وزارة املساواة االجتامعية

الحقوق تساوي ذهباً
ارشادات وامتيازات للمواطن املسن الذي يرقد يف املستشفى
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نلفت انتباهكم:
جميع املعلومات الواردة يف هذه الكراسة خاضعة للرشوط واملعايري التي يلزم بها
القانون واألنظمة.
هذه الكراسة ترجمت من كراسة التي صيغت اصال باللغة العربية .النص يف اللغه
العربيه هو النص الدقيق.
ال تعكس هذه الكراسة بشكل كامل ودقيق القوانني واألنظمة ،ويف جميع األحوال
فإن الصيغة األصلية للقوانني أو األنظمة هي امللزمة.
مضامني هذه الكراسة موجهة للذكور واإلناث ،ما مل يذكر غري ذلك.
املعطيات الواردة يف الكراسة صحيحة حتى .1/3/2016
تحتوي هذه الكراسة عىل معلومات عامة ،يجب عدم اعتبار هذه املعلومات بأنها
صيغة قانون ملزمة.
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تحية طيبة وبعد،

تهتم وزارة املساواة االجتامعية بأن تحصل خالل مكوثك يف املستشفى وما
بعد ذلك عىل جميع الحقوق والخدمات التي تستحقها .لذلك جمعنا من اجلك
اساسيات حقوقك كمواطن مسن يرقد يف املستشفى من جوانب عدة ،منها
االسرتجاعات املالية ،املساعدة يف املنزل بعد ترسيحك من املستشفى وغريها.
افتتحت وزارة املساواة االجتامعية هذه األيام وحدات "سغوال" يف املستشفيات
وهي وحدات مخصصة لضامن حقوق املواطنني املسنني خالل رقودهم يف
املستشفى.
ألي تفاصيل اضافية أو إرشاد يرسنا ان نكون يف خدمتكم يف املقسم الهاتفي عىل
الرقم  .*8840نتمنى لك دوام الصحة وطول العمر.

منحة التمريض
يحدد قانون التأمني الوطني االستحقاق ملنحة التمريض الخاصة باملواطنني
املسنني الذين يعيشون يف املجتمع ويحتاجون بشكل كبري ملساعدة من االخرين
للقيام مبعظم نشاطاتهم اليومية (التنقل يف املنزل ،ارتداء املالبس ،االغتسال،
تناول الطعام ،التخلص من الفضالت) ،أو يحتاجون للمراقبة.
بحسب هذا القانون ،تساعد الدولة يف سلة الخدمات للمستحق بحسب اختياره
(ممرضة للمساعدة الشخصية يف املنزل ،مركز نهاري ،زر استغاثة ،منتجات
امتصاص وما شابه) من خالل رشكات خاصة او جمعيات تدفع لها مؤسسة
التأمني الوطني .وضع العالج الشخيص ملساعدة املواطن املسن عىل القيام
بوظائفه اليومية ،مثل االغتسال وارتداء املالبس ،الطبخ تناول الطعام والذهاب
إىل الطبيب أو صندوق املرىض.
يستطيع املواطن املسن املستحق ملنحة التمريض واملعني بتشغيل معالج خاص،
يف ظروف معينة ،ان يختار الحصول عىل منحة التمريض نقداً ،وان يشغل املعالج
بشكل مبارش ،دون وساطة من رشكات التمريض.
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معلومات اضافية ميكن الحصول عليها يف موقع االنرتنت الخاص مبؤسسة التأمني
الوطني عىل العنوان  > www.btl.gov.ilمخصصات وميزات > متريض > منحة
متريض نقدية بدل الخدمات ،ملن يشغل معالج مرافق.
رشوط استحقاق منحة التمريض للمواطن املسن الذي يعيش يف املجتمع بناء
عىل القانون التأمني الوطني:
• السن – مواطن ارسائيل الذي وصل لسن التقاعد (سن التقاعد للنساء هو ،62
وللرجال .)67
• مكان السكن – من يعيش يف منزله (وليس يف مؤسسة متريضية).
• الحالة الوظيفية – املواطن املسن الذي يحتاج بشكل كبري ملساعدة شخص اخر
للقيام بالنشاطات اليومية وهي التنقل يف املنزل ،تناول الطعام ،ارتداء املالبس،
االغتسال ،معالجة الفضالت والحاجة إىل املراقبة.
ابناء  90فام فوق فقط يستطيعون اختيار ان يجرى فحص تقييم االداء
الوظيفي عىل يد أخصايئ طب الشيخوخة يف اطار عمله يف مؤسسة صحية
عامة ،دون دفع ،بدالً من اجراء الفحص عىل يد مخمن مؤسسة التأمني الوطني.
ميكن تقديم دعوى بناء عىل تردي الحالة بعد تداعي األداء الوظيفي او العقيل
للمواطن املسن.
تردي األداء الوظيفي ميكن أن يكون نتيجة أمراض مزمنة ،أمراض حادة،
جراحات صعبة ،سكتة دماغية ،كرس ،وما شابه.
تردى األداء العقيل هو :انخفاض االدراك والذاكرة نتيجة الخرف (مث ًال نتيجة
ملرض الزهامير او االكتئاب الشديد).
الرتدي ال يعني بالرضورة التغري يف االداء الجسدي (يفضل القيام بتشخيص لدى
طبيب اخصايئ يف طب الشيخوخة).
• ال يحصل املؤمن عىل منحة االعاقة والخدمات الخاصة  /منحة اخرى للعالج
الشخيص  /مراقبة.
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الدخل  -متنح املخصصات ملن كان دخله الشهري اقل من املبالغ التالية:
لشخص وحيد –  14,196ش.ج.
للزوجني –  21,294ش.ج.
الدخل املادي الشهري (قبل خصم الرضائب) يشمل يف مضمونه :منحة الشيخوخة
والتقاعد.
تتغري املبالغ من حني آلخر .ميكن فحص املبالغ عىل موقع االنرتنت الخاص
مبؤسسة التأمني الوطني عىل العنوان www.btl.gov.il :او يف مركز املعلومات
والدعم القطري للمواطنني املسنني وافراد عائالتهم *9696 :أو .02-6709857
نلفت انتباهكم ان منحة التمريض تقدم للمستحقني الذين يعيشون يف منازلهم.
عند الرقود يف املستشفى ،ميكن تقديم منحة متريض حتى  14يوماً من تاريخ
الرقود يف مستشفى عام ،بعد ذلك يتم ايقاف املنحة.
• بدء االستحقاق – املواطن املسن الذي تبني انه مستحق ملنحة متريض ،يبدأ
استحقاقه من اليوم الثامن بعد اليوم الذي قدم فيه الطلب.
• منحة باشعار قصري – نتيجة اعاقة جديدة ومؤقتة والتي من املتوقع ان
تتحسن بعد  60يوماً ،سيمنح استحقاق لـ  60يوماً فقط .تبدأ فرتة االستحقاق
من موعد تقديم الدعوى وتنتهي بعد  60يوماً.
• ما قبل التمريض  -هناك رشكات متريض خاصة متنح مساعدة من ست
ساعات اسبوعياً عىل األقل يف منزل املواطن املسن بعد ترسيحه من املستشفى،
حتى قبل ان تحدد مؤسسة التأمني الوطني استحقاقه.
املواطن املسن ذو االداء الوظيفي الناقص واملعني بالحصول عىل خدمات قبل
متريضية ،سواء بعد ترسيحه من الرتقيد او ان مل يتم ترقيده بتاتاً ،يحق له التوجه
لواحدة من رشكات التمريض .قامئة الرشكات يف منطقة سكناك موجودة لدى
العامل االجتامعي يف املستشفى ،ويف مكاتب الرفاه اللوائية يف مؤسسة التأمني
الوطني.
متنح الرشكات ساعات الخدمة هذه دون مقابل حتى الحصول عىل قرار من
مؤسسة التأمني الوطني او لفرتة شهر عىل األكرث.
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فحص استحقاق منحة التمريض
يجب تعبئة استامرة دعوى للحصول عىل منحة متريض والتأكد من ارفاقها
بجميع املستندات التالية:
ترصيح دخل للـ  4اشهر االخرية قبل تقديم الدعوى ،طباعة املعطيات الطبية
من الطبيب املعالج يف صندوق املرىض وتلخيص تقرير الرتقيد .ان كانت خلفية
التوجه عقلية (الزهامير ،هلوسة ،فقدان الذاكرة ،اكتئاب الحاد) ،يفضل ارفاق
تقرير طبي من طبيب الشيخوخة ،الخدمة مشمولة يف خدمات صندوق املرىض.
استامرات الدعاوى ميكن الحصول عليها من:
• فروع مؤسسة التأمني الوطني
• عىل موقع مؤسسة التأمني الوطني عىل العنوانwww.btl.gov.il :
• يف املستشفيات لدى العاملني االجتامعيني
• يف مكاتب الرفاه االقليمية
• يف عيادات صناديق املرىض
بعد ارسال االستامرات ملؤسسة التأمني الوطني سيتم تنسيق زيارة من اخصايئ
من قبل مؤسسة التأمني الوطني والذي سيصل إىل منزل املواطن املسن من أجل
تقييم مستوى اعتامده عىل اآلخرين.
تحديد االستحقاق وحجمه يتم من قبل موظف الدعاوى يف مؤسسة التأمني
الوطني.
اليوم ميكن الحصول ،بحسب مكان السكن ،عىل معلومات عن معطيات خدمات
التمريض عىل موقع االنرتنت الخاص بالتأمني الوطني> www.btl.gov.il :
مخصصات وميزات > متريض > العثور عىل معطيات خدمات التمريض بحسب
البلدة.
كذلك ميكن متابعة تقدم اجراءات الدعوى للحصول عىل منحة التمريض عىل
موقع االنرتنت > www.btl.gov.il :خدمات شخصية.
وزارة املساواة االجتامعية 7

التأهيل الطبي
االستقاللية يف اداء الوظائف هي احدى االمور الهامة لدى االنسان .انخفاض
القدرة عىل االنجاز ميكن ان يحصل نتيجة اصابة جسدية من نوع ما ،يف أي سن
(مث ًال – سكتة دماغية او كرس) .التأهيل الطبي هو حق مينحه قانون التأمني
الصحي الحكومي ،وهو من مسؤولية صندوق املرىض الذي ينتمي اليه املتعالج.
وضعت عملية التأهيل لتسمح للمتعالج بالعودة الداء وظائفه اليومية قدر
اإلمكان – من ناحية جسدية ،اجتامعية ونفسية ،بهدف ضامن نهج حياة نشط
وصحي ،يف العائلة ويف املجتمع.
يشمل التأهيل الطبي:عالج متعدد الوظائف وفق احتياجات املتعالج – عالج
طبي ،عالج طبيعي ،معالجني بالتشغيل ،اخصائيو تغذية ،وتخصصات اضافية
وفق الحاجة – معالجو نطق (اخصائيو نطق) ،ممرضات ،عاملني اجتامعيني،
اخصائيني نفسيني.
معلومات اضافية ميكن الحصول عليها من موقع وزارة الصحة عىل االنرتنت:
 > www.health.gov.ilمواضيع > كبار السن > التأهيل الطبي للمسن
يقدم التأهيل الطبي بناء عىل توصية من اخصايئ طب الشيخوخة او اخصايئ
تاهيل .املتعالج الراقد يف مستشفى عام – متنح توصية التأهيل عادة ضمن
مكتوب الترسيح من املستشفى .لتنسيق الحصول عىل الخدمة خالل الرقود
يف املستشفى ،ميكن التوجه ملندوب صندوق املرىض يف املستشفى قبل اصدار
مكتوب الترسيح (احياناً يتم هذا التنسيق عىل يد ممرضة االتصال والرقابة).

أجهزة التأهيل وتسهيل الحركة
تساهم وزارة الصحة يف متويل اجهزة التأهيل وتسهيل الحركة ،مثل كرايس
العجالت ،كرايس للحامم ولالغتسال ،رافعة للتنقل وغريها .تقدم الخدمة يف
مكاتب الصحة اللوائية التابعة لوزارة الصحة ،بواسطة اقسام االمراض املزمنة
والتأهيل ،وهي خاضعة ملستوى الحاجة واستحقاق املساهمة يف متويل األجهزة.
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معلومات اضافية ميكن العثور عليها عىل موقع وزارة الصحة عىل االنرتنت:
 > www.health.gov.ilخدمات > خدمات صحية > اجهزة التأهيل وتسهيل
الحركة .وعىل موقع االنرتنت "كل الصحة" عىل العنوان > www.call.gov.il
تأهيل > مالمئة أجهزة التاهيل وتسهيل الحركة.

مساعدة يف مالمئة ظروف السكن لألشخاص
املعاقني حركياً
تساعد وزارة البناء واالسكان بالتعاون مع وزارة الصحة يف متويل مالمئة داخل
البيت وطرق الوصول اليه لالشخاص املعاقني حركياً بشكل دائم ،والذي صادقت
عىل حالتهم مؤسسة طبية معرتف بها .يتم الحصول عىل املساعدة من وزارة
البناء واالسكان وفق انظمتها .تتم عملية تحديد االستحقاق وتحضريالوثائق
مبساعدة جهاز الصحة وصندوق املرىض .للحصول عىل معلومات واستشارة وتوجيه
يجب التوجه للعاملة االجتامعية يف قسم االمراض املزمنة والتأهيل يف مكتب الصحة
او للعاملة االجتامعية يف صندوق املرىض .تفاصيل اضافية ميكن الحصول عليها من
موقع وزارة الصحة عىل االنرتنت > www.health.gov.il :خدمات > خدمات
صحية > مساعدة يف مالمئة ظروف السكن لالشخاص املعاقني حركياً.

العالج الطبي يف املنزل
قد يستحق املتعالج ان يحصل عىل العالج يف املجتمع املشمول يف سلة الصحية
والتي يف مسؤولية صناديق املرىض حسب القانون يف منزله ،وذلك بواسطة زيارة
األطباء ،واملمرضات واالخصائيني الصحيني ذوي العالقة بحسب حاجة املتعالج،
وذلك ان كان وضعه الصحي بحاجة فعلية للحصول عىل الفحص او العالج يف
املنزل (مث ًال فحص دم ،زيارة طبيب او ممرضة ،معالج طبيعي ،وما شابه).
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العامل االجانب
املتعالج الذي وصل سن التقاعد ويحتاج بناء عىل إدائه الوظيفي ملساعدة بشكل
متواصل يف معظم ساعات اليوم ،يستحق الحصول عىل ترصيح لتشغيل عامل
اجنبي برشط ان يحصل يف اختبار االعتامد عىل االخرين الذي يجريه التأمني
الوطني يف اطار دعوى املطالبة مبنحة متريض عىل  5.4نقطة  ADLاو  4نقاط
 ADLبشكل تراكمي للشخص الوحيد ،او ملن وصل لسن  .90املواطنون املسنون
الذين يطلبون تشغيل عامل اجنبي ،والذين ال يسمح مستوى دخلهم باجتياز
اختبار االعتامد عىل اآلخرين يف اطار دعوى منحة التمريض يف مؤسسة التأمني
الوطني ،سيتم تحويلهم لسلطة السكان والهجرة عىل هاتف  *3450او إىل موقع
االنرتنت عىل العنوانwww.piba.gov.il :
ستتم مناقشة طلبات املواطنني املسنني فوق سن  85امام لجنة استشارية خاصة.
يجب ان ترفق للطلب:
• ترصيح بدفع رسوم الطلب بقيمة  300ش.ج.
الطلب الذي تم تقدميه دون ترصيح بدفع الرسوم سيتم ارجاعه للمرسل .يتغري
املبلغ من حني آلخر ،ميكن فحص املبالغ يف موقع االنرتنت الخاص بسلطة السكان
والهجرة عىل العنوانwww.piba.gov.il :
• صورة عن بطاقة الهوية  +امللحق للمتعالج وللمشغل (يف حال كان املعالج ال
يستطيع االيفاء بالتزاماته كمشغل للعامل االجنبي).
• للمتعالج الذي ال يريد االفصاح عن هويته ،يجب ارفاق مصادقة عىل الويص
القانوين.
• منوذج أ طلب للحصول عىل ترصيح لتشغيل عامل اجنبي او لتمديد ترصيح
قائم.
• منوذج ب – التزام املشغل.
• منوذج ج – ترصيح تنازل عن الرسية.
• منوذج هـ  -منوذج طلب للمتعالج الذي يوشك عىل مغادرة املستشفى.
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اذا اقرتب موعد ترسيح املتعالج من املستشفى عليه أن يقدم تشخيصاً طبياً
من قبل طبيب املستشفى ،والذي يؤكد حاجته لسلسلة من العالجات والحاجة
للمراقبة عىل مدى  42ساعة كام يشري إىل التاريخ املتوقع لترسيح املريض من
املستشفى ،سيتم فحص امكانية للحصول عىل ترصيح لتشغيل عامل اجنبي.
سيمنح الترصيح بحسب هذا البند لفرتة  3أشهر فقط ،ويخضع لقرار اللجنة
االستشارية املتخصصة ملجال التمريض يف شعبة التصاريح يف سلطة السكان
والهجرة .منوذج طلب للحصول عىل ترصيح لتشغيل عامل اجنبي يف مجال
التمريض ميكن تنزيله من موقع االنرتنت .www.piba.gov.il
بعد الحصول عىل ترصيح تشغيل العامل االجنبي ،يجب التسجيل لدى واحد من
املكاتب الخاصة املسجلة لغرض تشغيل العامل اجانب .معلومات عن املكاتب
ميكن العثور عليها يف موقع االنرتنت الخاص بسلطة السكان والهجرة عىل
العنوان.www.piba.gov.il :

مببادرة

من وزارة املساواة االجتامعية

وحدة
"سغوال"

مركز حقوق
املواطنني
املسنني وابناء
عائالتهم
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اعفاءات وتخفيضات يف املشاركة الذاتية يف
صناديق املرىض
الحقوق واالمتيازات التالية يستحقها املواطنون املسنون يف جميع صناديق
املرىض يف ارسائيل –
تخفيض يف رسوم املشاركة الذاتية عند رشاء األدوية
• عضو صندوق املرىض فوق سن  72يستحق تخفيضاً بنسبة  10%عىل رسوم
االشرتاك الشخيص مقابل األدوية.
• املواطن املسن الذي يحصل عىل منحة بحسب قانون ضامن الدخل او بحسب
البند  11من قانون التعويضات لألرسى اليهود وألبناء عائالتهم ،لفرتة  6أشهر
عىل األقل ،وكذلك املواطن املسن الذي يحصل عىل مخصصات شيخوخة من ذوي
االحتياجات الخاصة ،يستحق تخفيضاً بنسبة  50%من السعر املحدد بحسب
قانون التأمني الصحي الحكومي عىل االدوية املشمولة يف سلة الخدمات الصحية.
• ميكن فحص الرتتيبات املتبعة من أجل الحصول عىل االعفاء يف املقسم .*8840
تفاصيل اضافية موجودة عىل موقع االنرتنت الخاص بوزارة الصحة:
 > www.health.gov.ilمواضيع > حقوق املؤمنني > حقوق بحسب قانون
التأمني الصحي الحكومي.
تخفيض عىل سقف الدفعات الفصيل لرسوم املشاركة الذاتية يف رشاء األدوية
• مريض مزمن وفق معايري وزارة الصحة ،يدفع مقابل االدوية يف سلة الخدمات
الصحية او يف السلة املوسعة لصندوق املرىض حتى مبلغ السقف الفصيل املحدد
مقابل االدوية فقط .يتغري سقف الدفعات من حني آلخر وهناك اختالفات بني
صناديق املرىض (االحتساب الفصيل للسقف يرتاوح بني  882ش.ج .و 1068
ش.ج .للفصل بحسب صندوق املرىض).
• املواطن املسن الذي يحصل عىل منحة بحسب قانون ضامن الدخل يستحق
تخفيضاً بقيمة  50%من مبلغ سقف الدفعات الفصيل لألدوية ،والذي يتغري
من حني آلخر (االحتساب الفصيل للسقف يرتاوح بني  441ش.ج .و  534ش.ج.
بحسب صندوق املرىض).
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سقف الدفعات الفصيل للعائلة – للمشاركات مقابل زيارة طبيب متخصص،
والعيادات الخارجية واملعاهد
• العائلة التي وصل احد افرادها سن 67تستحق تخفيضاً بقيمة  50%من
سقف الدفعات الفصيل التقوميي .سقف الدفعات للعائلة يتعلق باملشاركة يف
زيارات لدى طبيب متخصص (يف العيادات العاملة يف اطار املستشفيات العامة)
واملعاهد (املعاهد غري املتواجدة يف املستشفيات العامة مثل معاهد التصوير،
معاهد التشخيص ومعاهد أخرى).
انتبهوا  ،من املحتمل ان يكون باستطاعتكم الحصول عىل التخفيض قبل ذلك،
افحصوا ذلك مع صندوق املرىض.
• املواطن املسن عضو صندوق املرىض والذي تدفع له منحة بحسب قانون
ضامن الدخل او بحسب البند  11من قانون التعويضات ألرسى اليهود وألبناء
عائالتهم ،لفرتة ستة أشهر عىل األقل ،وكذلك املواطن املسن الذي يحصل عىل
مخصصات شيخوخة من ذوي االحتياجات الخاصة بحسب البند  251من قانون
التأمني الوطني
(نشري باختصار يف هذه الكراسة"-الحاصل عىل منحة شيخوخة من ذوي
االحتياجات الخاصة") يستحقون اعفا ًء كام ًال من دفع رسوم لدى زيارة طبيب
متخصص أو معاهد وعيادات خارجية.
انتبهوا – ميكن ان يكون افراد عائلتكم مستحقون ايضاً لالعفاء املذكور ،تأكد من
املوضوع يف صندوق املرىض.
أسقف الدفعات من نفس النوع ال تحسب تراكمياً باستثناء التخفيضات عىل
االدوية.
أسقف الدفعات من انواع مختلفة ترسي عىل املؤمن تراكمياً .مث ًال – اذا كان
املؤمن مريض مزمن وكذلك فوق سن التقاعد ،سيرسي عليه سقف دفعات
املرىض املزمنني عىل االدوية وكذلك  50%من السقف الفصيل للعائلة.
استحقاق التخفيض ال ينتقص من استحقاق سقف الدفعات.
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مساعدة يف رشاء اجهزة سمع
االشخاص يف سن  65فام فوق والذين يحتاجون اجهزة سمع بحسب توصية
طبية ،يستحقون الحصول من صندوق املرىض عىل اجهزة سمع او الحصول عىل
مشاركة يف متويلها .تفاصيل الرشوط واالستحقاق ميكن االطالع عليها عىل موقع
وزارة الصحة عىل االنرتنت > www.health.gov.il :مواضيع > كبار السن >
تطوير الصحة الوقائية > انخفاض السمع لدى كبار السن.
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التأمني املكمل والتأمني الصحي
التأمينات املكملة يف صناديق املرىض والتأمينات الصحية الخاصة متنح احياناً
تخفيضات او اسرتجاعات مقابل املصاريف عىل األدوية ،االستشارات الطبية،
الجراحات وغريها.
ميكن فحص االستحقاقات املتعلقة بالتأمينات املكملة يف صناديق املرىض،
بالنسبة للتأمينات الصحية الخاصة – يف رشكات التأمني.
زوروا ايضاً موقع االنرتنت "كل الصحة" عىل العنوانwww.call.gov.il :
نحن ننصح بفحص موضوع استحقاق النقاهة او املساعدة يف متويل ممرضة
بعد العمليات الجراحية ملن تنطبق عليه الرشوط يف صندوق املرىض.

التأمني التمرييض
الكثري من املواطنني املسنني اشرتوا تأميناً متريضياً – عرب صناديق املرىض ،او عرب
مكان العمل او بشكل شخيص.
اذا وصل املسن ملرحلة "مترييض" او "غري مستقر نفسياً يحتاج للرقابة" ،ينصح
بفحص وجود تأمني مترييض للمسن ،وان توفر – يجب فحص استحقاقه للحصول
عىل تعويض من رشكة التأمني لتمويل العالج التمرييض يف املنزل او الرتقيد يف
مؤسسة متريضية وفق رشوط بوليصة التأمني .يف الحاالت املالمئة ميكن االستعانة
يف هذا املوضوع ايضاً بصندوق املرىض .يف هذا السياق اطلع ايضاً عىل االستحقاق
لتعويض منحة متريض من قبل مؤسسة التأمني الوطني (أعاله) ومؤسسات
العالج املتواصل (مبا فيها الرتقيد للمتعالجني التمريضيني وغري املستقرين نفسياً
عرب وزارة الصحة ،فيام ييل).
لتفاصيل اضافية ميكن التوجه ملقسم وزارة الصحة .*5400
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العودة إىل املجتمع
الخدمات املقدمة للمواطنني املسنني بواسطة اقسام الخدمات االجتامعية يف
السلطات املحلية:
• نوادي ترفيه للمسنني التمريضيني وغري املستقرين نفسياً ،مراكز نهارية،
مجتمع داعم ،سفريات للعالج الطبي الرضوري ،مساعدة عىل أساس مهني،
استكامل تجهيزات اساسية يف املنزل ،مساعدة يف الدخول لبيوت املسنني وغريها.
تجدر االشارة إىل أن هذه الخدمات خاضعة ملعايري وزارة الرفاه والخدمات
االجتامعية.
معلومات عىل موقع وزارة الرفاه عىل االنرتنت.www.molsa.gov.il :

مؤسسات العالج املستمر
احيانا ال يسمح الوضع الوظيفي الطبي للمواطن املسن مبواصلة تلقي العالج يف
املنزل ،وذلك بسبب انعدام ظروف العالج املالمئة .يتم تحديد االطار املؤسيس
املالئم بحسب الوضع الوظيفي للمواطن املسن ،كام هو معرف من قبل املختصني
املالمئني.
جميع مؤسسات للعالج املستمر ملزمة باملشاركة الذاتية كام هو مفصل ادناه:
بيوت لغري املستقرين
اذا تم اعتبار املواطن املسن "غري مستقر" يجب التوجه لبيت مسنني مخصص
لغري املستقرين نفسياً ومرخص من وزارة الرفاه ،للحصول عىل مساعدة بتمويل
مكوثه (مبشاركة املسن وابناء وافراد عائلته) ،ميكن التوجه للعاملة النفسية يف
مكتب الرفاه املحيل .تفاصيل عىل موقع وزارة الرفاه عىل االنرتنت

www.molsa.gov.il
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ترقيد التمرضيني وغري املستقرين نفسياً
عندما ال يسمح الوضع الطبي والوظيفي للمواطن املسن مبواصلة تلقي العالج
يف منزله وع ّرف طبيب الشيخوخة حالته بأنها "متريضية" او "غري مستقرة نفسياً"
ويحتاج الطار مؤسسايت متواصل من هذا النوع ،يجب التوجه للرتقيد يف قسم
التمريضيني او غري املستقرين نفسياً املرخصة من وزارة الصحة .الحصول عىل
املساعدة من وزارة الصحة بتمويل الرتقيد للتمريضيني وغري املستقرين نفسياً
مرشوط بدفع مشاركة من املسن/ة ،الوزج/ة واالبناء ،كام هو محدد بحسب
اجراءات وزارة الصحة .هذه املساعدة محددة للمؤسسات التي تعاقدت معها
وزارة الصحة باتفاقية مالمئة وسارية املفعول (بناء عىل عطاء).
معلومات اضافية يف صفحة "املساعدة بتمويل الرتقيد للتمريضيني وغري املستقرين
نفسياً" عىل موقع وزارة الصحة عىل االنرتنت.www.health.gov.il :
مركز تظلامت الجمهور حول قانون التأمني الصحي الحكومي
املؤمنني الذين يعتقدون انه قد تم االنتقاص من حقوقهم التي يضمنها قانون
التأمني الصحي الحكومي – ميكنهم تقديم تظلم كتايب ملكتب توجهات الجمهور
بناء عىل قانون التأمني الصحي الحكومي يف وزارة الصحة عىل العنوان :شارع
يرمياهو  ،39القدس ميكود ،9101002 :ص.ب 1176 .القدس ،او عىل الفاكس
 02-5655981او عىل الربيد االلكرتوين kvilot@moh.health.gov.il :او
بواسطة منوذج عرب االنرتنت عىل صفحة تظلامت الجمهور لقانون التأمني الصحي
الحكومي عىل موقع وزارة الصحة عىل االنرتنت.
تفاصيل اضافية عىل صفحة يف هذا املوضوع عىل موقع وزارة الصحة عىل
االنرتنت > www.health.gov.il :مواضيع > حقوق املؤمنني > مكتب تظلامت
الجمهور حول قانون التأمني الصحي الحكومي.

مركز لتوجهات املواطنني املسنني
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حقوق افراد العائلة الذين يعتنون باملواطن املسن
 .1قانون رسوم مرض (التغيب نتيجة مرض أحد الوالدين لعام  1993ينص عىل
ان العامل يستحق التغيب عن العمل بسبب مرض أحد والديه او والدي زوجه/
زوجته وذلك عىل حساب رصيد االجازات املرضية للعامل.
 .2قانون رسوم املرض (تغيب بسبب مرض الزوج/ة) لعام  1998ينص عىل أنه
يحق للعامل التغيب عن العمل بسبب مرض زوجه/زوجته وذلك عىل حساب
رصيد االجازات املرضية الخاصة بالعامل.
 .3قانون تعويض الفصل لعام  1963ينص عىل انه يف حال طرأت أسباب صحية
للعامل او احد افراد عائلته متنعه من مواصلة العمل ،يحق للعامل ان يستقيل
ويتم اعتبار استقالته كفصل من العمل وفق ما يحدده القانون.
 .4البند  44من قانون رضيبة الدخل مينح استحقاقاً يف الرضيبة عىل دخل الفرد
من سكان ارسائيل والذي دفع يف السنة املالية مقابل مكوث احد الوالدين العاجز
متاماً عن الحركة ،واملقيد بالرسير ،الرضير او غري املؤهل ادراكياً يف مؤسسة.
 .5البند ( 2أ) ( )7من قانون ضامن الدخل لعام  1981مينح الحق بالحصول
عىل ضامن دخل ملن يعتني بزوجه/زوجته املريض املريضة واملحتاجة ملراقبة
مستمرة ،وفق االنظمة واالحكام ذات العالقة.

مببادرة

من وزارة املساواة االجتامعية

وحدة
"سغوال"
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مركز حقوق
املواطنني
املسنني وابناء
عائالتهم

"مواقع وحدات سغوال
اقيمت يف اطار هذا املرشوع حتى اآلن  21وحدة سغوال يف مستشفيات مختلفة
يف انحاء البالد .لراحتكم مرفقة قامئة بوحدات سغوال وطرق االتصال بها (مرتبة
بحسب توزيعها القطري):
مستشفى زيف
بجانب كفترييا املستشفى واملصاعد
هاتف04-6828162 :
مستشفى بوريا
مبنى العيادات الخارجية مقابل معهد تصوير االشعة
هاتف04-6652286 :
املركز الصحي للجليل ،نهاريا
قاعة مدخل الطوارئ ،مقابل مقاسم صناديق املرىض
هاتف04-8837019 :
مستشفى رامبام
املدخل الرئييس يف مكتب االستعالمات
هاتف04-7772788 :
مستشفى مئري
طابق املدخل يف مركز الخدمة
هاتف09-7472426 :
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املركز الصحي شيبا يف تل هشومري
مبنى الرتقيد املركزي ،طابق املدخل
هاتف03-5305402 :
املركز الطبي تل أبيب ،ايخيلوف
الخدمات االجتامعية ايخيلوف
هاتف03-6947680 :
مستشفى أساف هروفيه
مبنى ترقيد كبار السن عىل اسم عليزا بيغن ،الطابق األريض
هاتف08-9542153/9 :
مستشفى شعاري تصيدق
طابق املدخل ( )4يجانب العيادات الخارجية
هاتف02-5645066 :
مستشفى كابالن
املحطة ( 16قسم األطفال سابقاً)
هاتف08-9441509 :
مستشفى برزيالي
يف مدخل مبنى الرتقيد الجديد ،مقابل القاعة عىل اسم د .مايل
هاتف08-6746928 :
مستشفى سوروكا
عيادات االطفال بجانب قسم ادارة املخاطر
هاتف08-6400468 :
 20وزارة املساواة االجتامعية

هواتف رضورية
وزارة املساواة االجتامعية:
مركز  * 8840لتوجهات املواطنني املسننيwww.mse.gov.il :
وزارة الصحة:
مقسم وزراة الصحة *5400
مقسم الرتجمة الطبية عند اللقاء بني املعالج واملتعالج *5144
مؤسسة التأمني الوطني:
مقسم هاتفي يف املواضيع املتعلقة بالشيخوخة 02-6463400
مركز املعلومات والدعم القطري للمواطنني املسنني وافراد عائالتهم  *9696او
02-6709857
صناديق املرىض
كالليت – *2700
www.clalit.co.il
مكايب – *3555
www.maccabi4u.co.il
ليئوميت – *507
www.leumit.co.il
مئوحيدت – *3833
www.meuhedet.co.il
وزارة الدفاع شعبة العائالت والتخليد:
هاتف03-7776700 :
مكتب تظلامت الجمهور يف حول قانون التأمني الصحي الحكومي:
شكاوى ضد صناديق املرىض فيام يتعلق بتقديم الخدمات الصحية (ادوية،
عالجات ،ترقيد ،وما شابه) هاتف ،*5400 :فاكس02-5655981 :

يف كل سؤال او استفسار اتصلوا مبقسم
توجهات الجمهور يف وزارة املساواة
االجتامعية  *8840وسترسنا مساعدتكم.
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تحتوي هذه الكراسة عىل معلومات عامة فقط.
يجب عدم اعتبار املعلومات الواردة بأنها صيغة قانون ملزمة
مكتب املساواة االجتامعية شارع "عام فعوملو"  3القدس 91919
هاتف | *8840 :فاكس infovatikim@mse.gov.il – 02-5605034
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