
תקנות קרן הסיעוד
"סיעודי כסף“ "סיעודי זהב“ 

מטרת הביטוח הסיעודי:. 1

להעניק לחברי מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, זכות לשיפוי בגין הוצאות אשפוז סיעודי, ו /או 
טיפול סיעודי ביתי, והכל בכפוף לתנאים ולכללים המפורטים בתקנות אלה.

הגדרות:. 2

בתקנות אלה תהיה למונחים הבאים המשמעות כמצוין להלן:

"האגודה" - מכבי מגן אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, או כל מי שימונה על ידה.. 2.1

"תקנות האגודה" - תקנותיה הרשומות של האגודה, בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, כפי עדכונן . 2.2
מעת לעת.

"ועד ההנהלה" - ועד הנהלת האגודה שנבחר בהתאם לתקנות האגודה.. 2.3

"קרן מכבי" - עמותה רשומה שמספרה אצל רשם העמותות הוא 3-700-58.. 2.4

"חוק ביטוח בריאות ממלכתי" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994, לרבות התקנות ו /או הצווים שהוצאו . 2.5
ו/או יוצאו מכוחו.

"מכבי" - מכבי שירותי בריאות )לשעבר קופ"ח מכבי(.. 2.6

"חבר" - אדם מגיל 18 ומעלה אשר במועד הצטרפותו לאגודה הינו חבר במכבי, אשר בקשתו לחברות באגודה . 2.7
אושרה, ומשולמים עבורו דמי חבר כסדרם, וכן ילדיו של חבר כמוגדר לעיל, אשר במועד הצטרפותם לאגודה הינם 

 חברים במכבי, שטרם מלאו להם 18 שנה, שאינם עובדים ואינם מרוויחים למחייתם, ואשר אושרה חברותם באגודה.
על אף האמור לעיל, מי שהיה חבר בקרן מכבי ביום 1.7.98 וקרן מכבי הגישה עבורו בקשה להתקבל לאגודה ייחשב 

אף הוא כמי שבקשתו לחברות באגודה אושרה, בתוכנית "סיעודי כסף" בלבד, ובכפוף לתשלום דמי חבר כסדרם.

"חודש" - חודש ימים לפי הלוח הגריגוריאני.. 2.8

"חודש חברות" - חודש ששולמו בעדו דמי חבר.. 2.9

 "שנת חברות" - 12 חודשי חברות רצופים, שהראשון בהם מתחיל מיום תחילת חברותו של החבר באגודה על פי . 2.10
האמור בסעיף 1.4 להלן .

"תוכנית סיעודי כסף" - רובד ראשון של זכויות, המעניק שיפוי מן האגודה בגין הוצאות סיעודיות, כמפורט בתקנות . 2.11
אלה.

"תוכנית סיעודי זהב" - רובד שני של זכויות המעניק שיפוי מן האגודה בגין הוצאות סיעודיות, והכולל בתוכו את . 2.12
הזכויות בתוכנית סיעודי כסף וזכויות משלימות, והכל כמפורט בתקנות אלה .

"מוטב" - חבר הנזקק לאשפוז סיעודי או טיפול סיעודי ביתי, הזכאי לשיפוי עפ"י תקנות אלה.. 2.13

"נזקק סיעוד" - חבר האגודה, אשר מצב בריאותו ותיפקודו לקויים במידה ובאופן המונעים או המגבילים אותו . 2.14
מלתפקד תיפקוד יום יומי עצמאי בלא פחות משלושה תיפקודים יומיומיים מצטברים של  "A.D.L" כהגדרתו להלן, 

ואשר בגינם הינו נזקק באופן יום יומי לשרותי סיעוד מן הזולת כהגדרתו להלן, והכל עפ"י המבחנים והמשקלים 
 הקבועים ב"הערכה תיפקודית" כפי שקבע הגוף המאשר המרכזי.

למען הסר ספק יובהר כי לא יכלל בגדרו של נזקק סיעוד, תינוק או ילד שבריאותם תקינה ורגילה, המנועים מלתפקד 
בלא פחות משלושה סעיפים מצטברים של "A.D.L" והזקוקים באופן יום יומי לעזרת הזולת, במסגרת התפתחותם 

התקינה, ברמה התואמת את גילם והתפתחותם הנורמטיבית.
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 "ACTIVITIES OF DAILY LIVING") – "A.D.L"( תפקוד יומיומי עצמאי בפעילויות הבאות:

ניידות.א. 

הלבשה.ב. 

רחצה.ג. 

אכילה ושתיה.ד. 

שליטה על הסוגרים.ה. 

"טופס הערכה תיפקודית" - טופס סיכום הערכה תיפקודית אשר מבוצעת לחבר ע"י אחות מוסמכת מטעם האגודה, 
הקובעת את מידת הזקקותו של החבר לעזרת הזולת בהתאם לקריטריונים כאמור בהגדרת נזקק סיעוד בחמישה 

.)"A.D.L"( תפקודים יומיומיים 
התיפקודים הלקויים מוערכים על סולם ניקוד בהתאם למידת ההיזקקות לעזרת הזולת כאשר סך הניקוד המצטבר 

קובע את דרגת הזכאות.

"נזקק לאשפוז סיעודי בתוכנית סיעודי כסף" – נזקק סיעוד שצבר לפחות ½5 נקודות בהערכה תיפקודית . 2.15
והמאושפז במוסד סיעודי מוכר, ואשר מטרת אשפוזו הינה אך ורק אשפוז סיעודי רגיל ואינה למטרת אשפוז כללי, 

אשפוז סיעודי מורכב או אשפוז שיקומי, כהגדרתם להלן .

"נזקק לאשפוז סיעודי בתוכנית סיעודי זהב" – נזקק סיעוד שצבר לפחות 6 נקודות בהערכה תיפקודית והמאושפז . 2.16
במוסד סיעודי מוכר, ואשר מטרת אשפוזו הינה אך ורק אשפוז סיעודי רגיל, ואינה למטרת אשפוז כללי, אשפוז 

סיעודי מורכב או אשפוז שיקומי, כהגדרתם להלן .

"נזקק לטיפול סיעודי ביתי בתוכנית סיעודי כסף" - נזקק סיעוד שצבר לפחות ½1 נקודות בהערכה תיפקודית . 2.17
והמטופל בביתו.

"נזקק לטיפול סיעודי ביתי בתוכנית סיעודי זהב" - נזקק סיעוד שצבר לפחות 6 נקודות בהערכה תיפקודית . 2.18
והמטופל בביתו.

"שירותי סיעוד" - שירותים הניתנים לנזקק סיעוד, לצורך עזרה בתפקוד יום יומי כמפורט ב –A.D.L, במסגרת אשפוז . 2.19
סיעודי רגיל או בטיפול סיעודי ביתי .

"נותן שירותי סיעוד" - תאגיד, גוף או אדם שאינו בן משפחה מקרבה ראשונה של נזקק הסיעוד בו הוא מטפל, . 2.20
שפעולתו היחידה או העיקרית היא מתן שירותי סיעוד ובידיו כל הרשיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין וע"י כל 

 רשות לפעילותו זו, במועד מתן שירותי הסיעוד.
תאגיד כאמור הנותן שירותי סיעוד, יהיה מחוייב בנוסף בהמצאת אישור מן המוסד לביטוח לאומי על היותו ספק 

 שירותים לעניין חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשמ"ה – 1995. 
"בן משפחה מקרבה ראשונה" כנזכר לעיל משמעו בן/בת זוג, הורה, אח/ אחות, סב/ סבתא, ילדיו, נכדיו ובני זוגם.

"סיעודי ביתי" – שירותי סיעוד הניתנים לנזקק סיעוד בביתו שלא במסגרת אשפוז סיעודי רגיל, אשפוז סיעודי מורכב, . 2.21
אשפוז שיקומי או אשפוז כללי, והניתנים ע"י נותן שירותי סיעוד.

"מוסד סיעודי" – מוסד ו/או מחלקה סיעודית או מחלקת תשושים או מחלקת עצמאיים בבית אבות או בבית חולים . 2.22
כללי שאושרו ע"י משרד הבריאות או האגודה, אשר עיסוקם היחיד או העיקרי הינו אשפוז חולים סיעודיים.

"אשפוז סיעודי רגיל" - אשפוז של נזקק לאשפוז סיעודי במוסד סיעודי כהגדרתו בסעיף 2.22 לעיל, אשר טיפול . 2.23
רפואי אקטיבי אינו צפוי לשפר את מצב בריאותו ותפקודו, ומצבו הרפואי איננו מחייב אשפוז כללי או אשפוז סיעודי 

מורכב או אשפוז שיקומי.

"אשפוז סיעודי מורכב" – אשפוז במוסד סיעודי מורכב ו/או מוסד רפואי כלשהו של נזקק סיעוד, הסובל גם מאחת . 2.24
או יותר מהבעיות שלהלן, אשר טיפול רפואי אקטיבי עשוי לשפר את מצב בריאותו הסיעודי המורכב:

פצעי לחץ הדורשים טיפול רפואי אקטיבי )להוציא שפשופים קלים(.א. 

בעיות נשימתיות הדורשות טיפול סיעודי ורפואי קבוע ומתמשך )כגון: הנשמה ע"י מכשיר טרכוסטומיה ב. 
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שדורשת טיפול צמוד(.

בעיות תזונתיות המחייבות האכלה דרך זונדה, עירוי או בדרך אחרת.ג. 

חולים הזקוקים לדיאליזה.ד. 

חולים אונקולוגיים הזקוקים לטיפול רפואי אקטיבי )כגון: עירוי דם, ניקוזים פלוריאלים, תרופה להשקטת כאבים ה. 
במתן תוך ורידי(.

חולים הסובלים ממחלות סיסטמיות הדורשות טיפול רפואי מתמיד ומתמשך.ו. 

כל חולה אחר הזקוק להשגחה וטיפול רפואי אקטיבי רצוף ומתמשך או הסובל מבעיות רפואיות משתנות ובלתי ז. 
יציבות.

"אשפוז שיקומי" - אשפוז בבית חולים או במוסד רפואי שעיקר יעודו הוא להחזיר נזקק סיעוד לאיתנו ו/או קרוב ככל . 2.25
האפשר למצבו הבריאותי הקודם.

"אשפוז כללי" - אשפוז לצורך קבלת עזרה רפואית מכל סוג שהוא, למעט אשפוז סיעודי מורכב, אשפוז סיעודי רגיל, . 2.26
ואשפוז שיקומי.

"הוצאות ממשיות" - הוצאות בהן נשא החבר בעצמו לאחר הפחתת כל שיפוי ו/או פיצוי סיעודי על פי כל דין ו/או . 2.27
 ממשרד הבריאות ו/או ממכבי.

הוצאות ממשיות בגין אשפוז סיעודי רגיל כוללות הוצאות על אשפוז בלבד ולא יכללו הוצאות נלוות לאשפוז כגון 
 הוצאות על תרופות, בדיקות וטיפולים, ציוד ואביזרים ברי קיימא ומתכלים, הסעים לרבות אמבולנס וכיו"ב. 

הוצאות ממשיות בגין טיפול סיעודי ביתי כוללות הוצאות על שכר עבודה ששולם בפועל, ולא יכללו הוצאות נלוות 
שהוצאו עבור העובד ואינם חלק משכר העבודה.

"שיפוי" – תשלום כספי ו/או שווה ערך אשר ינתן ע"י האגודה בגין שירותי סיעוד אותם צרך מוטב , בכפוף לתקרות . 2.28
 סכומי השיפוי ולתקרת תקופת השיפוי כמפורט בסעיף 9 לתקנות אלה, ובכפוף לכל יתר ההוראות בתקנות אלה.

השיפוי ינתן בדרכים הבאות:

שיפוי בגין אשפוז סיעודי רגיל - השתתפות בהוצאות הממשיות למתן שירותי סיעוד למוטב, אשר עליהן הוצגו א. 
חשבוניות מס וקבלות מקוריות כדין, המוכיחות קיום הוצאות אלה.

שיפוי בגין טיפול סיעודי ביתי הניתן ע"י תאגיד שבהסכם עם האגודה – השתתפות בהוצאות ישירות לידי נותן ב. 
שירותי הסיעוד למוטב, כנגד הגשת חשבוניות מס כדין מאת נותן שירותי הסיעוד ישירות לאגודה.

שיפוי בגין טיפול סיעודי ביתי הניתן ע"י מטפל פרטי שאינו תאגיד - השתתפות בהוצאות הממשיות למתן ג. 
שירותי סיעוד למוטב, אשר עליהן הוצגו כל המסמכים והאישורים כנדרש ע"י האגודה.

"תקופת המתנה" – תקופה בת שלושים יום המתחילה ביום הגשת בקשה לאגודה על פי הוראות תקנות אלה. מניין . 2.29
שלושים יום כאמור לעיל יחל ביום הגשת הבקשה וכל המסמכים המפורטים בה כאמור בסעיף 8.1.

"תקופת אכשרה" – תקופה רצופה המתחילה ומסתיימת לגבי כל חבר במועדים ובתקופות כמצויין להלן. חבר אשר . 2.30
הפך לפני ו/או במהלך תקופת האכשרה לנזקק סיעוד כהגדרתו בס"ק 2.14 לעיל, לא יהיה זכאי לזכות כלשהי מן 

האגודה בתקופת האכשרה ו/או לאחריה.

תקופת אכשרה לתוכנית סיעודי כסף:

למי שחברותו באגודה החלה ביום 1.7.98 ואילך, וגילו בעת ההצטרפות היה מתחת לגיל 60 שנה - תקופה רצופה א. 
של ארבעה חודשי חברות שתחילתה במועד הצטרפותו של החבר לאגודה . 

למי שחברותו באגודה החלה ביום 1.7.98 ואילך וגילו בעת ההצטרפות היה 60 שנה ויותר - תקופה רצופה של 12 ב. 
חודשי חברות שתחילתם במועד הצטרפותו של החבר לאגודה.

מי שהיה חבר בקרן מכבי ביום 28.2.95 – תקופה רצופה בת ארבעה חודשי חברות החל ממועד זה.ג. 

למי שחברותו בקרן מכבי החלה במועד כלשהו בין התאריכים 1.3.95 ועד יום 30.6.98 וגילו בעת ההצטרפות היה ד. 
מתחת לגיל 60 שנה - תקופה רצופה בת 4 חודשי חברות שתחילתם במועד הצטרפותו של החבר לקרן מכבי.
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למי שחברותו בקרן מכבי החלה במועד כלשהו בין התאריכים 1.3.95 ועד יום 30.6.98 וגילו בעת ההצטרפות היה ה. 
60 שנה ויותר - תקופה רצופה בת 12 חודשי חברות שתחילתם במועד הצטרפותו לקרן מכבי .

 תקופת אכשרה לתוכנית סיעודי זהב:
תקופה רצופה בת 24 חודשי חברות באגודה, שתחילתם ממועד הצטרפותו של החבר לאגודה.

"הגוף המאשר המרכזי" – גוף בעל סמכות מטעם האגודה לקבוע, לאשר, לדחות ולהגביל זכאות של החבר לשיפוי, . 2.31
 והכל בכפוף להוראות תקנות אלה. הגוף המאשר המרכזי יורכב ממוסמכת סיעוד ורכזת קרן הסיעוד.

"הגוף המאשר המרכזי" – גוף בעל סמכות מטעם האגודה לדון בעניינים הבאים בכפוף להוראות תקנות אלה: 

אישור ודחייה של בקשות לטיפול סיעודי ביתי.א. 

אישור ודחיית בקשות להשתתפות באשפוז סיעודי.ב. 

הארכה של תקופת זכאות מאושרת.ג. 

"ועדת ערר לעניין זכאות בקרן הסיעוד" – ועדה הממונה ע"י האגודה הדנה בעררים של חברים על החלטות הגוף . 2.32
המאשר המרכזי, בה יכהנו רופאה, משפטנית ונציגת מכבי מגן.

"ועדת ערר לעניין הצטרפות לקרן הסיעוד" - ועדה הממונה ע"י האגודה, הדנה בעררים של חברים או המבקשים . 2.33
להצטרף כחברים על החלטות הגוף המחליט בסניף או במחוז לפי העניין, בה יכהנו שתי רופאות, עובדת סוציאלית 

ונציגים נוספים ע"פ קביעתה של האגודה, ככל שתמצא האגודה לנכון ובלבד שאינם עובדי האגודה או מכבי.

תהליך ההצטרפות לאגודה. 3

כל חבר מכבי שטרם מלאו לו 70 שנה רשאי להגיש בקשה להתקבל לאגודה לצורך רכישת זכויות בתוכנית סיעודי . 3.1
כסף. 

כל חבר מכבי שטרם מלאו לו 60 שנה רשאי להגיש בקשה להתקבל לאגודה לצורך רכישת זכויות בתוכנית סיעודי . 3.2
זהב.

האגודה תהא רשאית לקבל לשורותיה חברים נוספים מבין חברי מכבי שטרם מלאו להם 70 שנה, בתנאים ובכללים . 3.3
כפי שתראה האגודה לנכון.

מועמד המבקש להתקבל כחבר, ימלא טופס הצעה של האגודה הכולל כתב ויתור על סודיות רפואית והצהרת . 3.4
בריאות.

האגודה תבדוק כל בקשה כאמור והיא רשאית לקבל מועמד או לדחות בקשתו, עפ"י גילו כאמור בס"ק 3.1 , 3.2 . 3.5
לעיל ועפ"י מצבו הגופני, הבריאותי והתפקודי. בכל מקרה שתמצא לנכון, רשאית האגודה לדרוש מן המועמד לעבור 

בדיקה רפואית.

האגודה רשאית לחייב מועמד לחברות בתשלום דמי רישום ודמי בדיקה רפואית.. 3.6

מי שמסר מידע כוזב ו/או מידע לא נכון ו/או העלים עובדות על מצב בריאותו ו/או תפקודו בעת מילוי טופס הבקשה . 3.7
ו/או הצהרת הבריאות ו/או הבדיקה הרפואית, רשאית האגודה להפסיק מיד את חברותו באגודה, ולתבוע ממנו פיצוי 

על כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לאגודה עקב כך.

הסעיפים 3.1-3.3 אינם מטילים כל חבות על האגודה לקבל מועמד כלשהו כחבר.. 3.8

חבר חייב להודיע לאגודה על שינויים שחלו בשמו ובכתובתו. כל הודעה שנשלחה לחבר בדואר לפי הכתובת . 3.9
האחרונה אותה מסר החבר תחשב שנתקבלה בתום 4 ימים ממועד שנשלחה ההודעה.

תחילה וסיום חברות:. 4

החברות מתחילה מראשית החודש בו אושרה חברותו של מועמד באגודה ועבורו שולמו דמי חבר או מראשית . 4.1
החודש העוקב הבא אחריו, לפי בחירת החבר, ולא לפני תאריך תחילת חברותו במכבי.
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חבר המעונין להפסיק חברותו באגודה, יודיע על כך חודש ימים מראש ובכתב לאגודה. מסירת הודעה בכתב לאחד . 4.2
 מסניפי מכבי, תחשב כהודעה לעניין זה.

סיום החברות יכנס לתוקפו בסוף החודש בו נתקבלה ההודעה על הביטול.

הפסקת חברות במכבי אינה גוררת אחריה הפסקת חברות באגודה.. 4.3

דמי חבר:. 5

האגודה תקבע מזמן לזמן את תעריפי דמי החבר. האגודה רשאית לקבוע תעריפים שונים לקבוצות מסויימות של . 5.1
חברים וכן לקבוע תעריפים שונים עפ"י התוכניות אליהן הצטרף החבר, תוכנית סיעודי כסף או תוכנית סיעודי זהב .

דמי החבר נקבעים בהתאם לגיל החבר. חבר העובר מקבוצת גיל אחת לקבוצת גיל מבוגרת יותר ישלם לפי התעריף . 5.2
המקובל לגבי קבוצת הגיל אליה עבר.

חבר חייב לשלם את דמי החבר לאגודה מדי חודש בחודשו, או לתקופה כפי שתיקבע על ידי האגודה, בתחילת . 5.3
החודש, החל מן החודש בו אושרה חברותו באגודה, וזאת על ידי הרשאה לחיוב חשבון הבנק, או בכל דרך אחרת 

שתיקבע על ידי האגודה.

דמי חבר בעד חודשים שחלפו - ישולמו לפי התעריף הנהוג באגודה ביום התשלום או לפי התעריף אשר היה נהוג . 5.4
באגודה עבור חודש התשלום, בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הגבוה מביניהם.

5.5 .

כל החייב דמי חבר בעד למעלה מחודשיים ימים יחשב כמי שסיים חברותו ואינו זכאי לזכויות כלשהן מן אגודה א. 
ו/או עפ"י תקנות אלה.

חבר החייב דמי חבר בעד תקופה שאינה עולה על 2 חודשים והמעונין בחידוש זכאותו, ישלם לאגודה מלוא חובו ב. 
בגין דמי חבר בהתאם לס"ק 5.4 לעיל.

כל החייב דמי חבר בעד תקופה של למעלה מ-2 חודשים ועד 6 חודשים, והמעונין בחידוש חברותו, ישלם ג. 
לאגודה את מלוא חובו בגין דמי חבר בהתאם לס"ק 5.4 לעיל, ובלבד שלא הפך נזקק סיעוד כהגדרתו בתקנות 

אלה, מאז הופסק התשלום.

כל החייב דמי חבר בעד תקופה העולה על 6 חודשים, רואים אותו בכל הנוגע לזכויותיו באגודה כמי שסיים ד. 
חברותו באגודה, מן החודש עבורו הפסיק לשלם דמי חבר. ואולם על אף האמור לעיל, רשאי ועד ההנהלה של 

האגודה או מי שהוסמך על ידו, לאשר המשך חברותו כאמור, במסגרת הנחיות שתיקבענה על ידו.

כל האמור בסעיף 5 לעיל ולהלן, מתייחס גם לבני משפחתו של החייב בתשלום דמי חבר, והרשומים באגודה יחד ה. 
עימו.

האגודה רשאית לתבוע מאת חבר לשעבר את כל חובו לאגודה עד למועד סיום חברותו, בכל האמצעים החוקיים . 5.6
העומדים לרשותה.

אי גבייה של דמי החבר מחשבון הבנק של החבר, אינה משחררת את החבר מתשלום דמי החבר מדי חודש בחודשו . 5.7
ישירות במשרדי האגודה. הוכח להנחת דעת האגודה כי אי הגבייה נבעה מנסיבות שאינן תלויות בחבר, לא יחולו 

עליו הוראות סעיף 5.6 לעיל.

מקרה מזכה. 6

חבר יהא זכאי לשיפוי מקרן הסיעוד כמפורט בתקנות אלה, עם מילוי כל התנאים המצטברים הבאים גם יחד:

דמי החבר לאגודה עבור החבר, שולמו במלואם ובמועדם לרבות בגין התקופה בה חל אירוע הפיכתו לנזקק א. 
סיעוד. 

תקופת האכשרה חלפה במלואה.ב. 

החבר נקבע כנזקק סיעוד ע"י הגוף המאשר המרכזי או המחוזי, או כל גוף אחר שהוקנתה לו סמכות לקבוע ג. 
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כאמור בתקנות אלה.

ניתנו לחבר שירותי סיעוד בגין תקופה של חודש ימים.ד. 

לא התמלא תנאי מן התנאים אשר בגינם נעדר החבר זכאות, כמפורט בסעיף 11 למסמך זה.ה. 

מועד תחילת תקופת השיפוי. 7

בכפוף למילוי התנאים הנקובים בסעיף 6 לתקנות אלה, הזכות לשיפוי תתגבש עם סיום תקופת ההמתנה.א. 

הגוף המאשר המרכזי יהא מוסמך לסטות מהאמור בס"ק א' לעיל, במקרים חריגים של חברים עריריים שאין ב. 
להם כל קרוב או ידיד או אפוטרופוס, ואשר מצבם הסיעודי מנע מהם מלדעת על קיום זכותם לשיפוי, ולאשר 

לחברים כאמור, שיפוי רטרואקטיבי לתקופה רצופה בה לא ידעו על זכותם לשיפוי ו/או לא יכלו לבקשה ובלבד 
ששיפוי רטרואקטיבי כאמור ינתן עבור ששה חודשים לכל היותר, אשר קדמו למועד הגשת הבקשה, והכל בכפוף 

למילוי התנאים הנקובים בסעיף 6 לעיל.

כל הוצאה בגין שירותי סיעוד שהוצאה לפני מילוי מלוא התנאים כאמור בסעיף 6 לעיל, אינה מכוסה על ידי ג. 
האגודה ולא ינתן כל שיפוי בגינה ) להלן: "דמי השתתפות עצמית"( והכל בכפוף להוראות סעיף זה לעיל.

נזקק סיעוד שעבר ממסלול טיפול סיעודי ביתי למסלול אשפוז סיעודי או להיפך חייב להגיש בקשה מחודשת ד. 
בהתאם לשינוי. משאושרה הבקשה לא תחול תקופת המתנה בגין המסלול החדש ומועד תחילת הזכאות יהא 

מועד הגשת הבקשה.

הגשת בקשה לשיפוי וערר. 8

כל בקשה של חבר האגודה או מי מטעמו לשיפוי על פי תקנות אלה )להלן: "הבקשה"(, תיעשה על גבי טופס ייעודי. . 8.1
לבקשה יצורפו כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה.

עם הגשת הבקשה יחתום המבקש על כתב ויתור על סודיות רפואית בנוסח המקובל על האגודה, וכן ימסור כל מידע . 8.2
 רלבנטי הדרוש לבירור הבקשה.

לאחר הגשת הבקשה, על המבקש לעבור הערכה תפקודית מטעם האגודה, שתוצאותיה ימולאו בטופס הערכה 
תפקודית.

 הבקשה תובא לדיון בפני הגוף המאשר המרכזי.. 8.3
הגוף המאשר המרכזי, יהא רשאי לאשר הבקשה, לדחותה, להתנות קבלתה בתנאים, לדרוש מסמכים ולקבל חוות 

דעת מומחים עפ"י שיקול דעתו. על החבר ומי מטעמו למלא אחר הוראות הגוף המאשר כתנאי להמשך הטיפול 
 בבקשה.

הגוף המאשר יתן הכרעתו בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הבקשה והומצאו לו כל המסמכים שנתבקשו על ידו 
בקשר לבקשה, לפי המועד המאוחר מביניהם.

הגוף המאשר המרכזי יהיה כפוף בקבלת החלטותיו להוראות תקנות אלה, ואינו מוסמך להחליט החלטות הנוגדות, . 8.4
סותרות או משנות תנאי מתנאי תקנות אלה, או פוגעות בזכויות ובחובות חברי האגודה.

חבר האגודה או מי מטעמו, המבקש לערער על החלטת דחייה בבקשתו, יגיש ערר אשר ידון בפני ועדת ערר, ובלבד . 8.5
 שערר כאמור יוגש לאגודה בתוך 60 יום ממועד קבלתה של החלטת הדחייה.

ועדת הערר תפעל בהתאם לכללים החלים על הגוף המאשר המרכזי כאמור בס"ק 8.4 בשינויים המחויבים.

תקרת סכום השיפוי, אופן חישובו ותקופת השיפוי. 9

 סכום השיפוי לנזקק לאשפוז סיעודי השוהה במוסד סיעודי, בעל זכאות בתוכנית סיעודי כסף: . 9.1
אם צבר 6 נקודות ומעלה בהערכה התפקודית - 40% מההוצאות הממשיות לכיסוי האשפוז, אך לא יותר מ- 4,921 

 ש"ח לחודש, בתוספת הצמדה כאמור בס"ק 9.6 )ג( להלן.
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אם צבר ½5 נקודות בהערכה התפקודית - 30% מההוצאות הממשיות לכיסוי האשפוז אך לא יותר מ - 3,691 ש"ח 
לחודש, בתוספת הצמדה כאמור בס"ק 9.6 )ג( להלן.

 סכום השיפוי לנזקק לאשפוז סיעודי השוהה במוסד סיעודי, בעל זכאות בתוכנית סיעודי זהב:. 9.2
אם צבר 6 נקודות ומעלה בהערכה התפקודית – השלמה של הזכאות בסיעודי כסף ל-80% מהוצאותיו הממשיות 

של החבר לכיסוי האשפוז ב- 2 התוכניות סיעודי כסף וסיעודי זהב יחד. בכל מקרה לא יעלה סכום השיפוי בתוכנית 
סיעודי זהב על $1,000 לחודש )אלף דולר ארה"ב(, בערכם בשקלים על פי השער היציג, ביום מתן השיפוי ע"י 

האגודה בפועל. סכום זה יתווסף לסכום השיפוי בתוכנית סיעודי כסף ובכפוף לאמור לעיל.

 היקף השיפוי לנזקק לטיפול סיעודי ביתי בעל זכאות בתוכנית סיעודי כסף:. 9.3
הספקת שירותי טיפול סיעודי ביתי בהתאם למידת נזקקותו של החבר לעזרת הזולת על פי הניקוד שצבר בהערכה 

תפקודית, בהיקף של 2 עד 25 שעות טיפול בשבוע. מתוך השעות המאושרות יקוזז שווי הזכאות לשירותים אלו 
מהמוסד לביטוח לאומי ו/או צד ג' עפ"י חוק.

 היקף השיפוי לנזקק לטיפול סיעודי ביתי בעל זכאות בתוכנית סיעודי זהב:. 9.4
אם צבר 6 נקודות ומעלה בהערכה תפקודית, יסופקו שירותי טיפול סיעודי ביתי עד לתקרה של 35 שעות טיפול 

סיעוד שבועיות. מתוך השעות המאושרות יקוזז שווי הזכאות לשירותים אלו מהמוסד לבטוח לאומי ו/או צד ג' עפ"י 
חוק וכן תקוזזנה הזכויות לשירותים אלו אשר התקבלו בתוכנית סיעודי כסף וממבטח.

אופן מתן שירותי טיפול סיעודי ביתי:. 9.5

האגודה תרכוש לנזקק לטיפול סיעודי ביתי כאמור בס"ק 9.3, 9.4 לעיל, שירותים של טיפול סיעודי ביתי, ישירות א. 
מחברות סיעוד עימן קשורה האגודה, או בדרך אחרת שיקבע הגוף המאשר. מספר שעות הטיפול הסיעודי 

הביתי יקבע בהתאם לתיפקודו של המוטב בפעולות יום-יומיות A.D.L ולמידת תלותו של המוטב בעזרת הזולת, 
והכל לפי הניקוד שצבר בהערכה תיפקודית.

משירותי הטיפול הסיעודי הביתי אותן תממן האגודה, תקוזז זכאותו של המוטב על פי חוק הביטוח הלאומי, ב. 
או על פי כל חיקוק אחר, וזאת אף אם בחר המוטב שלא לנצל זכאותו זו . במסגרת זכות קיזוז זו, ומבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, רשאית האגודה לקזז ו/או לדרוש מן המוטב החזר כספים אשר הוציאה עבור שירותי 

טיפול סיעודי ביתי, באם המוטב נמצא זכאי להחזר הוצאות על פי חוק הביטוח הלאומי ו /או כל חיקוק אחר, 
במועד מאוחר למועד תחילת המימון ע"י האגודה.

תעריף שעת טיפול סיעודי ביתי על פיה תחושב זכות השיפוי כאמור לעיל, תקבע ע"י האגודה, בהתאם לזהות ג. 
נותן שירותי הסיעוד, לרבות היותו תאגיד או אדם פרטי, ולא יותר מהמקובל בתעריפי הביטוח הלאומי לשעת 

טיפול למלכ"ר לעניין חוק הסיעוד, וכפי שישתנה מעת לעת.

בחר המוטב בקבלת שירותי טיפול סיעודי ביתי שלא כאמור בס"ק א', זכות השיפוי מן האגודה תחושב עפ"י ד. 
האמור בס"ק 9.3, 9.4 לעיל, בשינויים המחויבים, ולא יותר משכר העבודה ששולם בפועל לנותן השירות הסיעודי, 

ללא הוצאות נלוות שהוצאו עבור העובד ואינן חלק משכר העבודה.

כללי. 9.6

תקופת השיפוי המירבית בתוכנית סיעודי כסף, לא תעלה על 60 חודשים, בגין אשפוז סיעודי וטיפול סיעודי א. 
ביתי גם יחד. זכאות לשיפוי שלא נוצלה עד מלוא תקרת זכות השיפוי בשבוע ו/או בחודש מסוים, אינה ניתנת 

לצבירה לשם כיסוי הוצאות שירותי סיעוד בגין המוטב בשבוע ו/או בחודש אחר.

בסה"כ השיפוי המצטבר בתוכנית סיעודי זהב, עבור אשפוז סיעודי וטיפול סיעודי ביתי גם יחד, עפ"י הכללים ב. 
 בס"ק 9.2, 9.4 לעיל, לא יעלה על סך  $25,000 )עשרים וחמשה אלף דולר ארה"ב( לכל מוטב.

השיפוי בתוכנית סיעודי זהב נוסף על השיפוי בתוכנית סיעודי כסף, בכפוף לכל הוראות תקנות אלו.

תקרות סכום השיפוי האמורות בס"ק 9.1 לעיל, תוצמדנה למדד המחירים לצרכן ותעודכנה אחת לשלושה ג. 
חודשים. כן יהיה רשאי ועד האגודה לעדכן מעת לעת את תקרות השיפוי, בשים לב למצבה הכספי של האגודה, 
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ובלבד שלא תיפגע זכותו של נזקק סיעוד שבקשתו אושרה, לסכום שיפוי שהיה בתוקף ערב ההכרה בבקשתו.

בכל מקרה של זכאות לשיפוי בגין חלק מחודש, תחושב תקרת סכום השיפוי באופן יחסי ליחס אותו חלק של ד. 
החודש.

תנאים נוספים למתן השיפוי:. 10

כתנאי מוקדם למתן שיפוי, יש לקיים את כל התנאים הבאים במצטבר:. 10.1

הגשת מסמכים על ההוצאות כאמור בס"ק 2.27 לתקנות אלה.א. 

זהות נותן שירותי הסיעוד אומתה ע"י האגודה.ב. 

המסמכים הנדרשים כאמור בס"ק )א( לעיל, נבדקו ואומתו ע"י האגודה, לרבות סכומים ומועדי פרעון. ג. 

המוטב היה מאושפז במוסד סיעודי כהגדרתו בסעיף 2.22 או שהה בביתו או בבית קרובו, לצורך קבלת שירותי ד. 
טיפול סיעודי ביתי, בהתאמה, במועד קבלת שירותי הסיעוד נשוא תשלומי השיפוי.

הזכות לשיפוי תיפסק מידיית עם קיום אחד או יותר מן התנאים הבאים:. 10.2

פסקו תשלומי דמי החבר עבור המוטב לאגודה.א. 

חברותו של המוטב באגודה פסקה, מכל סיבה שהיא.ב. 

המוטב חדל להיות נזקק סיעוד.ג. 

המוטב הפסיק לקבל שירותי סיעוד.ד. 

אי קיום תנאי מתנאי מסמך זה, המהווה תנאי לקיום זכאות לשיפוי.ה. 

חריגים לזכאות מהאגודה. 11

על אף כל הוראה אחרת בתקנות אלה, לא יהיו המנויים מטה זכאים לשיפוי מהאגודה:. 11.1

תינוק שטרם מלאו לו 12 חודש.א. 

מי שהיה נזקק סיעוד ב- 1.7.94, או בטרם נסתיימה תקופת האכשרה.ב. 

חבר האגודה שהפך לנזקק סיעוד עקב אחד או יותר מהאירועים הבאים:ג. 

השתתפות בפעולה בלתי חוקית.. 1

שכרות כרונית, או שימוש בסמים שלא על פי מרשם רופא.. 2

שירות בצבא, בכוחות הבטחון או בפעילות בטחונית לרבות פעילות צבאית, מלחמתית, מרד, פעולות טרור, . 3
מהומות, שביתות, ולרבות השתתפות פסיבית באירועים אלה.

נסיון התאבדות או פעולה אחרת על דרך מעשה או מחדל, הפוגעת בבריאות מתוך רשלנות, שלא בהתאם ו/. 4
או בניגוד להוראות שניתנו ע"י רופא, ואשר אלמלא אותו מעשה או מחדל כאמור לא היה חבר האגודה בא 

בגדר נזקק סיעוד.

השתתפות בענפי הספורט המקצועי לרבות איגרוף, האבקות וכל סוגי קרב מגע, סקי מים או שלג, דאייה, . 5
רחיפה או צלילה בסיוע מכשירים.

טיסה בכל כלי טייס, למעט כנוסע מן המנין בטיסה אזרחית מסחרית בכלי טיס אזרחי.. 6

תאונת דרכים או תאונת עבודה שהוכרה ככזו ע"י המוסד לבטוח לאומי.. 7

כל מום מולד, שהתגלה בתוך 12 חודשים מן הלידה.. 8

תסמונת כשל חיסוני נרכש "AIDS", או כל מחלה עם תסמונת דומה.. 9

רעידת אדמה, ביקוע או היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי.. 10

חבר האגודה המאושפז לצורך טיפול רפואי מכל סוג שהוא, לרבות אשפוז כללי, אשפוז סיעודי מורכב ואשפוז . 11.2
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 שיקומי, למעט אשפוז סיעודי רגיל, לא יהא זכאי לשיפוי על פי תקנות אלה בתקופת האשפוז הנ"ל.
משחדל החבר מלהיזקק לאשפוז כאמור, יהא זכאי לבדיקת זכאותו לשיפוי מחדש, בכפוף לעמידתו בכל הוראותיהן 

של תקנות אלה עבור תקופה שלאחר האשפוז בלבד.

השיפוי ינתן עבור שירותים שניתנו בישראל בלבד, וישולם בישראל בלבד.. 11.3

תביעות מצד ג'. 12

בכל מקרה בו ניתן לתבוע צד ג' למעט מוסדות המדינה, בתביעת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוח סיעודי, ו/או מכח הסכם, תהיה 
האגודה מחוייבת בשיפוי כאמור במסמך זה, ובלבד שהסך המצטבר של שיפוי ופיצוי אפשרי מן האגודה וצד ג' כלשהו גם יחד, 

לא יעלה על גובה ההוצאות הממשיות.

בכל מקרה תהיה האגודה זכאית לשיבוב )סוברוגציה( מכל צד ג' בגין סכומי השיפוי ששולמו על ידה, וזאת עד לגובה . 12.1
הסכומים ששילמה בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

הוראות שונות. 13

 חוק ביטוח בריאות:. 13.1
כל הזכויות ו/או שירותי הסיעוד המפורטים בתקנות אלה, ניתנים כל עוד וככל שהינם חורגים ממחויבות קופות 

החולים בגינם, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בכל מקרה בו תחוייבנה קופות החולים על פי חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי באיזה מהזכויות ו/או השירותים הרפואיים המפורטים בתקנות אלה, תהיה האגודה רשאית לבטלם או 

לשנותם בהתאם.

 אגודת מכבי מגן תהיה רשאית להעביר את תכנית סיעודי כסף ותכנית סיעודי זהב לניהול ותפעול על ידי. 13.2
 צד שלישי שיבחר על ידה בהתאם לשיקול דעתה ולאפשר לו למלא ו/או לממש עבורה את כל סמכויותיה

והתחייבויותיה על פי תקנות קרן הסיעוד.

כל סכסוך, תביעה או תלונה שיתגלו בין האגודה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי שהוסמכו על ידם לפעול . 13.3
בשמה מצד אחד, לבין חברי האגודה ו/או מועמדים לחברות מהצד השני, הקשורים או נובעים ממסמך זה ידונו בבית 

המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

האגודה רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך או לכל מוסד אחר, לפי נסיבות המקרה, אם החבר קיבל או ניסה . 13.4
לקבל תשלומים מהאגודה שלא כדין, או בהטעייה, או ברמייה, או על סמך מעשה פלילי.

אף הוראה מהוראות תקנות אלה, לא תפגע בזכות האגודה לתבוע החזר כספים ששולמו לחבר, או למוסד סיעודי, או . 13.5
לנותן שירותי סיעוד, או אחר שלא כדין או בטעות, מכל החייבים בהחזר.

כל סכומי השיפוי לרבות תקרות השיפוי הנזכרים בתקנות אלה, כוללים בחובם כל מס או היטל מכל סוג, החל או . 13.6
יחול לפי העניין.

כל האמור בתקנות אלה בלשון זכר, מתייחס גם ללשון נקבה וההיפך.. 13.7

תחולת התקנות מיום 15.1.2017 


