
 
 
 

 2021 ,פברואר 1

 

 לכבוד: אזרחים המשלמים השתתפות באשפוז סיעודי )ב"קוד"(

 שלום רב,

משרד הבריאות מאריך את מתווה ההקלות לבני משפחות ו, שלכותיהקורונה וה משברהתמשכות לידיעתכם בעקבות 

 זמני פטור מתן /להפחתה ללשכות הבריאותניתן לפנות בבקשות מון האשפוז הסיעודי. יהמשלמים השתתפות במ

  .ההשתתפות החודשית מגובה 

-1.4.20בקשה להקלה זמנית בתשלום עבור אשפוז סיעודי בתקופת הקורונה )" טופסהבקשה תהיה על גבי 

  ."סיוע במימון האשפוז סיעודי"הבריאות תחת  רדבאתר משהנמצא  בטופס דיגיטליאו  ,מכתב זהל מצורףה  "(.1.251

  :ההקלה פירוט

 אם , ותחליטזמניות מגובה ההשתתפות החודשיתהקלות בבקשת הפונה למתן  דוןת ייעודית מחוזית ערר תועד 
מסגרת ב, הזמנית הההקללכמה זמן תינתן ו, מהשתתפות לפטור, בכמה להפחית או האם את התשלום להפחית

 .מאוחרה לכל 1/5/21 עד ליוםלכל המוקדם ו 1/4/20 -בין ה; תקופה שהוגדרה לעילה

  הפניה: תהליך

  עם נימוקים לבקשה. )או בטופס הדיגיטלי( בטופס המצורף הבקשהלמלא את , 

  אישור זכאות לדמי , אישור יציאה לחל"ת מהמעביד -: לגבי שכירים , כגוןמסמכים התומכים בבקשהלצרף
אישור בקשה למענק שהוגשה לרשות המסים, דו"חות למע"מ  -מביטוח לאומי וכדומה; לגבי עצמאים אבטלה 

 בהכנסות לתקופה הנ"ל.או כל מסמך אחר שמעיד על ירידה 

 פרטי יצירת קשר  בהתאם למחוז הרלוונטי "סית המחוזיתלעווהמסמכים התומכים הבקשה  את טופס ריהעבל(
 .(לעו"סיות המחוזיות בתחתית הטופס המצורף

 
 :לידיעתכם

  .ונימוקים  מסמכיםבסס על וועדה תתה החלטתהבקשה תועבר לדיון והחלטה בוועדת ערר מחוזית ייעודית
 . שהגיש הפונה

 במשך התקופה  ,החלטת הועדה תועבר לפונה, והוא יידרש לשלם את סכום ההשתתפות שנקבע ע"י הוועדה
 שאושרה לו בהחלטה. 

  (. הטרם תקופת ההקליחזור התשלום לקדמותו ), ת ההקלה שאושרהתקופתום לאחר 

או דרך מוקד קול הבריאות בטלפון " סיוע במימון האשפוז סיעודי"הבריאות תחת  רדבאתר משניתן למצוא מידע נוסף 

5400.*  

 אנו מאחלים לך ולבני משפחתך בריאות שלמה וחזרה מוצלחת לשגרה.

 

 בברכה,

 

 הבריאותמשרד 

 

 

 

 

 

https://govforms.gov.il/mw/forms/DeferralOrReliefCodePayment%40Health.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/DeferralOrReliefCodePayment%40Health.gov.il
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/CodeHospitalization.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/CodeHospitalization.aspx


 
 

 

  (1.4.20-1.5.21טופס בקשה להקלה זמנית בתשלום עבור אשפוז סיעודי בתקופת הקורונה )
 

 :פרטי המטופל השוהה במוסד סיעודי

 שם משפחה  שם פרטי מספר זהות 
   

   :פרטי הפונה

 

גובה השתתפות חודשית 
באשפוז כיום של מבקש 

 :הבקשה

 ________ נא לציין סכום

 )יש לסמן( :המחוז בו מטופלת הבקשה

 )לשכות בריאות: צפת, טבריה, עפולה, נצרת, עכו(   מחוז צפון ⧵

 )לשכות בריאות חיפה, חדרה( מחוז חיפה ⧵

 )לשכות בריאות: נתניה, פתח תקווה, רמלה, רחובות( מחוז מרכז ⧵

 מחוז ת"א ⧵

 ירושלים מחוז ⧵

 מחוז אשקלון ⧵

 )לשכת בריאות באר שבע( מחוז דרום ⧵

 

לכל המוקדם למשך תקופה מוגדרת )מתן פטור זמני  /אני מבקש/ת הפחתה התשלום החודשילאור מצבי,     ⧵
 ( או חלקה:1/5/21לכל המאוחר  – 1/4/20

 
 מתאריך:____________ ,  אני מצהיר/ה כי חלה ירידה בהכנסתי החודשית לאור משבר הקורונה    ⧵    

 : ולצרף מסמכים תומכים* המעידים על שינוי בהעסקה ו/או על ירידה בהכנסותנא לסמן את הסיבה, 

  אחר ___________________ ⧵      עצמאי עם עסק סגור  ⧵      אבטלה   ⧵     חל"ת    ⧵

אישור בקשה  -לגבי עצמאים  מביטוח לאומי וכדומה; אבטלה אישור יציאה לחל"ת מהמעביד או  –לגבי שכירים *   מסמכים 

 למענק שהוגשה לרשות המסים, דו"חות למע"מ או כל מסמך אחר שמעיד על ירידה בהכנסות לתקופה הנ"ל.

 )חובה למלא(: פירוט סיבת הבקשה להפחתה בתשלום

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ר לבחינה והכרעת וועדת ערר. לידיעתך, הפניה תועב
הועדה תדון ותקבע אם להפחית את התשלום החדשי, בכמה להפחית או האם לפטור מהשתתפות, ולמשך כמה זמן תינתן 

 לכל המאוחר. 1/5/21 -לכל המוקדם ועד ל 1/4/2020 -ההקלה הזמנית, במסגרת התקופה שהוגדרה, בין ה
 .יתן לערוך חישוב זכאות מחדש בלשכת הבריאותת ההקלות( ובמידת הצורך נלאחר מכן יחזור התשלום לקדמותו )טרם תקופ

 

 :הפונההצהרת 

בזאת  ה/, בעל ת.ז. ____________ מצהירפרטי ושם משפחה( _________________מטה, )שם  ה/אני החתום

 כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה על החוק.  ת/כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, וכי אני מודע

 לשלם את השתתפותי בהתאם לקביעת משרד הבריאות. ת/אני מתחייב

 _____________ ____________ _____________ 
 חתימה שם פרטי  ושם משפחה  תאריך 

 

 דואר אלקטרוני טלפון/ נייד שם משפחה  פרטישם  מספר זהות
     



 
 

ת )עו"ס( מחוזית בלשכת סוציאלית לעובד – לא יש לשלוחאת טופס הבקשה המ

 להלן:פירוט בטבלה בהתאם ל  –הבריאות המתאימה 

 

  לצורך דיון בוועדת ערר על בקשה להפחתת התשלום - פרטי עו"סיות מחוזיות

 כתובת מייל שם מחוז

 Doaa.shama@zafon.health.gov.il דועא שאמא צפון

 Yifat.harel@lbhaifa.health.gov.il יפעת הראל חיפה

 Aviva.garor@lbm.health.gov.il  אביבה גראור מרכז

 Rachel.hershkovich@moh.health.gov.il רחל הרשקוביץ תל אביב

 elchanan.yeres@MOH.HEALTH.GOV.IL אלחנן ירס ירושלים

 inbare@bmc.gov.il ענבר אבנברג אשקלון

 Einat.silbershtein@bsh.health.gov.il עינת סילברשטין באר שבע
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