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 אשר אינו זכאי לגמלת סיעוד  למטופל ביצוע הערכת תלותבקשה לטיפול בנוהל 

 המבקש להעסיק עובד זר מחמת גובה הכנסתו

 רקע .א

להעסקת עובד נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש/הארכת היתר  9.2.1.0001בהתאם לקבוע בנוהל "

יג' לחוק עובדים זרים, 1להעסקת עובד זר בסיעוד לפי סעיף תנאי סף למתן היתר ", זר בענף הסיעוד

ניקוד מזכה כמפורט קיבל  המטופלכי הינו סיעודי,  למטופל ( "היתר העסקה")להלן:  1991-התשנ"א

 .לאומיבאמצעות המוסד לביטוח שבוצע  ( ADLמבחן תלות ) באותו נוהל, במסגרת 

עוברים את מבחן התלות במסגרת תביעותיהם לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח  המטופליםמרבית 

 .המטופללרשות ההגירה על פי בקשת  ישירות ותוצאות המבחנים מועברותלאומי, 

לא עבר מבחן תלות במסגרת בקשה לגמלת סיעוד מאת המוסד אשר קש להעסיק עובד זר, בהמ מטופל

רשות   , באמצעותרשאי לבקש, מחמת גובה הכנסתולביטוח לאומי, מאחר ואינו זכאי לגמלת סיעוד 

 גמלת סיעוד.ל המבחן תלות שלא במסגרת תביעלעבור  ,"הרשות"()להלן:  הגירהאוכלוסין והה

 

 מטרת הנוהל .ב

המבקש היתר העסקה ואשר לא  למטופלנוהל זה מפרט את  אופן הטיפול בבקשה  לביצוע מבחן תלות  

 ביצע מבחן תלות במסגרת תביעה לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו.

 

 תנאים ודרישות .ג

 -הי )נוסח משולב( התשנ"לחוק הביטוח הלאומ 1כהגדרתו בסעיף  המטופל הינו מעל גיל פרישה .1.ג

1995. 

 במוסד סיעודי.שוהה  המטופל אינו  .2.ג

 לא בוצע למטופל מבחן תלות במסגרת תביעה לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי. .3.ג

 טפסים ומסמכים כלהלן: הגישהמטופל, אפוטרופסו, או בן משפחה המטפל בעניינו,  .4.ג

מס'  לנוהל א'פח סנשהוא  1סי/) טופס העסקת עובד זר קבלת היתר לל טופס בקשה .א.4.ג

 ."נוהל טיפול בבקשה להיתר/הארכת היתר בענף סיעוד" 9.2.1.0001

 (.לנוהל זה נספח א'שהוא  2סי/טופס לביצוע מבחן הערכת תלות ) טופס בקשה .ב.4.ג

קבוע בהתאם ל 590₪בסך  להיתר העסקה בסיעוד אישור על תשלום אגרת בקשה מלאה .ג.4.ג

. תשלום האגרה יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בשני יםי' )א( לחוק עובדים זר1סעיף ב

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/FB1A6005-8478-4A98-BFD5-FD97872AA787.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/FB1A6005-8478-4A98-BFD5-FD97872AA787.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/FB1A6005-8478-4A98-BFD5-FD97872AA787.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/FB1A6005-8478-4A98-BFD5-FD97872AA787.htm


 9.2.0005 מספר נוהל:   מינהל שירות למעסיקים תחום:  

 נושא:
הערכת תלות למטופל ביצוע 

 ללא גמלת סיעוד

 (2)מהדורה  3מתוך      2דף    

 30.07.2019 תאריך עדכון: 

 

 

 

 

 9.2.0005 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות

 

₪ 290בסך  -השניהבסיסית,  עבור אגרת הבקשה ₪ 300תשלומים נפרדים: הראשון בסך 

סכומים אלו הינם נכונים לתאריך נוהל  ביצוע מבחן תלות.צורך עבור השלמת אגרת בקשה ל

 של כל שנה בהתאם לשיעור עליית המדד. 1.1זה, אך מתעדכנים ביום 

מפורט, מודפס )לא בכתב יד(,  עדכני, רפואי סיכום מידע מסמך מסמכים רפואיים, ובכלל זה  .ד.4.ג

במקרה שהמטופל היה מאושפז בשלושת החודשים קודם הגשת הבקשה,  .ע"י רופאחתום ו

 עליו לצרף גם מכתב שחרור מהמוסד ממנו השתחרר, הכולל סיכום הטיפול הרפואי.

 הליך הטיפול .ד

 בטופס הבקשה להיתר הטפסים דלעיל, דהיינו,  אתתרים בענף הסיעוד ילאגף ההעל המטופל להגיש  .1.ד

על )מצורף כנספח לנוהל זה(  2בטופס סי/ואת הבקשה לביצוע מבחן תלות  כאמור לעיל 1סי/

ותוספת האגרה לביצוע מבחן הבסיסית אישורים על תשלום אגרת הבקשה הביחד עם צירופיהם, 

  .תלות

באמצעות משלוח דואר לאגף  אחת משתי הדרכים הבאות:בניתן להגיש הטפסים  את  .א.1.ד

, 5בניין כי"ח קומה  42רח' אגריפס  ,וההגירה ענף סיעוד ברשות האוכלוסין –תרים יהה

 . ירושלים

כפי שמפורסמים באתר האינטרנט של  במועדי קבלת הקהל של ענף הסיעודבהגשה ידנית  .ב.1.ד

 בכתובות להלן:המחוזות מחמשת אחד כל ב, הרשות

 5בניין כי"ח קומה  42רח' אגריפס  – ירושלים 

 2קומה  125רח' מנחם בגין  – ת"א 

 לציון ראשון 2קומה  2בניין , 3 גלילי ישראל - שפלה 

 שבע באר ,5 קומה ,5 בניין ,הממשלה קריית קניון 4 התקווהרח'   – דרום. 

 3, קומה 22הרצליה רח'  – חיפה. 

  4, קומה 140רח' ויצמן  –כפר סבא 

 

( , והוא מבקש 1סי/הגיש המבקש בקשה להיתר העסקה ללא בקשה לביצוע הערכת תלות )טופס 

להגיש את הבקשה למבחן תלות בשלב מאוחר יותר, הוא רשאי להגיש את הבקשה הנוספת באופן 

 .www.piba.gov.ilמקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת: 

 

ענף הסיעוד  –באגף ההיתרים בקשות לביצוע הערכות תלות טיפול בההבקשות יועברו למרכזת  .2.ד

 למערכת המחשוב. ןת שלמותן ולהזנתבירושלים לבדיק

 

http://www.piba.gov.il/
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 .שלח למבקש דרישה להשלמת מסמכיםתמצא כי הבקשה חסרה, שנבמקרה  .3.ד

יישלח קובץ ממוחשב למוסד לביטוח לאומי ובו דרישה לביצוע הערכת תלות נמצא כי הבקשה מלאה,  .4.ד

שצוין בטופס  פרטי המטופל, פרטי איש קשר לתיאום הביקור קובץ יכלול את . העבור המטופל

 והמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה. הבקשה,

 ייצור קשר עםמטעם המוסד לביטוח לאומי מעריך על ידי המוסד לביטוח לאומי,  לאחר קבלת הבקשה .5.ד

 למטופל. התלותהערכת מועד לביצוע לצורך תיאום איש הקשר 

ישלח המוסד לביטוח לאומי תשובה בקובץ ממוחשב לענף הסיעוד ובה  מבחן התלותלאחר ביצוע  .6.ד

 תוצאת הערכת התלות של המטופל.

 9.2.1.0001"הבקשה תועבר להמשך טיפול בכל הנוגע למתן ההיתר להעסקת עובד זר ע"פ נוהל  .7.ד

 ." נוהל טיפול בבקשה לקבלת היתר חדש/הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

 

 תלות:הערכת של בקשה לביצוע מבחן  על הסף העילות לדחיי .ה

 .גיל המטופל מתחת לגיל פרישה .1.ה

ולא נדחה בשל , ביטוח לאומימאת המוסד לגמלת סיעוד ביצע מבחן תלות במסגרת תביעה המטופל  .2.ה

 .יוהכנסות

 .המטופל מאושפז במוסד סיעודי .3.ה

 

 החוק וסעיפיו .ו

 1991-יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א1סעיף  .1.ו

  2004-תקנות עובדים זרים )אגרת בקשה ואגרה שנתית(, התשס"ד .2.ו

 , הגדרת "גיל פרישה".1995-)נוסח משולב( התשנ"ה, חוק הביטוח לאומיל 1סעיף   .3.ו

 נספחים  .ז

 .בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות - 2סי/ טופס  –נספח א'  .1.ז

 



 

 

 למעסיקים ולעובדים זרים מינהל שירות

 ענף הסיעוד -אגף היתרים  

 בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות - 2טופס  סי/

  9.2.0005     נוהלנספח א' ל 

 30.7.2019  תאריך עדכון: 

 
 

 3450מרכז שירות ומידע ארצי * 

 
 טופס בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות

 
 :פרטים אישיים של המטופל.א 

 

 
 ת" ז_____________ שם משפחה_____________ שם פרטי ______________ מצב משפחתי ______

 

 ____ / ____      /________ מין_____ תאריך עליה  ___________ / ____ שם האב___ /תאריך לידה ____

 
 ________   _______________      _____________שפות דיבור: ______

 
 ________מכבי            לאומית           אחרת  ______  כללית            מאוחדת                 קופת חולים :

    
 הכתובת בה גר)ה( המטופל)ת( :

 
 ___ישוב _____________   רחוב _____________________מספר בית _____  כניסה ______ דירה __

 
 ____ מספר טלפון ________________ מספר טלפון נייד __________________ ______מיקוד _____

  
 ________ תאריך שחרור ___/___/_____בכתובת הנ"ל        בית חולים, פרט____  נמצא/ת כעת ב :       

  
 __________________________________רת אצל, פרט   ______בכתובת אח                                 
 

 כן       לא             האם גר)ה( במוסד/ בית אבות       
 

 מטפל עיקרי לתאום ביקור.ב 
 

 
 ________________    הקשר למטופל/ת  _______שם פרטישם משפחה ______________________

 
 __________  טלפון נייד  ___________________   טלפון  _____________

 

 

 כתובת לתאום ולמשלוח מכתבים.ג 
 

 
 שם משפחה ______________________  שם פרטי   ________________    הקשר לזקן _________

 

 שכונה _____________________________________________________ מספר ________    רחוב/
 

 ____ _ישוב_________________ מיקוד_________ טלפון ______________  טלפון נייד  _________
 

 

 האנשים שגרים עם המטופל.ד 

 
 שם פרטי שם משפחה מ"ז

יחס 
 קירבה

 עיסוק שנת לידה

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
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 בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות - 2טופס  סי/

  9.2.0005     נוהלנספח א' ל 
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 3450מרכז שירות ומידע ארצי * 

 
 

 ת המתאימה: תפקוד בפעולות היום יום )סמן בכל אחד מהתפקודים את האפשרו.ה 
 עצמאי או זקוק לעזרה(

 

 עצמאי תפקוד
זקוק 
 לעזרה

 אם זקוק לעזרה, פרט סוג עזרה

ניידות 
 בבית

   

 הלבשה 
 

   

 רחצה
 

   

 אכילה
 

   

טיפול 
 בהפרשות

   

 
 
 
 
 

 לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 

 ₪. 290מבחן תלות ע"ס -מצ"ב אישור על תשלום השלמת אגרת בקשה להעסקת עובד זר    
 

 מצ"ב סיכום מידע רפואי ממולא ע"י רופא ומודפס.    
 

 מצ"ב סיכום מחלה מאשפוז )במידה והיה במהלך שלושת החודשים האחרונים(.    
 
 
 
 
 
 

 שם ומשפחה__________________ תאריך_____/ _____/ _____ חתימה ______________

 

 

 

 


