì‰ÈÏÚ ;· ÈÎ ‰ÏÚ ÔÂÏ˜˘‡· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ˜È˙‰Ó-12Ó -31 Â˜„·�˘ ÌÈ˜È˙ )38% (
 ÌÈ�˘· ÌÈÙËÂ˘ ·˜ÚÓ È¯Â˜È· ÂÎ¯Ú� ‡Ï2008-2010 , ÔÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘ ÂÎ¯Ú� ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â

·˜ÚÓ È¯Â˜È· ÌÂ˜Ó· .˙ÂÎÓÂÒ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È· Â˘Ú� ÌÈ¯˜Ó‰ ¯˙È·26ÂÚ Ï˘ ‡ÏÂ "ÌÈÒ ,
ˆÓ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯Â˜È·Ó ÌÈÁÂÂÈ„‰Â¯˙ÂÈ· ÌÈÓˆÓÂ ; ˘Ó˘ ˙È·· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ˜È˙‰Ó

· ÈÎ ‰ÏÚ-10Ó -19 ÌÈ˜È˙ )52% (ÌÈÙËÂ˘ ·˜ÚÓ È¯Â˜È· ÏÏÎ ÂÎ¯Ú� ‡Ï ; ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ·
„Á‡ ·˜ÚÓ ¯Â˜È· ÂÏÂ Í¯Ú� ‡Ï ‰·ÈÈË·. 

 ÏÚÂ ˙˘¯„�‰ ˙Â¯È„˙· ˙È· È¯Â˜È· ÂÎ¯ÚÈÈ˘ ‡„ÂÂÏ ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ È‡¯Á‡‰ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚ
Î ˙Â˘ÚÏ Ú·˜�˘ ÈÓ È„ÈÔ. 

 

__________________ 

 .עובדות לשכת הרווחה שאינ� עובדות סוציאליות בהכשרת� 26
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 פיקוח בידי אחות

 נקבע כי על אחות שמונתה כעובד אחראי לבצע שני 1993בהסכ� שבי� המוסד לכללית משנת 
 .ביקורי� בשנה בבית הזכאי

˙ÂÈÁ‡‰ È„È· ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰ ˙‡ Ì‡Â˙ Â�È‡ ‡Â‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰Â: 

1. „·‰ ˙�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È2009·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ Í¯Ú -Î ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ÂÙÈ-60% È¯Â˜È·Ó 
ÌÈ˘¯„�‰ ˙È·‰ ; ˙�˘·2008Î ÊÂÁÓ‰ Í¯Ú -63%. 

2.  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰Â ¯˜ÁÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ÌÚËÓ ˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯Ù· ‰˜È„· Ì‚
 ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰ ˙‡ Ì‡Â˙ Â�È‡ È‡ÎÊ‰ ˙È·· ˙ÂÈÁ‡ È¯Â˜È· Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ¯ÂÚÈ˘

˙Â¯˘˜˙‰‰ ,ÎÏ ÚÈ‚‰Â-74%˘¯„�‰Ó . 

2008 תיקי זכאי� בשני� �30משרד מבקר המדינה בדק את תדירות ביקורי הבית של האחות ב .3
 .ובאשקלו�) דרו�( בוועדות המקומיות בירושלי� �2009

 ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ·˘ ‡ˆÓ�)ÌÂ¯„ (ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ·Â ,·-6 ÍÂ˙Ó 15 
 Â˜„·�˘ ÌÈ¯˜Ó)40% (·Â-5 ÍÂ˙Ó 15) 33%( ,‰Ó‡˙‰· , ˙È· È¯Â˜È· È�˘ ˙ÂÁ‡‰ ‰Î¯Ú ‡Ï

‰�˘· ,˘¯„�Î .ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,„Á‡ ‰¯˜Ó· , ¯Â˜È· ˙ÂÁ‡‰ ‰Î¯Ú ‡Ï
ÌÈÈ˙�˘ Í˘Ó· ˙È·. 

 Ï˘ Â˙ÈÈ�ÙÏ ÍÂÓÒ· ÌÈ‡ÎÊ‰ È˙·· Â˘Ú� ÌÈ·¯ ˙ÂÈÁ‡ È¯Â˜È· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�Â˙�‰ ˙Ï·˜Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó :Ó‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÓÂ˜)ÌÂ¯„ ( Â˘Ú�6 È¯Â˜È· 

 ˙È·) ÍÂ˙Ó15Â˜„·�˘ ÌÈ‡ÎÊ‰  ( ÈÏÂÈ ˙ÏÈÁ˙·2010 , Â˘Ú� ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ·Â8 
 ˙È· È¯Â˜È·) ÍÂ˙Ó15Â˜„·�˘ ÌÈ‡ÎÊ‰ .( 

‰Ï‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ , ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· Ì¯Â˜Ó˘ ÔÈ· ˙ÈÏÏÎ‰ Ï˘ ˙Â˜È„·· Ì¯Â˜Ó˘ ÔÈ·
‰�È„Ó‰ ,· ¯ÙÒÓÓ ˙¯ÎÈ� ‰ÈÈËÒ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯Â˜È
 ÌÎÒ‰‰-ÎÏ ÚÈ‚Ó ˙È·‰ È¯Â˜È· Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ¯ÂÚÈ˘ -74%-60%„·Ï·  . ˙Ú‚ÂÙ ÂÊÎ ˙ÂÏ‰�˙‰

‡ÂÂ˘Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÂ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ· . ‡„ÂÂÏ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
˙˘¯„�‰ ˙Â¯È„˙· ˙È· È¯Â˜È· ÂÎ¯ÚÈ ˙ÂÈÁ‡‰˘ ,„ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰· ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ. 

והנושא נמצא בטיפול ,  מסרה הנהלת הכללית כי הערת הביקורת נרשמה2010תה מדצמבר בתשוב
 .כדי שיהיה אפשר להקצות עבורו את המשאבי� המתאימי�

4. �נוהל . התדרי� מחייב את העובד האחראי לדווח לוועדה המקומית על ביקורי הבית שער
 .רה לרכז את הדיווחי� ולשמר�והיא אמו, הכללית מחייב לדווח על הביקורי� לאחות הוועדה

 ˙˜È„·Ó57 ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ˜È˙ )ÌÂ¯„( , È˜È˙·˘ ‰ÏÚ ˘Ó˘ ˙È·Â ÔÂÏ˜˘‡
˙ÂÈÁ‡‰ È„È· Â˘Ú�˘ ˙È· È¯Â˜È· ÏÚ ÌÈ�ÂÎ„Ú Â‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ . 

 נמסר שהדיווחי� על ביקורי הבית מתועדי� בגיליו� רפואי 2010בתשובתה של הכללית מדצמבר 
 .וה� אלה המועברי� לאחות הוועדה, חשב במרפאת הזכאיממו
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 È„Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È˜È˙· Ì‚ Â˜ÈÂ˙È ˙È·‰ È¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
 Ì‚ ÌÈ˘È‚� ÂÈ‰È Â· ÏÂÙÈËÏÂ ˘È˘˜‰ Ï˘ È‡ÂÙ¯‰ Â·ˆÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ�Î„Ú‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ˘

Ô‰Ï. 

 

  על מת� שירותי סיעודתשלומי המוסד למשרד הרווחה ולכללית בעבור הפיקוח

 פעולותעבור בהמוסד משל� סכומי� ניכרי� למשרד הרווחה ולכללית מי� על פי ההסכ .1
� אלה  הסתכמו תשלומי�2009 ו2008בשני� : כעובדי� אחראי� והאחיות י�ס" של העוביקורתה

ח "ו� ש מילי�5.1 ולכללית בכ, בהתאמה,ח"ש מיליו� �4.4ח ובכ" מיליו� ש�15.7למשרד הרווחה בכ
 . בהתאמה,ח"ש מיליו� �5.4ובכ

כדי לפקח על התשלומי� המועברי� למשרד הרווחה בעבור ביקורי הבית יז� המוסד כבר  )א(
ולפיו ישולמו הכספי� למשרד הרווחה בעבור ביקורי , 2009 מהל� שהבשיל בפברואר 2007בשנת 

 בוצעו הסדרי 2009 מפברואר .סי� אחראי� על פי דיווחי� מפורטי�"הבית שנעשו בפועל על ידי עו
והתשלומי� שהעביר המוסד למשרד , התשלומי� למשרד הרווחה בגי� ביקורי הבית לפי דיווח זה

 .הרווחה בגי� מרכיב הביקורת פחתו באופ� ניכר

על פי ההסכ� ע� הכללית המוסד משל� לה בעבור מרכיב הביקורת תשלו� גלובלי הנגזר  )ב(
ולא על פי דיווחי� פרטניי� , בעה לה� אחות כעובד אחראי מלווהממספר� הכולל של הזכאי� שנק

 .ע� זאת הוא נדרש לוודא שהפעולות הנדרשות ששיל� תמורת� אכ� מתבצעות. על ביקורי� בפועל

 ÏÈ¯Ù‡·2010 Â˘Ú�˘ ˙È·‰ È¯Â˜È· ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ˙ÈÏÏÎ‰Ó „ÂÚÈÒ‰ Û‚‡ ˙Ï‰�Ó ‰˘˜È· 
 ÍÏ‰Ó·2009˙È˘„ÂÁ ˙Â‚ÏÙ˙‰·  .ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˙¯Â˜È·‰  , ¯·ÓËÙÒ2010 , ‰¯È·Ú‰ ‡Ï

ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ˙ÈÏÏÎ‰ , ÌÈÓÂÏ˘˙ ‡ÏÂ ÈÏ·ÂÏ‚ ÌÂÏ˘˙ ‰Ï ÌÏ˘Ï ÍÈ˘ÓÓ „ÒÂÓ‰Â
ÏÚÂÙ· Â˘Ú�˘ ÌÈ¯Â˜È· ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ. 

למשרד . ההסכמי� של המוסד ע� משרד הרווחה והכללית מבוססי� על כמה מפתחות תשלו� .2
 �3.7 שעות שבועיות בעבור הטיפול בזכאי� חדשי� ו2.8הרווחה המוסד משל� על פי מפתח של 

 שעות שבועיות 3.5לכללית המוסד משל� על פי מפתח של . שעות שבועיות בעבור מרכיב הביקורת
 . שעות שבועיות בעבור מרכיב הביקורת�1.75ו, בעבור הטיפול בזכאי� חדשי�

 לקבוע תקני כוח אד�  עשו המוסד ומשרד הרווחה כמה ניסיונות1998�2008במהל� השני� 
כמו כ� נקבעו . סי� בלשכות הרווחה שיתאימו לגידול במספר הזכאי� ולשינוי בדפוסי עבודת�"לעו

שה� ) על סמ� בחינת היק� העיסוקי� והזמ� הנדרש לטיפול בזכאי�(יחידות תפוקה ותקופות זמ� 
עבור עבודת לעומת זאת המפתחות שנקבעו לתשלו� ב. הבסיס לתשלו� המוסד למשרד הרווחה

 .האחיות בהסכ� של המוסד ע� הכללית אינ� מבוססי� על בדיקה עדכנית כלשהי

˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· Ô‰ ‰˜È˜Á· Ô‰ ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘·Â ˜ÂÁ‰ ˜˜Á� Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ· ·˘Á˙‰· ,
˙ÈÏÏÎ‰ ÔÈ·Ï Â�È·˘ ÌÎÒ‰Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ. 

בתיאו� ע� אג� הסיעוד ,  נערכת נמסר כי בימי� אלו2010בתשובתה של הכללית מדצמבר 
 .בחינה מחדש של ההסכ� הנוגע לעדכו� התעריפי� של עבודת האחיות, שבמוסד

 



 245 מת� שירותי סיעוד לקשישי� בקהילה

 התקשרות המוסד ע� נותני שירותי סיעוד והפיקוח עליה�

  שיל� המוסד עבור שירותי סיעוד 2008�2009בשני� . שירותי הסיעוד ניתני� בידי נותני שירותי�

 .בהתאמה, ח" מיליארד ש�3.7 ו�3.3כ

 נעשתה ההתקשרות בי� נותני השירותי� ובי� המוסד ללא מכרז ועוגנה בהסכ� אחיד 2010עד ינואר 
 חברות �140 פעלו כ2007�2009בשני� ).  ההסכ� היש��להל� (שנער� עמ� והתחדש מדי שנה 

 וה� צוותו לוועדות,  סניפי� ברחבי האר*�350לחברות אלה היו כ. ועמותות לשירותי סיעוד
 פרס� המוסד מכרז 2008בנובמבר . המקומיות לפי התחו� הגיאוגרפי שבסמכות� של ועדות אלה

 חברות 111במכרז זכו ).  נותני שירותי��להל� (להקמת מאגר של נותני שירותי� לטיפול אישי 
 סניפי� 343לחברות אלה יש  (2010וההתקשרות עמ� באמצעות הסכ� החלה בינואר , ועמותות

 .)ברחבי האר*

לרבות הזכויות , בהסכמי� עוגנה חובת� של נותני השירותי� לזכויותיה� החוקיות של המטפלי�
על נותני השירותי� . 28וכ� דרישה מפורשת לאיכות הטיפול שיינת� לזכאי�, 27הסוציאליות שלה�

 .הוטל לפקח על כ� שהטיפול יינת� על פי התכנית שקבעה הוועדה המקומית לזכאי

 

 

  שירותי הסיעודהפיקוח על נותני

ביקורת מינהלית : הפיקוח של אג� הסיעוד על נותני השירותי� כולל שני סוגי� של ביקורות
תפעולית �וביקורת חשבונאית, הנעשית ה� על ידי האג� וה� על ידי משרדי רואי חשבו� מטעמו

, לי�בביקורת המינהלית נבדקי� ניהול יומני העבודה של המטפ. הנעשית בידי רואי חשבו� אלה
הכשרת� של המטפלי� ודיווחי הבקרות שנעשו על ידי נותני השירותי� , ניהול תיקי הזכאי�

תפעולית נבדקי� הדוחות החשבונאיי� של החברה וכ� נושאי� �בביקורת החשבונאית. בעצמ�
 פרס� המוסד 2007בשנת . סטיות מתכנית הטיפול ועוד, הקשורי� להעסקת כוח האד� והכשרתו

ובו הנחיות וכללי� בנוגע )  התדרי� לנותני השירותי��להל� " ( שירותי סיעודתדרי� לנותני"
 .לתפקיד� ולשירותי� שעליה� להעניק לקשיש

, בתלונות, בממצאי ביקורות קודמות, בי� היתר, תכנית הביקורת של המוסד אמורה לעסוק
ולו של נות� בהתרשמות� של הוועדות המקומיות מעבודת� של המטפלי� ובמספר הזכאי� שבטיפ

על הביקורת להיעשות במחזוריות ובתדירות שיאפשרו לבדוק את עמידתו של נות� . השירות
על המוסד ג� , בביקורתו. 29השירות בתנאי� שהתחייב לה� ולהסיק מסקנות על טיב השירות הנית�

__________________ 

מעביד '� נותני השירותי� והמטפלי� יהיו יחסי עובדבהסכ� החדש נקבע כי יחסי העבודה שיתקיימו בי 27
השכר לשעת טיפול . ועליה� יבוססו תנאי ההעסקה של העובדי� והשכר שלה�, על כל המשתמע מכ&

. דמי חופשה והוצאות נסיעה, מתנת חג, דמי מחלה, הבראה, גמל, יכלול ג� תשלו� בעד פיצויי פיטורי�
 .בדיו בתשלו� שכר מינימו� לפחות כמפורט בתנאי המכרזעל נות� השירותי� להצהיר על העסקת עו

, בעלי ניסיו� קוד� בטיפול, על נותני השירותי� להעסיק עובדי� ללא עבר פלילי, על פי ההסכ� החדש 28
עליה� . מיומני� וכשירי� לספק את שירותי הסיעוד לפי סל השירותי� שנקבע בידי הוועדות המקומיות

משפחת , הוועדה המקצועית, אחד שיהיה איש הקשר בי� נות� השירותי�להעסיק לפחות עובד מקצועי 
 .הזכאי וגורמי� נוספי� המעורבי� בטיפול, הזכאי

הגנה על זכויות עובדי� המועסקי� על ידי קבלני ", 7.11.3בהקשר זה ראו הוראת החשב הכללי  29
די הממשלה לערו& את משר, בי� היתר, המחייבת" האבטחה והניקיו�, שירותי� בתחומי השמירה

 .לפחות פע� בשנה ביקורת מקיפה על התקשרויותיה� ע� קבלני שירותי�
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 כמו דיווחי יתר, 2004 שהוא יז� כבר בשנת 30לתת את דעתו על הבעיות שהועלו בסקר הסיכוני�
תשלו� מלוא התשלומי� המתחייבי� בגי� זכויותיה� �של נותני שירותי� על שעות טיפול ואי

בתכנית הביקורת יש להתחשב ג� בנתוני� המתקבלי� ממערכת הבקרה . הסוציאליות של המטפלי�
הממוחשבת המנוהלת באג� הסיעוד שבה נבדקת ההתאמה בי� התשלומי� לנותני השירותי� ובי� 

 .דיווחי המטפלי�

1.  ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ˘¯„�Î ˙È˙�˘ ˙¯Â˜È· ˙È�Î˙ ˘·È‚ ‡Ï „ÒÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· .ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â�ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ¯˜ÈÚ· Â˘Ú� ÌÈÙÈ�Ò‰ ÏÚ ˙Â¯Â˜È·‰ , ÌÂ˘Ó Â‡

¯·Ú· ˙¯Â˜È· Ì‰· ‰˙˘Ú� ‡Ï˘ , ¯˜Ò· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ�Â˙�Ï ‰�ÚÓ Ô‰· Ô˙È� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
ÌÈ�ÂÎÈÒ‰. 

2.  ÌÈ�˘·2008-2009Â˜„·  È�˙Â�Ó ˙ˆ˜Ó ˜¯ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ È„¯˘ÓÂ „ÂÚÈÒ‰ Û‚‡ 
ÌÈ˙Â¯È˘‰ . ÌÈÈ˜ „ÂÚÈÒ‰ Û‚‡24 ˙ÂÈÏ‰�ÈÓ ˙Â¯Â˜È· )Î-7% ( Ï˘ ˙Â˙ÂÓÚ‰Â ˙Â¯·Á‰ ÈÙÈ�Ò·

 ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�- 22 ˙�˘· 2008Â -2 ˙�˘· 2009 . ˙�˘·2008 ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ÂÎ¯Ú 30 
 ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ Ì‰ÈÙÈ�Ò· ˙Â¯Â˜È·)8.5%( , ˙�˘·Â2009Ì‰  ˙¯Â˜È· ÂÏÂ ÂÎ¯Ú ‡Ï 

˙Á‡ . ˙�˘·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2008Î· ˙Â¯Â˜È· „ÒÂÓ‰ ÌÈÈ˜ -15% È�˙Â� Ï˘ Ì‰ÈÙÈ�ÒÓ 
 ˙�˘·Â ÌÈ˙Â¯È˘‰2009Î· -0.5%„·Ï· . 

ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ ÌÈÙÈ�Ò‰ ·Â¯ Â˜„·� ‡Ï ÌÈÈ˙�˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ. 

וני� הממוחשבת על  הסביר המוסד כי במערכת הנת2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
; קיו� רישו� של המטפלי� במרש� האוכלוסי�; נותני השירותי� נבדקי� דיווחי שעות הטיפול

 .והתשלומי� לביטוח לאומי; דיווח על מת� שירותי� בזמ� היעדרות מהאר*

 ÒÈÒ· ÏÚ ˙È˘Ú� ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÚ˘ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˜Ó˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�· Ì¯ , Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‡ÏÂ

ÌÈÏÙËÓ‰ . ˙Â˙Â‡� ˙‡ ˙Ó‡Ï ÂÏ‡ ˙Â¯Â˜È· Ï˘ ÔÁÂÎ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ
˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡Â ÌÈÏÙËÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÛÈÏÁ˙ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï
ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� Ïˆ‡ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈ¯Â˜Ó ÌÈÎÓÒÓ ÒÈÒ· ÏÚ „ÂÚÈÒ‰ Û‚‡ ÌÚËÓ. 

לש� מיצוי הלי� הביקורת אג� הסיעוד מעביר לנותני השירותי� את דוחות הביקורת של רואי  .3
החשבו� כדי לקבל את תגובת� ולקיי� הלי� בירור שבסופו נדרשות החברות לתק� את הליקויי� 

 .שהועלו

לאג� להמש� ) 2008לשנת ( העבירו משרדי רואי החשבו� את דוחותיה� 2009במהל� שנת  )א(
תשלו� �אי, כמו חריגות מתכנית הטיפול, בדוחות אלה הועלו לעתי� ליקויי� של ממש. הטיפול

האג� . מילוי לא תקי� של יומני עבודה והלנת שכר של מטפלי�, לקופות הפיצויי� של העובדי�
 .לה לנותני השירותי� לקבלת תגובת�העביר דוחות א

__________________ 

 והצביע על נקודות תורפה בבקרה שיאפשרו העברת כספי� למבוטחי� 2005'סקר הסיכוני� פורס� ב 30
והציע לגבש פתרונות שימזערו את חשיפתו של , או לגורמי� אחרי� עקב הונאה או כשל תפעולי

בכל הקשור לענ. הסיעוד הצביע הסקר על יכולת� של נותני השירותי� לדווח . וני� אלההמוסד לסיכ
כמו כ� הצביע . משו� שחלק מהדיווחי� נעשי� ידנית לאחר שחל. זמ� ממועד ביצוע�, דיווחי יתר

הסקר על כ& שהיעדר בקרות מספיקות על נותני השירותי� עשוי לגרו� לכ& שה� לא ישלמו את מלוא 
 . המגיעי� לעובדי� בגי� זכויותיה� הסוציאליותהתשלומי�
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 ˙�˘ ÍÏ‰Ó·2009‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Ï˘ Û‚‡‰ ˙Ï‰�Ó ‰˙¯Â‰  .Ô‡ÎÓ , Ì‚
‡ÏÓ‰ ÂÈÂˆÈÓ È„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ‡Â‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÈÏ‰ Û‚‡‰ ÏÈÚÙ‰ ¯˘‡Î .

ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÚ·¯‰ ÏÚ ˜¯ Â˘Ú� ÈÂˆÈÓ È„ÈÏ ÂÚÈ‚‰Â „ÒÂÓ‰ ÏÈÚÙ‰˘ ˙Â�Â¯Á‡‰ ˙Â¯Â˜È·‰ Ï˘ 
 ˙�˘2007. 

תפעולית � המליצה מנהלת האג� דאז להתאי� את נוהל הביקורת החשבונאית2009ביוני  )ב(
על הפרשת כספי הפיצויי� , ולא מדגמית, להסכ� החדש כדי להבטיח ביקורת רבעונית קבועה

בעקבות הניסיו� הבעייתי של השימוש במאגר רואי , היא ג� המליצה. כפי שנדרש, והגמל לקופות
 .לפרס� מכרז לרואי חשבו�, חשבו�ה

˙È‡�Â·˘Á‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï‰Â� ˙‡ „ÒÂÓ‰ ÌÈ‡˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú- ÌÎÒ‰Ï ˙ÈÏÂÚÙ˙
˘„Á‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ˜¯Â , ¯‡Â�È·2011 ,ÔÂ·˘Á È‡Â¯ È„¯˘ÓÏ Ê¯ÎÓ „ÒÂÓ‰ ÌÒ¯Ù. 

ורתה  הודיע המוסד כי בעקבות הערות אלה ה2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .מנהלת האג� למצות את הטיפול במקרי� שבה� נפגעו זכויות המטפלי�

על נותני השירותי� לבדוק את יישו� תכנית הטיפול באמצעות ביקורי� של עובדי�  )ג(
על פי ההסכ� חייב נות� השירותי� להעביר העתק מדוח הפיקוח לוועדה . מקצועיי� בבתי הזכאי�

ופרטי� על מועד ביצועו יישמרו במערכת הממוחשבת של נות� , המקומית כדי שישמר בתיק הזכאי
 . לצור� בקרה פנימית וחיצונית, השירותי� לפחות שנה ממועד קיומה

ÌÈ‡ÎÊ‰ È˜È˙· ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ Â‡ˆÓ� ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„·· , ˙Â„ÚÂÂ· Í‡
ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï ¯Â¯È· ÍÈÏ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ Â„ÈÚÈ˘ Ì‰˘ÏÎ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ 

ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â·˜Ú· . 

תפעולי שעשו רואי החשבו� � דוחות הפיקוח החשבונאי30משרד מבקר המדינה סקר את  .4
כמו כ� נסקרו ).  הביקורות של רואי החשבו��להל� ( על שנות הכספי� הקודמות 2008�2009בשני� 

בביקורות . 2008�2009שנערכו על ידי אג� הסיעוד בשני� )  בקרות האג��להל� ( דוחות פיקוח 24
יישו� תכניות טיפול �של רואי החשבו� ובבקרות האג� פורטו ליקויי� של ממש בנוגע לאי

 :כמפורט להל�, לקיפוח זכויות העובדי� ולהכשרת מטפלי�, ורישומי� לקויי� ביומני העבודה

‰ „ Â · Ú ‰  È � Ó Â È ·  Ì È Ó Â ˘ È ¯ Â  Ï Â Ù È Ë  ˙ Â È � Î ˙  Ï ˘  Ì Â ˘ È È:  �על פי התדרי
נות� השירותי� למלא ביומ� העבודה את תכנית הטיפול שהוועדה המקומית על , לנותני השירותי�

על המטפל למלא את שעות העבודה שהוא ביצע בפועל מיד לאחר ביצוע� ולחתו� . קבעה לזכאי�
אי� לבצע מחיקות ושינויי� ברישו� זה משו� שהוא נועד לפקח על ביצועה של . ביומ� העבודה
 .תכנית העבודה

 �54 מ�32 עלה שב2008רות של רואי החשבו� ובקרות האג� שנעשו בשנת מסקירת הביקו .1
, נמצאו סטיות מתכניות הטיפול שנקבעו לזכאי�) 59% �כ(הסניפי� של נותני השירותי� שנבדקו 

רישו� לא מדויק של שעות העבודה והיעדר , רישומי� לקויי� ביומני הטיפול הכוללי� מחיקות
 . מראש של מועדי העבודההועלה ג� חשד למילוי . חתימות

 ‡Ï˘ ÏÂÙÈË ˙ÂÚ˘ ÔÈ‚· ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ï˘ ¯˙È ÁÂÂÈ„ ÏÚ ÌÂ˘È¯
ÌÈ‡ÎÊÏ Â�˙È�. 
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, מנתוני� שנאספו באג�: "2009באשר לריבוי דיווחי היתר ציינה מנהלת האג� דאז ביוני  .2
תבטא ה� ברישומי יתר הדבר מ. 'גניבת שעות עבודה'הבעיה הקרדינאלית של מת� השירותי� היא 

. ביומני העבודה של המטפלי� וה� בדרישות יתר של שעות טיפול א� מעבר לרישו� ביומני העבודה
". הקשיש אינו מקבל את השירותי� המגיעי� לו והמוסד משל� עבור שירותי� שלא ניתנו, בפועל

� בעריכת בקרה על האפשרות של דיווחי יתר והעלה את הצור, כאמור, ג� סקר הסיכוני� הצביע
 .ממוחשבת ושיטתית על שעות העבודה של המטפלי� המועסקי� על ידי נותני השירותי�

 החליטה הנהלת המוסד כי מינהל הלוגיסטיקה יתקי� מערכת דיווח טלפונית 2004כבר בינואר 
 �להל� (ממוחשבת שביכולתה לדווח על נוכחות� של מטפלי� בבית הזכאי באמצעות הטלפו� 

כדי לבחו� א� המערכת ישימה לצורכי המוסד החליטה הנהלת המוסד לערו� ). כחותמערכת הנו
 .ניסוי

אול� על א� היתרונות שבתפעול מערכת .  התקיי� הניסוי בשניי� מסניפי המוסד2005בספטמבר 
הועלו במהל� הניסוי ג� השגות , הנוכחות בכל הנוגע לדיווח מהימ� על נוכחות בבית הזכאי

בעקבות זאת החליטה הנהלת המוסד .  של המערכת ולעלויות הכרוכות בהפעלתההנוגעות לסרבולה
 .שלא להמשי� את הניסוי לשלב מתקד� יותר

 ˙�˘· ˜¯2009ÔÈÈ�Ú‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „ÒÂÓ‰ ¯ÊÁ  , ÏÈ¯Ù‡·Â2010 Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÂÏÁ‰ 
ÌÈ‡ÎÊ‰ È˙·· ÌÈÏÙËÓ ˙ÂÁÎÂ� ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙Î¯ÚÓÏ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „Ú) ¯·ÓËÙÒ

2010 (‰Ê Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ Ì¯Ë. 

 ˙�˘· ¯·Î˘ Û‡2004 ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÏÙËÓ‰ ÈÁÂÂÈ„ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Í¯Âˆ· „ÒÂÓ‰ ¯ÈÎ‰ 
˙·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÁÎÂ� ,È‚ÂÏÂ�ÎË ÔÂ¯˙Ù ÍÎÏ ‡ÂˆÓÏ ı¯Ó· ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ , Í˘Ó· ÛÂ˘Á ¯˙Â� ÍÎÂ

ÏÂÙÈË ˙ÂÈ�Î˙Ó ˙ÂÈËÒÏÂ ÌÈÏÙËÓ Ï˘ ¯˙È ÈÁÂÂÈ„Ï ÌÈ�˘ . 

Ì È „ · Â Ú  ˙ Â È Â Î Ê  Á Â Ù È ובת� של נותני השירותי� כמעסיקי� להפריש סכומי מח,  כאמור:˜
ימי חג וחופשה , תנאי� סוציאליי�, קר� פנסיה, ובה� ביטוח, כס� בעבור תשלומי� לעובדיה�

התערי� שלפיו המוסד משל� . כפי שה� מעוגני� בחוקי העבודה ובחוק הגנת השכר, והבראה
 .לחברות אלה מגל� את העלות של חיובי� אלה

 הסניפי� של נותני �54 מ�28רות של רואי החשבו� ובקרות האג� העלתה כי בסקירת הביקו
, הועלו ליקויי� הנוגעי� לניכוי כספי� ממשכורות העובדי� שלא כדי�) �52%כ(השירותי� שנבדקו 

, ולעתי� א� איחור בתשלו� השכר עד כדי הלנתו, לתשלומי שכר מתחת למינימו� שנקבע בחוק
להיעדר הפרשות המגיעות לעובדי� , ביטוח לאומי עבור העובדי�העברת כספי� למוסד ל�לאי

חברה א , לדוגמה. כנדרש, לנסיעות ולמתנות חג, לימי מחלה, לדמי הבראה, בעבור קופות פיצויי�
השתלמויות ומתנות , החתימה את עובדיה על הסכמת� לנכות משכר� סכו� קבוע בעבור ימי עיו�

 .31 חודש תקציב המיועד לכ� כאחד ממרכיבי שעת טיפולא� על פי שהמוסד מעביר מדי, לחגי�

שתי , באמצעות רואי חשבו� מטעמו, 2008יצוי� כי ג� החשב הכללי במשרד האוצר בדק בשנת 
חברות של נותני שירותי� בתחו� הסיעוד בנוגע לדיווח שעות עבודה של מטפלי� והפרשות כספי� 

 על פערי� בחישוב שעות העבודה של הבדיקה הצביעה. בעבור הזכויות הסוציאליות שלה�
כמו . העובדי� שנבדקו לעומת החישוב שלפיו זוכו חשבונותיה� של נותני השירותי� על ידי המוסד

  �כ� התברר כי לא הופרשו כספי� לזכויות הסוציאליות בחשבונותיה� של העובדי� שנבדקו 

 .ח בחברה האחרת" ש�14,000ח בחברה אחת וכ" ש�2,700כ

__________________ 

עובדי� זרי� "בעניי� תנאי העסקה של עובד זר בסיעוד והבטחת זכויותיו ראו ג� בדוח שנתי זה בפרק  31
 .000' עמ, "בסיעוד
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˘ ˙Â¯˜·‰Ó ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â�Ï ¯È·Ú‰ „ÒÂÓ‰˘ ‰ÏÂÚ „ÒÂÓ‰ ÌÚËÓ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ Â˘Ú
Ì‰È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÈÂÒÈÎÏ Ì˜ÏÁ· Â„ÚÂÈ˘ ÌÈÙÒÎ , ÌÈÈ˜ ‡Ï ‡Â‰ Ï·‡

Ì„ÚÈÏ ÂÚÈ‚‰ ÔÎ‡ ÌÈÙÒÎ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÂÓÚËÓ ˘ÓÓ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ. 

Ì È Ï Ù Ë Ó  ˙ ¯ ˘ Î  לדאוג כי  בהסכ� ובתדרי� לנותני השירותי� נקבע כי על נות� השירותי�:‰
 מהעובדי� המועסקי� בכל אחד מהסניפי� שלו ישתתפו בהדרכה או בהשתלמות 20%לפחות 

הכשרה חלקית של המטפלי� עלולה לפגוע במקצועיות הנדרשת  .32בנושא מת� שירותי� למוגבלי�
 .מה� לצור� הטיפול בקשישי�

· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â¯˜·‰ ˙¯È˜ÒÓ-4Ó -54‰ Û‚‡‰ ˙Â¯˜·Â ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙Â¯Â˜È·  ÊÂÁ‡ ‰È
Ó ÔË˜ ‰¯˘Î‰ Â¯·Ú˘ ÌÈÏÙËÓ‰-20%. 

 

 

 יה�פיקוח על והמרכזי יו�רישוי 

א� עקב , מיועדות לקשישי� הגרי� בבתיה�ו מסגרות יומיות הפרושות ברחבי האר* �מרכזי יו� ה
מרכזי היו� מספקי� . טיפול אישילמתקשי� בניהול משק הבית וזקוקי� ה�  בתפקוד� ירידה שחלה

העדפותיו ליכולותיו ול,  אישית המותאמת לצרכיויתפי תכנית טיפוללופעילויות שירותי� של מגוו� 
טיפול סוציאלי , טיפול אישי, ארוחות, סל השירותי� הכלול במרכז היו� כולל הסעות. של הקשיש

 .ופעילות חברתית ותרבותית

 את זמנו  לקשיש לנצלי� חוליה חשובה במער� השירותי� הקהילתיי� המסייעה� יו� לקשיש ימרכז
שירות קהילתי זה ע� שירותי סיעוד נוספי� של שילוב ה.  ולפתח את קשריו החברתיי�יהפנו

אפשר לקשיש המוגבל הוא מ . בגמלת הסיעוד מייעל את הטיפול בקשיש בקהילהוהניתני� ל
 �לדחות או ולמנוע , מענה טיפולי כוללני על בסיס יומיכדי קבלת להישאר בביתו ע� משפחתו תו

 .ביתי�ה שאפשר את הוצאתו לסידור חו*עד כמ

 השתתפו  קשישי��15,000כו מרכזי יו� ברחבי האר* 177פעלו , 2010ספטמבר , במועד הביקורת
 מיליו� �130עלותו של שירות זה למוסד היא כ. גמלת סיעוד זכאי �9,950מה� כ, בפעילויותיה�

ועידת , המוסד, "אשל"של תקציבי� משותפי� אמצעות  הוקמו ב מרכזי היו�רוב.  בשנהח"ש
השירות לזק� שבמשרד . הרשויות המקומיות והעמותות המקומיות למע� הקשיש, 33התביעות

 פיקוח עליה�ולהכשרת כוח האד� ל, תקצוב�ל, הרווחה אחראי למת� אישורי הפעלה למרכזי היו�
פי  מקורו בכס היו� השוטפת של מרכזי�הפעלתלב יהתקצ. באמצעות תשעה מפקחי� מחוזיי�

� הוא כלמימו� מרכזי היו�התקציב השנתי של משרד הרווחה . סיעודהגמלאות כספי השירות לזק� ו
 .ח" מיליו� ש35

 

 אישור להפעלת מרכזי יו�

  שלהודעותההוראות וה את ותמאגדה, )ס" הוראות תע�להל�  (סוציאליי�העובדי� ההוראות תקנו� 
את הטיפול במרכזי היו� לקשישי� מוגבלי� ג� מסדירות , לשכות הרווחה משרד הרווחה לל"מנכ

__________________ 

 . מהמטפלי�30%יצוי� כי בהסכ� החדש נדרשות החברות להכשיר  32
 .ת גרמניה לניצולי השואה ופועל למע� רווחת�ארגו� עולמי המטפל בהעברת כספי פיצויי� מממשל 33
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דרישות ה לרבות, התאמת המבנה לשימוש אוכלוסיית הקשישי�: כמפורט, המתגוררי� בקהילה
; הפעילות החברתית ושירותי� נוספי� שיספק מרכז היו�, הטיפול הסוציאלי, בעניי� הטיפול האישי

 .בה� הפועל דרישות בנוגע לכוח האד�ו ;אמצעי הבטיחות הנדרשי�

ולקבל אישור )  הטופס�להל� (ס כל מרכז יו� חייב לפנות בטופס בקשה "על פי הוראות תע .1
על בסיס אישור .  ולחדשו מדי שנה,הוראותלהפעלה של משרד הרווחה המעיד על התאמתו 

ההפעלה חותמי� משרד הרווחה והמוסד על הסכמי התקשרות ע� הגופי� המפעילי� את מרכזי 
 .היו�

)‡( „ÚÂÓ·˙¯Â˜È·‰ , · ËÒÂ‚Â‡2010, Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ È¯Â˘È‡ Ï˘ ÌÙ˜Â˙ ‚Ù ÈÎ ‡ˆÓ� 47 
 ÍÂ˙Ó ÌÂÈ ÈÊÎ¯Ó177) 26% .( ÌÈ·Èˆ˜˙ ¯È·Ú‰Ï ÍÈ˘ÓÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

Û‡ ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯ÓÏÈÙ ÏÚ  Û˜Â˙· ‰ÏÚÙ‰ È¯Â˘È‡· ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ì‰ ÔÈ‡˘.  

)·( ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È···ÂÎÈÚ ÏÁ ÈÎ ˘ÓÓ Ï˘ „¯˘Ó Ï˘ ‰ÓÈ˙Á‰ ÍÈÏ‰˙· ÂÂ¯‰ ‰Á ÏÚ 
ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰. È‡ÓÏ ÔÂÎ� 2010 „¯˘Ó Ì˙Á ‡Ï  ‰ÁÂÂ¯‰ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ

ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó ·Â¯ ÌÚ) 150 .(Ô‡ÎÓ , ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·ÚÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó
˙Â¯˘˜˙‰ ,ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„ÒÏ „Â‚È�· ˙‡ÊÂ. 

מותות שלא חתמו על הסכ�  יפסיק להעביר כספי� לגופי� ולע2010משרד הרווחה הודיע כי מיוני 
 .ע� המשרד

ס קובעות כי משרד הרווחה יפעיל בקרה שוטפת על מרכזי היו� באמצעות "תע ההוראות .2
 על ממלי*בו המפקח המחוזי ו ,"הצהרת המפקח המחוזי"לבטופס יוחד סעי� .  במחוזותמפקחיו

על המפקח . ו בטופס בתיקו� ליקויי� שיפורטהמותנהמת� אישור הפעלה או על מת� אישור זמני 
 . האחרונה שנעשתההבקרה האחרו� במרכז ואת מועד והמחוזי לציי� בסעי� זה את מועד ביקור

 Ï˘ ‰˜È„·13 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘· ÌÈÏ‰Â�Ó‰ ÌÂÈ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ˜È˙  ÌÈÁ˜ÙÓ‰
 ˙‡ ˘¯„�Î Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÌÈÈÊÂÁÓ‰"ÈÊÂÁÓ‰ Á˜ÙÓ‰ ˙¯‰ˆ‰" , Ì¯Â˜È· „ÚÂÓ ˙‡ Â�ÈÈˆ ‡Ï

È‰ ÊÎ¯Ó· ÔÂ¯Á‡‰„·Ï· ‰ÓÈ˙Á· ·Â¯Ï Â˜Ù˙Ò‰Â ÌÂ. 

 

 מרכזי יו�הפעלת� של פיקוח על סדרי ה

הפיקוח על מרכזי יו� נועד להבטיח את איכותו של הטיפול בקשישי� השוהי� בה� ואת רמת  .1
 הנהלת .ה�היק� כוח האד� המקצועי הפועל בופיזיי� התנאי� הלרבות , השירותי� הניתני� לה�

וח על ביקור במרכז יו� שנועד לשמש מתכונת לדיווח המפקחי� השירות לזק� הכינה טופס דיו
יצוי� כי הנהלת השירות .  אליה�ידרשופירוט הנושאי� שיש לה, המחוזיי� על ביקוריה� במרכזי יו�

 . שיש לבצע במש� שנהמספר ביקורי הבקרהאת לזק� לא קבעה 

 ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Ï ÌÈÁÂÂ„Ó Ì�È‡˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�‰ Ô˜ÊÏ  ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ
 ÁÂ˜ÈÙ‰ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó·ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÔÎÂ‰˘ ÁÂÂÈ„‰ ÒÙÂË ˙ÂÚˆÓ‡·  . 

 הסביר משרד הרווחה כי רבי� מהדיווחי� של 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, על אירועי� חריגי�, המפקחי� המחוזיי� נעשי� באמצעות מכתבי� שבה� ה� מדווחי� על בעיות

ע� זאת ציי� המשרד כי יקפיד על מילוי .  ולא באמצעות טופס הדיווח,על תכניות חדשות וכדומה
 .הטופס
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚÏ ÁÂÂ„Ï ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�‰ ÔÙÂ‡·
ÍÎ Ì˘Ï ÔÎÂ‰˘ ÁÂÂÈ„‰ ÒÙÂË ˙ÂÚˆÓ‡· È˙ËÈ˘ . ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ

Â ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ˙‡ÙÒÓ ÌÈ¯Â˜È·‰ ¯˘È˘Ï ÌÈÈ˜Â  ˙‡Ì˙Â¯È„˙. 

 הכי� השירות לזק� מתכונת לבקרת איכות במרכזי היו� הכוללת מדדי� אחידי� 2000בשנת  .2
הבקרה . ואת איכות��  לקשישי� במרכזיניתני�לבדוק את השירותי� ההרווחה שיאפשרו למשרד 

התאמת הפעילות קה של כדי בדיתו� ,  לרבות הסעות,שירותי� הניתני� במרכז היו� הלע חלה
 בקרת . נותני השירותי�� שלמקצועיותל ו עד כמה שנית�רצונותיול, לרמת התפקוד של הקשיש

 .האיכות הזאת נעשית בנוס� לבקרה הרגילה של מפקחי השירות לזק�

מרכזי עשרה לקיי� תצפיות ב המפקחי� המחוזיי� תשעת נדרשולצור� ביצוע בקרת האיכות  )א(
� . ממרכזי היו��50% תצפיות בכ90 �  השנהיו� שוני� במהל

 ‰È‰ ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Â˘Ú˘ ˙ÂÎÈ‡‰ ˙Â¯˜· ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡Ó ÌˆÓÂˆÓÂÒÁÈ „˙È˘¯„�Ï  . ˙�˘·2009· ˜¯ ˙ÂÎÈ‡ ˙Â¯˜· Â˘Ú� -24 )Î-14%( ÈÊÎ¯ÓÓ 

ÌÂÈ‰ ; ˙�˘·2010) ÈÏÂÈ „Ú (· ˜¯ ˙Â¯˜· Â˘Ú�-8 ÌÂÈ ÈÊÎ¯Ó )Î-5% (ı¯‡‰ ÏÎ·. 

È‡ ÍÂÓ� ‰Î ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÎÈ‡ ˙Â¯˜· ÚÂˆÈ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯˘Ù‡Ó Â�  Ï·˜Ï
‰�ÂÓ˙˙ÏÏÂÎ  ˙Ù˜˘Ó‰  ˙‡˙ÂÏÈÚÙÌ  Ï˘ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó, ˙Â·¯ÏÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ  , ¯ÙÒÓ

ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ , ÌÈÈ˙‡Â¯·˙‰Â ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ÌÈ‡�˙‰Â˙ÂÈ˙Â·¯˙‰Â ˙ÂÈ˙¯·Á‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÂ‚Ó 
Ì‰· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰. 

להנהלת דיווחיה� בקרת האיכות נדרשו המפקחי� המחוזיי� להעביר את לאחר ביצוע  )ב(
עיבוד� והסקת , )ר�המערכת (מערכת בקרה ממוחשבת תו�  לצור� הזנת הנתוני� ל,השירות לזק�

הנתוני� המרוכזי� נועדו לשמש בסיס לעבודת הפיקוח השוטפת של . מסקנות בחתכי� שוני�
 . הליקויי� מעקב אחר תיקו�לש�המפקחי� המחוזיי� 

 Ï˘ ‰˜È„··14 ‡Ï ÌÂÈ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ˜È˙ Â‡ˆÓ�  ÏÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ Úˆ·˙Ó˘ ÍÎ ¯Á‡ ·˜ÚÓ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙. 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˘ ˙�ÂÎ˙Ó Ú·˜ Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘‰˘Ï  ‰„ÚÂ�˘ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜·˜Â„·Ï  ˙‡ ·ÈË
 ÌÈ˙Â¯È˘‰ÌÈ�˙È�‰Â  ˙‡Ì˙ÂÎÈ‡ , ‚‡„ ‡Ï Í‡Â ˘¯„�Î ÚˆÂ·˙˘ ÍÎÏ ˘ÂÓÈ˘ ‰· ‰˘ÚÈÈ˘

‡ÏÓ .Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·,ÈÂˆÈÓÏ ÏÂÚÙÏ Ô˜ÊÏ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ Ï˘ Â ·Â˘Á ‰¯˜· ÈÏÎ 
‰Ú·˜�˘ ˙Â¯È„˙· ‰Ê,˙Â¯˜·‰Ó ˙ÏÚÂ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÂÈ„È· ‰È‰˙˘ È„Î . 

 

 

 המער� של גמלת הסיעודב לניהול ומחשהמערכות 

 הליכי הטיפול כוללי�. פקידי המוסד מטפלי� מדי שנה בעשרות אלפי תביעות למת� גמלת סיעוד
ופיקוח ; תשלומי� למאות נותני שירותי�; עדכו� המערכת במאות אלפי שינויי� בתכניות הטיפול

 �הכללית ונותני השירותי� ,  הוועדות המקומיות�ג� גורמי� חיצוניי� . ובקרה על תשלומי� אלה
זקוקי� למידע המצוי במערכת וא� מעבירי� אליה מידע באמצעי� ידניי� או בממשקי� 

 .ממוחשבי�
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 המקשרות את הגורמי� המעורבי� בתהליכי בומערכות מחשפיתוח אלה מחייב הליכי� יהול נ
תו� כדי שמירה על כללי אבטחת מידע , הזנה ואחזור מידע, העבודה לבסיס מידע המאפשר צפייה

מערכות המחשוב הללו מביאות לידי חיסכו� בכס� ובזמ� טיפול ומצמצמות את הסיכוני� . קפדניי�
 . נת הנתוני�לטעויות בהז

, 1987 לניהול המער� של גמלת הסיעוד מופעלת משנת מוסדה  הסיעוד המשמשת אתמערכת
והוכנסו בה במש� השני� שינויי� רבי� בעקבות הגידול במספר הזכאי� ובשל השינויי� שחלו 

 .בחוק

 

 

 מחשוב עבודת הוועדות המקומיות לצור
 הפעלת החוק

, יעת נות� השירותי� נעשי� בוועדות המקומיות באופ� ידניהאישור והשינוי של סל השירותי� וקב
על פי מסמ� שהוכ� על ידי . והקשר ביניה� לבי� המוסד מתקיי� באמצעות הדואר או בהעברה ידנית

מינהל המחשוב ואג� הסיעוד של המוסד בתחילת שנת אלפיי� הייתה עבודת� של הוועדות 
 . להארכת זמני הטיפולמסורבלת וגרמה, המקומיות במתכונתה לא יעילה

כיווני בי� המוסד �המוסד ומשרד הרווחה הציעו לבנות מערכת ממוחשבת שתאפשר קשר דו .1
 פיתח המוסד מערכת מחשוב לצור� יצירת קשר בי� מערכת סיעוד של �2006ב. ובי� לשכות הרווחה

רשות שהייתה אמורה להעמיד ל) �I-WAY מערכת ה�להל� (המוסד ובי� הוועדות המקומיות 
הוועדה המקומית נתוני� על מקבלי גמלת הסיעוד ולהחלי� את הדוחות והמידעי� הידניי� שנשלחו 

 .למרכזי הוועדות

‰ ÈÎ ¯¯·˙‰- I-WAY„Á ˙Î¯ÚÓ ‡È‰- ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡˘ ˙È�ÂÂÈÎ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Â Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ‰ÎÂ˙Ï ÔÈÊ‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ , ‰Ï‡Â

ÌÈÎÈ˘ÓÓ„·Ï· „ÒÂÓ‰ È„È˜Ù È„È ÏÚ ÌÈ�ÊÂÓ ˙ÂÈ‰Ï  . ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï È„·ÂÚ ¯˘‡Î Ì‚
˙‡Ê‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó , ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÈÂÏ˙ ÔÈÈ„Ú Ì‰"ÌÈÈ�„È " ˙¯ÈÈ� È¯È˙Ú

¯‡Â„‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÎÓÒÓ ÈÁÂÏ˘Ó·Â . ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ˙Î¯ÚÓ· ˘È˘ Û‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‰ ˙ÂÓÂ˘˙ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÎ˘Ï· ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙˙Â˘¯„�‰ ‰„Â·Ú , ˙ÏÚÂ˙‰

˙ÓˆÓÂˆÓ ‰�ÓÓ ˙˜ÙÂÓ‰ ,„Á ˙Î¯ÚÓ ‰˙ÂÈ‰ ÏÏ‚·-˙È�ÂÂÈÎ. 

שנועד " כרטיס חכ�" באמצעות �I-WAYהוועדות המקומיות יכולות להתחבר למערכת ה .2
לפי נתוני� שמסר ).  כרטיס מגנטי�להל� (לאפשר לבעלי תפקידי� מורשי� בלבד גישה למערכת 

 ועדות המתינו 66; ועדות מקומיות היו מחוברות למערכת) 30% (93רק , 2009המוסד עד אוקטובר 
 . לא הגישו כל בקשה להתחבר למערכת�147ו; להתחברות

˙Î¯ÚÓÏ ˙Â¯·Á˙‰Ï ·¯ ÔÓÊ Â�È˙Ó‰ ˙Â·¯ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„·‰Ó . Ô‰Ó ‰ÓÎ
 ¯„ÚÈ‰ Ï˘· Ô‰Ó ‰ÓÎÂ ÌÈÈË�‚Ó ÌÈÒÈË¯Î ¯„ÚÈ‰ Ï˘·"ÈË�‚Ó ÒÈË¯Î ‡¯Â˜ ." ÔÂÎ�

¯·ÓËÙÒÏ 2009 Â‡ˆÓ� 33ÈË�‚Ó ÒÈË¯Î Ô‰Ï ‰È‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ  , ÂÏÎÈ ‡Ï Ô‰ Í‡
 Ô˜˙Â‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï"ÈË�‚Ó ÒÈË¯Î ‡¯Â˜ ." ¯·Óˆ„Ï ÔÂÎ�2009 Â�È˙Ó‰ 

19ÒÈË¯Î ˙�˜˙‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ 34 . 

__________________ 
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‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â¯·ÂÁÓ ÂÈ‰˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ-I-WAY ,
‡Ï Ô‰È„·ÂÚ¯˘˜ ˙ÂÚ�ÂÓ‰ ˙ÂÈ�ÎË ˙ÂÈÚ· ÏÏ‚· ‰· Â˘Ó˙˘‰  , ˙ÂÈÁ�‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó Â‡

‰˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â�· ÔÈÈ„ ˙Â˜ÈÙÒÓ . ˙ÂÎ˘Ï ‰ÓÎ „Ú ÔÎ„ÂÚÓ Â�È‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ¯¯·˙‰
˙Î¯ÚÓ· ˙Â˘Ó˙˘Ó ÔÎ‡ ˙Â�Â˘‰ ‰ÁÂÂ¯‰ ,‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙·Á¯‰Ï ÏÚÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

לה כי בחודשי� האחרוני� הוא פועל  עו2010מתשובת המוסד למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
כמו כ� החליט המוסד . לחלוקת כרטיסי� מגנטיי� לכל הוועדות שהמתינו להתחברות למערכת

כדי שג� במקומות שחל , להעמיד לרשות הוועדות המקומיות עמדות עבודה בכל סניפי המוסד
 .�I-WAYעיכוב בהתקנת החמרה יהיה אפשר להתחבר למערכת ה

 

 

  לגמלהניהול התביעה

הזנת נתוני� מדויקי� למערכת חיונית לבדיקת מידת העמידה של סניפי המוסד בתק� השירות שקבע 
אמור פקיד , לאחר עמידת התובע במבח� ההכנסה ובמבח� הערכת התלות,  כאמור.מינהל הגמלאות

התביעות של המוסד לקבוע את זכאותו של התובע ואת שיעור הגמלה ולשלוח את החלטתו לתובע 
החלטתה של הוועדה מקומית בדבר קביעת תכנית ).  פוליסה ראשונה�להל� (לוועדה המקומית ו

הטיפול ונות� השירות מועברת לפקיד התביעות של המוסד לצור� משלוח הודעה מתאימה לזכאי 
רישו� הפעולות על פי תהליכי העבודה הנדרשי� מחייב שבמערכת הסיעוד , מכא�. ולנות� השירות

� החלטת הוועדה המקומית על תכנית הטיפול לפני תארי� ההודעה על כ� מטע� פקיד יופיע תארי
כמו כ� על מועד החלטת הוועדה להיות מאוחר מתארי� המשלוח של הפוליסה הראשונה . התביעות

 .על ידי פקיד התביעות

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˜„·  ˙‡ ÌÈ�Â˙�‰‰˜È„·‰ ÔÓÂ ‰ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÍÈ¯‡˙ ÌÂ˘È¯˘ 
‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÂ‚˘ „ÂÚÈÒÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ·‰ Ï˘ ˙ÂÚÈ·˙ .·-12,123 ˙ÂÚÈ·˙) Î-31% ( „ÚÂÓ ‰È‰

‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÂÏ˘Ó ÍÈ¯‡˙Ó ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÒÈÏÂÙ‰ . ˜ÙÒ‰ ‰ÏÂÚ ‰ÊÎ ·ˆÓ·
˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Û˜˘Ó ÔÎ‡ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÁÂ˙È� Ì‡ , Â˙ÂÏÈÚÈ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰Â

˙Â¯È˘Ï ‰�˙Ó‰‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï ÂÈ˙Â�ÂÈÒÈ�·Â. 

„˙ Â Ï ˙  ˙ Î ¯ Ú ‰  Ï Ú  Á Â Â È : �כדי לשפר את תהליכי העבודה באג� הסיעוד ולמנוע עיכובי
, פיתח מינהל המחשוב של המוסד, בהעברת טופסי הערכות התלות מהמעריכי� אל היועצי� בסני�

 הטופס �להל� (מערכת אינטראקטיבית להזנת טופסי הערכת תלות , 2007באוגוסט 
לשלוח את הטופס האינטראקטיבי באמצעות האינטרנט המעריכי� אמורי� ). האינטראקטיבי

 . הדפסה והזנת הנתוני� במערכת הסיעוד של המוסד, ליועצי� בסני� לצור� בקרה

ומנהלת האג� הורתה לפנות ,  עמד המוסד על כ� שאי� משתמשי� במערכת2009כבר באוגוסט 
 .למינהל המחשוב כדי שימצא דרכי� להפעלתה

‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú È�Â˙� ˙¯·Ú‰Ï È·ÈË˜‡¯Ë�È‡‰ ÒÙÂË· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÈÁ˙‰ 
˙ÂÏ˙‰ ˙Î¯Ú‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ ‰˘˜Ó È·ÈË˜‡¯Ë�È‡‰ ÒÙÂË· ˘ÂÓÈ˘
ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ Ï˘Â ˙ÂÚÈ·˙‰ È„È˜Ù , ¯ÊÚÈ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÌˆÓˆÓ

Ô‰È˙ÂËÏÁ‰ ·ÈË· Ú‚ÂÙÂ ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰·. 
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 ירותי�מודל להערכה של מת� ש

, באמצעות יוע* חיצוני ובשיתו� היחידה לארגו� ושיטות של המוסד,  גיבש אג� הסיעוד2005בשנת 
המודל אמור היה להתבסס על ).  המודל�להל� (מודל הערכתי לבקרה על נותני השירותי� בבית 

ה מהביקורות של רואי החשבו� ומהיחיד, מפקידי התביעות, הזרמת הנתוני� מהוועדות המקומיות
 .בשל בעיות במחשוב הנתוני� שהצוות ניתקל בה� לא הופעל המודל. לייעו* לזק�

מאז נבנתה מערכת .  העביר אג� הסיעוד את פיתוח המודל למינהל המחשוב של המוסד2009בשנת 
 העביר מינהל המחשוב 2009בסו� . והיא הועברה לנותני השירותי� לקבלת תגובת�, הערכה חדשה

 .ידת הארגו� והשיטות של המוסד לצור� בחינתואת המודל שגיבש ליח

‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ Ì„Â˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú. 

 

✯ 

 

 ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ Â„ÚÂ�˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÏÎ Á˙ÙÓ „ÒÂÓ‰ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„ÂÚÈÒ‰ ˙ÏÓ‚ ÏÂ‰È�Ï ‰„Â·Ú‰ , ÏÂÙÈË‰ ·ÈË ˙Î¯Ú‰·Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ È�˙Â� ÏÚ ‰¯˜·· ÚÈÈÒÏÂ

Ì‰Ï˘ .ˆÓ‡Ó ÌÏÂ‡ÔÂÈÓËÏ Â„¯È Û‡ Ì˜ÏÁÂ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : „ÒÂÓ‰
Â„ ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Â˘ÁÓÏ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï Ô�Î˙- È�ÂÂÈÎ

„ÒÂÓ‰ ÔÈ·Ï Ô‰È�È· .ÏÚÂÙ· , ˙‡ ÔÈÊ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Î¯ÚÓ‰
Ô‰È˙ÂËÏÁ‰ ,‰· ˙Â˘Ó˙˘Ó Ô�È‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ·Â¯Â ;„ÒÂÓ‰ ·ÈË ˙Î¯Ú‰Ï ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰ 

ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Â�˙Â� ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙„Â·Ú ,˘ÂÓÈ˘· ‰�È‡ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ Ì‚ Í‡ ; Á˙ÈÙ „ÒÂÓ‰
˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙�Ê‰Ï È·ÈË˜‡¯Ë�È‡ ÒÙÂË ,Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÔÈ‡ Í‡ ; „ÒÂÓ‰

· ¯·Î ¯ÈÎ‰-2004 ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˙È·· È‡ÎÊ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÈÁÂÂÈ„ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Í¯Âˆ· 
Ó ˙ÂÁÎÂ�˙·˘ÁÂÓ . ˙�˘· ˙ÚˆÂÓ ˙Î¯ÚÓ· ÈÂÒÈ� ‰˘Ú�2005ÁÏˆ ‡Ï ‡Â‰Â  , ÏÚÙ ‡Ï Ê‡ÓÂ

ÌÏÂ‰ È‚ÂÏÂ�ÎË ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ „ÒÂÓ‰ , „ˆÓ ¯˙È ÈÁÂÂÈ„ Ï˘ ÔÂÎÈÒÏ ÛÂ˘Á ¯˙Â� ‡Â‰Â
ÌÈÏÙËÓ. 

 

 

 יסיעודביטוח השל ענ� האקטוארי מצבו ה

זכות או , �לכל ענ� ביטוח יתנהל חשבו� נפרד ולא יועבר סעי ": קובעלחוק) ב(28סעי�  .1
. 35"מחשבו� ענ� ביטוח אחד לחשבו� ענ� ביטוח אחר אלא בהסכמת המועצה ובאישור השר, חובה

�על פי סעי�  . המוסד מנהל רישו� כספי והנהלת חשבונות נפרדת לכל ענ� מענפי הגמלאות,לפיכ

__________________ 

 . הרשות העליונה של המוסד היא המועצה,על פי החוק 35
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�  מאז הרווחה למועצה ולשר36נהלהישה חודשי� מתו� שנת כספי� תגיש המיתו� שב, לחוק) א(31
 .37ודי� וחשבו� כספי שאליו יצור� די� וחשבו� של אקטואר המוסד

הוצאות של ענפי הגמלאות השוני� חשוב כדי להיק� הארו� טווח בי� היק� ההכנסות תזרימי איזו� 
 חוסר איזו� מתמש� יחייב . תשלו� הגמלאות במתכונת ובהיק� שקובע החוקכיותלהבטיח את המש

 וקביעת דמי הביטוח העלאת , להיק� ההכנסותהתאמת�הזכויות ו� ו צמצ כמובעתידנקיטת צעדי� 
 .מת� הגמלאות על פי התנאי� הקיימי�ב� יהמשל כדי שיהיה נית�מנגנו� קבוע להזרמת כספי� 

 . עשויי� להשפיע על האיזו� התזרימי של ענ� הביטוחדמוגרפיי� או כלכליי�, שינויי� תחיקתיי�

 רמת �להל� " (רמת הכיסוי הקופתי"סד משתמש במונח לצור� מעקב אחר האיזו� התזרימי המו
בסו� השנה לסכו� הכולל של תשלומי " יתרת נכסי הענ�"בי� שיחס רמת הכיסוי מוגדרת כ). הכיסוי

 קבעה מועצת �1979ב. 38ועל כ� הוא מודד את רמת הנזילות של כל הענ�, הענ� במש� השנה
בהמש� .  יהיו לשלוש עד שש שני�כות מועדלאותיה� ה� ארומלענפי� שגרמות הכיסוי המוסד כי 

 .נקבעה לענ� הסיעוד רמת כיסוי לשלוש שני�

כאשר על פי חוק מסגרת , 1980החלה כבר באפריל  ביית הכספי� לצור� הפעלת החוקג .2
. י מההכנסה למימו� ביטוח סיעוד0.2%מאותה שנה החל המוסד לגבות דמי ביטוח בשיעור של 

העריכו הגורמי� המקצועיי� והציבוריי� הקשורי� , 198839באפריל , ולקראת הפעלת החוק במלוא
 .10,000- כ� ומספר הזכאי� 30,000-לנושא שמספר הקשישי� שיתבעו גמלת סיעוד יהיה כ

 יסיעודביטוח הענ� ה .�138,995מספר הזכאי� לגמלת סיעוד ל, כאמור,  הגיע2009בדצמבר 
� באמצעות העברות כספי� בי�פע� לפע�י מושג מתזרימהוהאיזו� , ענ� גירעוניוא מתחילתו ה

 .האוצרמשרד העברות ממבעיקר מעודפי� שנוצרו בענ� ילדי� ו, ענפיות

על יכולתו של ענ� הביטוח הסיעודי לשאת את עצמו  פעההשיש לגידול הניכר במספר הזכאי� 
לאיזו� ... להביאעל המוסד "העיר מבקר המדינה בעניי� זה כי  1992עוד בשנת . מהבחינה התזרימית

 .40"בי� היק� הגבייה לענ� לבי� התשלומי� למבוטחי�

 על פי ח נומינליי�" באלפי ש,2007�2009 שלהל� פירוט התשלומי� והתקבולי� בשני� טבלהב
 :נתוני המוסד

 ·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· 

2007 
 ·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· 

2008 
 ·Èˆ˜˙ ÚÂˆÈ· 

2009 
 ¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰

2010  

1,149,917 1,316,541 1,255,289 1,178,000 ÌÈÏÂ·˜˙ 
     

2,755,705 3,330,053 3,598,659 4,088,396 ÌÈÓÂÏ˘˙ 
     

)1,605,788( )2,013,512( )2,343,370( )2,910,396( ÛËÂ˘ ÔÂÚ¯È‚ 

__________________ 

 .מינהלת המוסד משמשת רשות מבצעת של המוסד 36
פק מידע ה� לס, לדעתו, אקטואר כי מטרות הדוחהציי�  2008דוח האקטואר שפרס� המוסד לשנת ב 37

מועצה ולשר לצור' קבלת החלטות בטיפול ללספק מידע מהיבטי� אקטואריי� "להכנת הדוח הכספי ו
 ".כמעט לכל אוכלוסיית מדינת ישראל, קרי, עתידי בנושאי� החשובי� למבוטחי המוסד

רמת הכיסוי מספקת מידע ענפי בנוגע למש' הזמ� שבו יוכלו הכספי� שנצברו לכסות את תשלומי  38
 .אות ברמת� הנוכחיתהגמל

בשלב ו ,1986השלב הראשו� בסמו' לקבלת החוק באפריל :  הוחל בשני שלבי�יחוק ביטוח סיעוד 39
 .הופעל החוק במלואוכאשר , כעבור שנתיי�, השני

„ÁÂ  ;597' עמ, "היבטי� בסיוע לקשישי� ובתמיכה בה�" בפרק ,)È˙�˘ ÁÂ„  40) 1990,מבקר המדינה 40
 È˙�˘50·) 2000( ,מצבו במבקר המדינה ש� עסק  .640' עמ, "מת� גמלאות סיעוד לזקני�"ק בפר

 .יסיעודהביטוח ההאקטוארי של ענ- 
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·˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó‰Ï·Ë‚‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ È Û�Ú Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÔÂÚ¯‰ ÁÂËÈ·‰„ÂÚÈÒÈ ‰„Ó˙‰· Ï„‚  ˜ÏÁÎ
Ó ‰Ó‚Ó‰ÌÈ�˘ ‰Ê ˙Î˘Ó�Â ˙ÎÏÂ‰41, ÂÓ ¯·„‰Û�Ú‰ Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘ .

 ˙�˘Ï „ÒÂÓ‰ ÔÊ‡ÓÓ2008 ÈÎ ‰ÏÂÚ  „Ú ˙�˘ ÛÂÒ2008 Û�ÚÏ ‰È‰ ‰ ÁÂËÈ·‰„ÂÚÈÒÈ ÔÂÚ¯È‚ 
 Ï˘ ¯·ËˆÓ9.3˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á . ÂÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰ Û�Ú‰ ˙Â�ÂÚ¯È‚ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ È„Î ‰ÓÎÌÈÓÚÙ, 

„ÒÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ÓÎÒ‰· ,ÌÈ¯Á‡ ÁÂËÈ· ÈÙ�ÚÓ ÌÈÙÒÎ .‰Ó‚Â„Ï , ˙�˘·2008¯È·Ú‰  „ÒÂÓ‰ 
 Û�ÚÏ2.5˘ „¯‡ÈÏÈÓ "ÌÈ„ÏÈ Û�ÚÓ Á . ÂÊ ‰¯·Ú‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙Ó¯ ‰¯˘Ù‡ È˙ÙÂ˜‰ ÈÂÒÈÎ‰

 Û�Ú Ï˘‰ ÁÂËÈ·‰„ÂÚÈÒÈ ‰‡ˆÂ‰Ï -4.8È˘„ÂÁ Ì„·Ï·  , ÈÂÒÈÎ‰ ˙Ó¯Ó ÍÂÓ�‰ ÈÂÒÈÎ Â�ÈÈ‰„
‰ÈÂˆ¯‰. ÁÂ„· ÔÈÈˆ „ÒÂÓ‰ ¯‡ÂË˜‡  ˙�˘Ï È¯‡ÂË˜‡‰2008  Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÔÊ‡Ó· ¯ÂÙÈ˘‰ ÈÎ

˙¯·Ú‰Ó Û�Ú‰Ï˘ Ì 2.5ÈÓ ˘ „¯‡ÈÏ"„·Ï· È�ÓÊ ‡Â‰ Á, Â ÏÚ ‰·¯‰· ‰ÏÂÚ ÛËÂ˘‰ ÔÂÚ¯È‚‰
 ˙È·È¯‰ ÈÏÂ·˜˙"¯¯ÁÒÓ ·ˆ˜· Ï„‚Â" . Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÎ „ÒÂÓ‰ ¯‡ÂË˜‡ ÔÈÈˆ „ÂÚ

‰ ‡ÏÏ Û�Ú‰‰ ˙Â¯·Ú·Î· ÌÎ˙ÒÓ ¯·Ú-36˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á. 

¯ÂÓ‡‰ ¯ÚÙ‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ Í¯„ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� .
Ô‡ÎÓ,ÏˆÈ� ‰�˘ ‰˙Â‡·  ‰ Û�Ú‰ ÁÂËÈ·„ÂÚÈÒÈ ÌÈÙ�ÚÓ ÂÈÏ‡ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙Â¯Â˜Ó 

Â „ÒÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙ÓÎÒ‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰ ¯·„‰˘ ÈÏ· ÌÈ¯Á‡ ÏÚ¯˘ ¯Â˘È‡‰ÁÂÂ¯‰ , ˘¯„�Î 
˜ÂÁ·. 

ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ,„ÒÂÓ‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,ÁÓ ‰�ÈÁ·Ï ÏÂÚÙÏÂ˘„˙ ‰�·Ó Ï˘ 
· ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ÌÈÏÂ·˜˙‰Û�Ú ,Î˙Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ÌÚÙ È„Ó ÍÓ˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ÌÈÎÏ‰Ó Ô�

„ÒÂÓ‰ ˙ËÈÏ˘· Ì�È‡˘ ‰ÏÓ‚‰ È‡�˙ Ï˘ ÈÂ�È˘ Â‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰Ó¯Ê‰ ÏÚ ÌÚÙ· . ÍÎÏ ˘È
˙ÂÈ„È˙Ú‰ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˘ÂÓÈÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ Ï˘ Ë·È‰‰Ó Ì‚ ˙Â·È˘Á. 

משרד האוצר ציי� בתשובתו כי לא נית� להפריד את הגירעו� בענ� הביטוח הסיעודי מהתקציב 
 המוסד ומהמגמה של הגידול בגירעו� השוט� של המוסד שחל בשני� התפעולי הכולל של

בניית מנגנו� לאיזו� "בתשובתו הזכיר משרד האוצר את החלטת הממשלה בנושא . האחרונות
על , 31.12.09עד ,  שהביאה להקמתה של ועדה ציבורית שתמלי�42"אקטוארי במוסד לביטוח לאומי

תו$ כדי התאמת הוצאות המוסד , מוסד בטווח הארו$דרכי� לשמירה על האיתנות הפיננסית של ה
 ציי� כי כבר לפני כשלוש שני� הוא 2011המוסד בתשובתו מינואר . להיק� ההכנסות הצפויות לו

הגיע למסקנה שקיי� צור$ בבחינת סוגיית האיתנות הפיננסית של כל הענפי� במוסד לאור$ זמ� 
ר משרד אקטוארי� העובד על בניית מודל שיאמוד לש� כ$ נבח. ובבחינת מנגנו� האיזו� בי� הענפי�

כמו כ� התקשר המוסד ע� חברה אחרת .  השנה הבאות50%75 %את האיתנות הפיננסית של המוסד ב
 .שתבצע את בחינת הנתוני� הדמוגרפיי� והכלכליי� שג� ה� יכללו במודל

�˙È‡ ˙„ÈÓ‡ Í¯ÂˆÏ ˙Â¯·Á ÌÚ „ÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙Â
 ı¯Ó· ˜¯ Â˘Ú� ÁÂÂË‰ ˙ÎÂ¯‡ ˙ÈÒ��ÈÙ‰2010 ¯·ÂË˜Â‡·Â 2010 . ÍÈ˘Ó‰Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÌÂÈÒÏ ÏÂÚÙÏÂ. 

 

__________________ 

 והכיסוי הקופתי של הענ- עמד על ,ח" הגירעו� המצטבר של הענ- היה כמיליארד ש1997סו- שנת ב 41
  . שנות הוצאה4.2

 .12.5.09 מיו� 186החלטת ממשלה מספר  42
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 סיכו�

 ‰ÏÈ‰˜· ¯¯Â‚˙‰Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ‰ ÌÈ˘È˘˜Ï „ÂÚÈÒ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÓÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘‰Ì ,
 ¯˘Ù‡Ó„ÒÂÓ· ÌÊÂÙ˘‡ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï Â‡ ÚÂ�ÓÏ,‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÍÎ ·‚‡Â  Ì‰· ÏÂÙÈË

„ÒÂÓ· ÊÂÙ˘‡ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰·. 

 Ï˘ Ô˙„Â·Ú ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙ÈÏÏÎÏÂ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯È·ÚÓ „ÒÂÓ‰ ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ
ÔÓÚËÓ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ . Í¯Âˆ‰ ˙Â„Á‡ ÌÈÓÚÙ ÔÁ·� ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ¯È„‚‰Ï ,‰˘Ú� ‡Ï ¯·„‰ Í‡ .˜È· Ï˘ ˙È·‰ È¯Â
 ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰- ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈ„·ÂÚ -˘¯„�Î ÌÈ˘Ú� Ì�È‡  . „ÒÂÓ‰

˜ÂÁ· Ú·˜�‰Ó ÔË˜ Û˜È‰· ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ‡ÎÊÏ ˜ÙÒÓ ,‰Ê ·ˆÓ ÔÂ˜È˙Ï È„ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰Â .
ÌÈ˙Â¯È˘ È�˙Â�Ï ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÓÂÎÒ ‰�˘ È„Ó ÌÏ˘Ó „ÒÂÓ‰ , ÏÈÚÙ‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ¯¯·˙Ó Í‡

ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓ ‰È‰ Ì‰ÈÏÚ¯˙ . ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰Ó ¯ˆÂ�˘ ˙ÂÂÈÚÏ Ú„ÂÓ „ÒÂÓ‰ ÌÈ�˘ ‰Ê
ÏÚÂÙ· ÂÏ Ô˙È�‰ ÚÂÈÒ‰ Û˜È‰ ÔÈ·Â ¯·ˆ˘ ˙Â„Â˜�‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ È‡ÎÊÏ ıÂÁ�‰ ÏÂÙÈË‰ . ÌÏÂ‡

 ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÂÓ¯ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï È„Î ˜ÂÁ‰ ÈÂ�È˘Ï ÛÈ˜Ó ÍÏ‰Ó ÏÎ ÌÊÈ ‡Ï „ÒÂÓ‰
ÌÈ‡ÎÊ‰ .¯ÚÓ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰ÈÂˆ¯ ˙�ÂÎ˙Ó ˘·È‚ ‡Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÔÈÓÊ ¯‚‡Ó ˙¯ÈˆÈÏÂ ÌÈÎÈ

ÌÈÎÈ¯ÚÓ. 

„ÒÂÓ‰ ,˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· , Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÚÙ ÔÎ‡
 „ÂÚÈÒ ˙ÏÓ‚ È˘˜·ÓÏ-˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜  , ÈÎÈÏ‰˙ ÏÂÚÈÈÂ ÔÂÁ·‡‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂÙÈ˘

‰„Â·Ú‰ .ÂÙÈË‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÓÈ‡˙È˘ ‰˜È˜Á ÈÈÂ�È˘ Ì„˜Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ ˙‡Ê ÌÚ ˙„ÈÓÏ Ï
˙ÏÂÊ· È‡ÎÊ‰ Ï˘ Â˙ÂÏ˙ ,‰ÏÓ‚‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÏ·˜È ÔÎ‡ ÌÈ‡ÎÊ‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ,˜ÂÁ· Ú·˜�Î .

 Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÓÈÈ˜‰ ˙�ÂÎ˙ÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÙÂÏÁ ˙ÚÈ·˜· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· ÂÚˆÂ·È ˙ÂÏ˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰˘ „ÈÙ˜‰Ï

ÌÈÎÈ¯ÚÓ‰ ˙„Â·Ú .˘‰Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ È„Î Á˙ÈÙ˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÏÎ‰ Ï˘ Ì˙ÚÓË‰ ˙‡ ÌÈÏ
ÌÈ�Â˘‰ Ì‰È·Ï˘Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ . ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

 ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· „ÂÚÈÒ È˙Â¯È˘ ˙Â˜ÙÒÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï
ÌÈÏÙËÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏÂ ÂÚ·˜�˘ ÏÂÙÈË‰ ,‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì�Â˜È˙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ È‡ˆÓÓ· ÂÏÚÂ

ÂÓÚËÓ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ ˙Â¯Â˜È·‰. 

 ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ-‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó  , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ „ÒÂÓ‰- ÔÂÁ·Ï 
„ÂÚÈÒ‰ ˙ÏÓ‚ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˙ ˙‡ , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ¯È„‚‰Ï

ÌÈ˘¯„�‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÂÙ„Ï ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ , Ï˘ ÌÈ¯Â˜È·Ï Ú‚Â�· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÌÈ„·ÂÚ‰
 Á˜ÙÏ È„Î ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÓÎ·Â ˙Â¯È„˙· ÌÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÌÈ‡ÎÊ‰ È˙·· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰

ÌÈ˘È˘˜Ï ÌÈ�˙È�‰ „ÂÚÈÒ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì·ÈË ÏÚ ˙ÂÏÈÚÈ·. 

 



 


