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שירותי סיעוד לחברי הגיל השלישי (דור ראשון ושני)
מה האפשרויות העומדות בפני חבר הזקוק לשירותי טיפול סיעודי בחיי היום יום?
 .1טיפול ביתי על ידי מטפל מטעם הביטוח הלאומי.
 .2טיפול ביתי  7/24על ידי מטפל זר.
 .3בית הדרים  -בית משפחתי.

 .1טיפול ביתי ע"י מטפל מטעם הביטוח הלאומי
הביטוח הלאומי מעניק קצבה לאזרחים לאחר גיל פרישה המתגוררים בביתם וזקקים לעזרה
בביצוע פעולות יומיות ו/או זקוקים להשגחה למען בטיחותם .על מנת לקבוע את הזכאות לקצבת
הסיעוד ורמתה (קיימות  6רמות) ,יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי .ניתן לבחור לקבל קצבה
כספית או שירותי סיעוד מטעם הביטוח הלאומי.
למידע מורחב על רמות הזכאות ועל אפשרויות הבחירה לחצו כאן.

 .2טיפול ביתי  7/24על ידי מטפל זר
חברים הזקוקים להשגחה של מטפל סיעודי במשרה מלאה עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת
עובד זר .העסקת עובד זר ,מאפשרת לחבר להישאר בביתו ולקבל את הטיפול לו הוא זקוק במשך כל
שעות היממה.
העסקת עובד זר הינה באחריות המלאה של החבר ומשמעותה העסקת עובד לכל דבר ועניין (העובד
זכאי לכל תנאי ההעסקה והשכר על פי חוק ,לרבות הפרשה לפנסיה ולפיצויים).
אנו ממליצים לבוחרים באפשרות זו ,לבחור בן משפחה אחד שירכז את נושא ההעסקה על כל פניה.

 .3בית הדרים – בית משפחתי
בית הדרים הוא בית משפחתי השייך לקיבוץ ומופעל על ידו לרווחת חבריו .הבית מספק לחברי
הקיבוץ הזקוקים לכך טיפול איכותי ודיור מוגן בסביבת חיים חמה ומכבדת .הבית מהווה מקום
למפגש חברתי עם דיירים נוספים ,עם צוות הבית ועם אורחיו ,תוך שמירה על חיבור לקהילת נען.
במהלך שעות הבוקר מתקיימות פעילויות תעסוקה שונות המשרתות את דיירי הבית וחברים
המתגוררים בקהילה ומעוניינים להשתלב בפעילות הבית.
בנוסף ,מציע הבית את שירותיו לחברים הנזקקים לסיוע סיעודי באופן זמני (עד  3חודשים) זאת
בעלות מסובסדת של  ₪ 150ליום.
הבית מעניק טיפול סיעודי  7/24אך אינו מהווה פתרון למי שזקוק להשגחה צמודה ,לשיקום או
לטיפול סיעודי מורכב המצריך התערבות רפואית רחבה.

לאיזה סיוע זכאי חבר המאושפז בבית חולים?
 .1ביטוח בריאות פרטי:
קיבוץ נען מבטח את כל חבריו בביטוח בריאות פרטי.
כחלק מהכיסויים הקיימים בביטוח ,קיים סיוע גם במקרים של אשפוז .למשל:
אחות פרטית (עד  14ימים בשנה); פיצוי בסך  1000ש"ח (למאושפז מעל  10ימים); השתתפות בעלויות
טיפולי פיזיותרפיה והתעמלות שיקומית לאחר ניתוח ועוד.
את כל המידע ניתן לקרוא בפוליסת הביטוח של נען .לעיון לחצו כאן.
 .2ביטוח "כללית מושלם":
ניתן להעסיק אחות פרטית לאחר ניתוח ולקבל החזר חלקי מהמושלם .הזכאות היא למשך  10ימים ועד
 ₪ 437ליום .פרטים מלאים בקישור.https://did.li/BFFNf :
פרטים נוספים לחבר הנמצא באשפוז ניתן לקרוא בדף מידע למאושפז/ת.

האם קיים סיוע כספי מטעם הקיבוץ?
בשנת  ,2008הוקמה בהחלטת אסיפה ,קרן ייעודית שמטרתה להבטיח לבני הדור השני דיור מוגן ו/או טיפול
סיעודי בעת הצורך (בהתאם לאמור בתקנון הקרן).
▪ מי זכאי לפנות לקרן? חברי נען בני הדור השני ,על פי רשימת זכאים מוגדרת.
חברי דור ראשון מקבלים סיוע מקביל באמצעות תקציב פנסיונרים.
▪ באילו מקרים משתתפת הקרן בעלויות הסיעוד? כאשר חבר שוהה באופן קבע בבית הדרים ,או חבר
בוחר להעסיק עובד זר בביתו.
• איך הקרן מסייעת? קיימות שלוש קטגוריות להשלמה מקרן הסיעוד :השלמה לחבר המעסיק עובד זר
(עו"ז) בביתו; השלמה לחבר בבית הדרים שאינו מעסיק עו"ז; השלמה לחבר בבית הדרים המוגדר
בסטטוס תפקודי "סיעודי" ומעסיק עו"ז .חבר שהכנסותיו אינן מגיעות לתקרת הקטגוריה לה הוא שייך,
ההשלמה לגובה התקרה תיעשה על ידי הקרן.
▪ ההכנסות הנלקחות בחשבון לחישוב הזכאות:
 oפנסיה בסיסית ,כולל פנסיית שארים.
 oקצבאות ביטוח לאומי.
 oתגמולי ביטוח סיעודי שנערך ע"י הקיבוץ (רלוונטי למי שתבע את הביטוח עד שנת .)2019
 oגמלת סיעוד או גמלה אחרת למטרות טיפול אישי (כגון קצבת שירותים מיוחדים) ,גמלאות סיעוד ממשרד
הביטחון ותגמולים ממוסדות המדינה הדומים באופיים לגמלאות אלו.
לקבלת ההשלמה מקרן סיעוד ,על החבר לעשות כמיטב יכולתו לממש את זכויותיו בביטוח הלאומי.

אל מי אפשר לפנות בשאלות או להתייעצות?
בנען קיים צוות לליווי נושא הסיעוד .חברות הצוות לרשותכם/ן:
הדס פוקס – מנהלת בית הדרים ,נייד052-4572056 :
אהובה פוקס – רכזת סיעוד ביתי וביטוח בריאות ,נייד050-7689781 :
דפנה גונר – מנהלת אשכול בריאות ויו"ר הנהלת קרן סיעוד ,נייד052-4204788 :
]

כאן בשבילכם ,צוות אשכול בריאות

