
 אשפוז במוסדות סיעודיים

 מידע למטופל ומשפחתו

כאשר מצבו התפקודי והרפואי של אדם ונסיבות הטיפול בו, מקשים על המשך הישארותו בבית, קיימת 

במידה שמצבו מתאים לאשפוז : המותאם למצבו, הרפואי והתפקודי אפשרות להעבירו לטיפול במוסד

נפש,  קיימת אפשרות לקבלת סיוע כספי ממשרד הבריאות  במחלקה לסיעודיים או במחלקה לתשושי

במימון עלות האשפוז )"אשפוז בקוד" / "קוד סיעודי"(. הסיוע ניתן בהתאם לבחינת מצבם הכספי של 

 המטופל ובני משפחתו.

דף מידע זה נועד לסייע למטופל ובני משפחתו להגיש את הבקשה לאשפוז סיעודי ולבדוק את הזכאות 

 של משרד הבריאות.לסיוע כספי 

 התהליך מורכב משני שלבים מרכזיים: 

 הגשת בקשה לבחינת סיווג המטופל והתאמתו לאשפוז סיעודישלב א': 

 לצורך הגשת הבקשה יש לצרף את הטפסים הבאים: 

כמו כן,   ."הגשת מסמכים ראשונייםכותרת "לתחת מ נמצאים באתר האינטרנט של משרד הבריאות)

 *(5400 -ניתן גם לפנות למוקד קול הבריאות

 י הפונה.ל ידחתום ע - ראשונית לסידור מוסדיטופס פנייה  •

 חתום על ידי הרופא והאחות, מעודכן מהחודש האחרון.תפקודי  -סיעודי  -טופס מידע רפואי  •

 י עובד סוציאלי.ל ידהחתום עדו"ח סוציאלי  •

 מסמכים נוספים שיש לצרף:

 של המטופל, כולל ספח הכתובת.צילום תעודת זהות  •

מהמסגרת ממנה מופנה המטופל, לרבות סיכומי אשפוזים )"מכתבי רפואי מכתב סיכום  •

 שחרור"( מהשנה האחרונה. 

 במקרים מסוימים, ידרשו תעודות רפואיות נוספות. •

בלשכת הבריאות במקום למחלקה למחלות ממושכות את המסמכים והטפסים המלאים יש להגיש 

 מגוריו של המטופל, על פי כתובתו בתעודת הזהות. 

 .בלשכות הבריאותניתן להגיש בדואר אלקטרוני, פקס או הגשה פיזית 

 

  

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/CodeHospitalization.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/CodeHospitalization.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/departments_chron_ill.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/departments_chron_ill.aspx


 לאחר הגשת המסמכים יתקיימו יתואמו:

תפקודי  של המטופל כמתאים לקבלת השירות, יתבצע  -לצורך בחינת מצב רפואי  :ביקור בית .1

ביקור אחות ולעיתים גם עובדת סוציאלית, במקום שהותו של המטופל. מועד הביקור יתואם מול 

 ימי עבודה מיום הגשת המסמכים במלואם. 14המטפל העיקרי / בן משפחה. זמן טיפול: עד 

מטופל ותקבע את סיווגו כ"סיעודי" או עדה גריאטרית תדון במצבו של הו: גריאטרית ת סיווגועד .2

בהתאם לכך תיקבע המסגרת המתאימה ביותר למטופל. לחלופין, הוועדה יכולה  כ"תשוש נפש".

לקבוע כי המטופל אינו מוגדר כ"סיעודי" או "תשוש נפש" כיוון שמצבו הרפואי או התפקודי מצריך 

 .אחות ועו"ס דיל יימי עבודה מהשלמת תיק ע 10פתרון שונה. זמן טיפול: עד 

 .חישוב גובה ההשתתפות הכספית -מי שהוגדר כ"סיעודי" או תשוש נפש" ימשיך לשלב ב'

 הגשת בקשה לחישוב סכום ההשתתפות הכספית של המטופל ובני משפחתושלב ב': 

תקציר אופן החישוב נמצא באתר האינטרנט של משרד הבריאות בדף "אשפוז סיעודי ממושך", הפירוט 

 . (8/2018בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות )מספר המלא נמצא 

 הנדרשים כמפורט להלן: הטפסים והמסמכים כל לצורך הגשת הבקשה יש לצרף את

 :המטופל ובן / בת הזוגי ל ידמסמכים להגשה ע

בפני עורך דין )בלשכות הבריאות  .חתוםמלא ו המטופל ובן / בת הזוגשל שאלון הצהרה  •

 המחוזיות ניתן לחתום בפני עורך דין ללא תשלום(. 

 , כולל הספח.המטופל ובן / בת הזוגשל צילומי תעודות הזהות  •

 המטופל ובן / בת הזוגהכנסות שוטפות, הוצאות ונכסי מקרקעין של מסמכים המעידים על  •

 ההצהרה(. )כמפורט בטופס

המטופל ובן / בת )עו"ש( של תדפיס מפורט של שלושה חודשים עבור כל חשבונות עובר ושב  •

  הזוג

 )כולל ניירות ערך(.ריכוז מעודכן של כל חשבונות החסכונות והפיקדונות  •

 י ילדי המטופל:ל ידמסמכים להגשה ע

ות הבריאות המחוזיות לילדיהם הבגירים של המטופל חתום בפני עורך דין )בלשכשאלון הצהרה  •

 ניתן לחתום בפני עורך דין ללא תשלום(. 

 כולל הספח.צילומי תעודת זהות  •

)תלושי משכורת,  הבגירים של המטופל והכנסות שוטפות של ילדימסמכים המעידים על  •

 כמפורט בטופס ההצהרה.ומסמכים המעידים על הוצאות שומת מס הכנסה וכד'( 

 

  

https://www.health.gov.il/hozer/MK08_2018.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/RequiredDocuments_GeriatricHospitalization.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/RequiredDocuments_GeriatricHospitalization.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/RequiredDocuments_GeriatricHospitalization.aspx


 מידע נוסף:

של המטופל ובני משפחתו יחושב לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים, עד גובה ההשתתפות  •

 ימי עבודה. 13

כספית לתשלום כתב התחייבות לאחר מכן, כל אחד מהמחויבים בתשלום יוזמן לחתום על  •

 חודשי. יש להצטייד בתעודת זהות במעמד החתימה. 

 24ד לתאריך . החשבון ישולם עהוראת קבעתשלום ההשתתפות העצמית יוסדר באמצעות  •

 לחודש עבור החודש הקודם.

מבין המוסדות המאושרים על ידי משרד  לבחור את המוסד המועדף עליהבאפשרות המשפחה  •

 הנמצא באתר משרד הבריאות. במידע על המוסדותהבריאות. ניתן להיעזר 

 ניתן לערער על החלטות שהתקבלו )סיווג תפקודי וגובה ההשתתפות( בפנייה ללשכת הבריאות.

 

. נאסר על המוסד לדרוש ולגבות כספים כלשהם המוסד מחויב לספק את כל צורכי המטופללידיעתכם, 

מהמטופלים המאושפזים במימון משרד הבריאות )"קוד"( או מבני משפחתם, לרבות איסור לגבות 

תשלום הפרש במעבר מאשפוז פרטי לאשפוז ב"קוד" משרד הבריאות )למעט גביית כספים רק עבור 

 שייקבע במפורש בנהלי האגף לגריאטריה ובכפוף להוראות מפורשות בנהלים(. שירות

 

 המשרדשעות קבלת קהל במחלקה למחלות ממושכות בלשכות הבריאות ניתן לראות באתר 

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/departments_chron_ill.aspx

