
בקשה להשתתפות בהוצאות אשפוז סיעודי/טיפול סיעודי ביתי - 
הוראות למילוי הטופס

חבר/ה יקר/ה, 

יעזרו לך במילוי טופס הבקשה להשתתפות מכבי מגן-קרן הסיעוד בהוצאות אשפוז סיעודי או אספקת שירותי  הנחיות אלו 
סיעוד עבור טיפול סיעודי ביתי:

יש למלא את הטופס בקפדנות ולחתום בעמוד 4 בטופס הבקשה.. 1

יש לצרף לבקשה את צילומי המסמכים הרפואיים האחרונים כגון סיכומי מחלה מבית החולים. . 2

במידה והבקשה היא לטיפול סעודי ביתי, יש להגיש במקביל תביעה למוסד לביטוח לאומי - 

  לגילאי 60/65 ומעלה – לחוק סיעוד
  לגילאי 60/65 ומטה לשירותים מיוחדים

  לגילאי 0-18 לגמלת ילד נכה

יש לצרף לבקשה זו את הספח המאשר כי הוגשה התביעה למוסד לביטוח לאומי )במקרה שלא נתקבל ספח יש לצרף הצהרת 
החבר על הגשת תביעה לביטוח לאומי(.

חבר/ה שבעת הגשת הבקשה למכבי מגן מקבל/ת גמלת סיעוד, גמלת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה, יצרף/תצרף אישור 
מביטוח לאומי על תאריך תחילת קבלת הגמלה לראשונה, אחוז וגובה הגמלה.

על פי תקנות קרן הסיעוד תממן אגודת מכבי מגן את שעות הטיפול הסיעודי הביתי העודפות על אלה המכוסות על פי חוקי 
הביטוח הלאומי או על פי כל חיקוק אחר. 

לתשומת לבכם

במידה והחבר/ה ימצא/תימצא זכאי/ת עפ"י תקנות קרן הסיעוד, תאריך תחילת הזכאות יחל לאחר תקופת המתנה בת 30 יום 
מתאריך קבלת הבקשה במכבי מגן.  

 בברכה,
 הנהלת קרן הסיעוד

מכבי מגן

1 מתוך 2

Ishpuz-Request01



2 מתוך 2



א. פרטי החבר/ה:

ב. כתובת החבר/ה:

ג. כתובת לפניות ומשלוח מכתבים )ימולא רק כאשר יש צורך לתאם דרך כתובת זו(

ד. סוג הבקשה )סמן/י במקום המתאים(

ה. פירוט המגבלות בתפקוד יום יומי עצמאי

ו. קשר עם גורמים בקהילה )ימולא במידה ומקבל את הטיפול הסיעודי בבית(

מס' תעודת זהות:שם פרטי:שם משפחה:

מצב משפחתי:תאריך לידה:מין:

 רווק/ה    נשוי/אה    גרוש/ה    אלמנ/ה זכר     נקבה

מס' רחוב:
טלפון:מיקוד:יישוב:שכונה:קומה:דירה:בית:

מס' רחוב:
טלפון:מיקוד:יישוב:שכונה:קומה:דירה:בית:

1 מתוך 4

 השתתפות בהוצאות בגין אישפוז סיעודי        שירותי סיעוד בגין טיפול סיעודי ביתי

מס' 
במי נעזר בתפקוד היום יומי כיוםמתאריךלאכןתלותסדורי

קושי בניידות, זקוק/ה לעזרה ו/או 
למכשיר

זקוק/ה לעזרה בהלבשה

זקוק/ה לעזרה ברחצה

זקוק/ה לעזרה באכילה ושתיה

זקוק/ה לעזרה בשרותים

לאכןשם

המחלקה לשירותים חברתיים
לשכת הבריאות

תחנה לבריאות הנפש
 אחר – פרט/י:                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                             

בקשה להשתתפות בהוצאות אשפוז סיעודי/טיפול סיעודי ביתי - 
טופס הבקשה



2 מתוך 4

ז. האם החבר/ה מקבל/ת או קיבל/ה בעבר עזרה בגין מצבו/ה הסיעודי מהגורמים הבאים? )סמן/י(

  לא קיבל/ה
  מקבל/ת / קיבל/ה

מהמוסד לביטוח לאומי

  גימלת סיעוד, אחוז גימלה: שעות שבועיות:              שם החברה:                                                החל מתאריך:                                    
  גימלת סיעוד, אחוז גימלה: שעות שבועיות:              שם החברה:                                                החל מתאריך:                          
  גימלת שירותים מיוחדים )שר"מ( אחוז גימלה:              סכום:                                    החל מתאריך:                                           
 קצבת ניידות, אחוז גימלה:                 סכום:                                                                   החל מתאריך:                                           
  גימלת ילד נכה, אחוז:                    סכום:                                                                        החל מתאריך:                                            

אחר:

  מהיחידה לטיפול בית, מכבי שירותי בריאות:                                                                       החל מתאריך:                                   
  ממשרד הבטחון, סכום חודשי:                                                                                               החל מתאריך:                                      
  מביטוח פרטי, סכום חודשי:                                                                                                  החל מתאריך:                                           
  אחר – פרט:                                                                                                                             החל מתאריך:                                       

האם הנך:

  מעסיק/ה עובד זר ברשיון:                                                                                                      החל מתאריך:                                           
  קונה שרות פרטי מחברת סיעוד, שם החברה:                                                                     החל מתאריך:                                           

  הוגשה תביעה - 
 הגורם לו הוגשה התביעה:                                                                                   תאריך הגשת התביעה:                                           

סוג התביעה:                                                                                

ח. נתוני אשפוז )ימולא במידה והחבר מבקש השתתפות בהוצאות מוסד סיעודי(

פרטי המוסד המאשפז. 1

שם המוסד:                                                                               

כתובת המוסד:                                                                               

תאריך כניסה:                                                                                  טלפון:                                                                                               

נתוני תשלום:. 2

 שיעור השתתפות החבר/ה ומשפחתו/ה בהוצאות האישפוז במוסד:

 עלות חודש אישפוז במוסד:                                                   ₪.

 הסכום ששולם ע"י החבר/ה ומשפחתו/ה למוסד בחודש האחרון:                                                  ₪.

  עדיין לא מאושפז/ת במוסד סיעודי. 

 

יש לצרף מסמכים המעידים על קבלת הגמלה/קיצבה או ספח המעיד על הגשת תביעה לביטוח לאומי.



 תעודה רפואית תמולא ע"י הרופא/ה המטפל/ת בלבד
מידע רפואי לצורך קבלת שירותי סיעוד

3 מתוך 4

רופא/ה נכבד/ה, אנא מלא/י באותיות דפוס ובכתב ברור

שם החולה:                                                                                  מס' תעודת זהות:                                                                                

אבחנות וטיפול:. 1

טיפול רפואי נוכחי )כולל תרופות(: מתאריךאבחנות

האם החולה עבר/ה לאחרונה ניתוח, C.V.A., התקף לב וכד':. 2

 לא     כן 

פירוט האירועים והתאריכים:  

 

 

 

האם ידוע לך על בעיות חריגות בהתמצאות, שיפוט וכו':. 3

 לא     כן 

פירוט: 

 

 

עד מתי החבר/ה תיפקד/ה בצורה עצמאית:   

מה גרם לשינוי: _ 

 

טלפון:שם הרופא/ה:

חותמת:תאריך:חתימת הרופא/ה:



4 מתוך 4

כתב ויתור על סודיות רפואית והצהרת המבקש/ת

הנני מצהיר/ה בזה על הסכמתי המוחלטת והבלתי חוזרת לוותר על סודיות רפואית ו/או תפקודית ומסמיך/ה את אגודת . 1
ולמסור מידע על מצב  ו/או צד שלישי כלשהוא מטעמם לבקש, לקבל  ו/או מוסדותיה הרפואיים  רופאיה  ו/או  מגן  מכבי 

בריאותי ו/או תפקודי בעבר, בהווה ובעתיד.

כמו-כן אני מסכים מראש שכל מוסד, או אנשים שיש בידם מידע רפואי ו/או תפקודי כאמור לעיל, יגלו אותו למכבי מגן ו/. 2
או רופאיה ו/או מוסדותיה הרפואיים ו/או צד שלישי כלשהוא מטעמם לפי דרישתם ולא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי 

נותן המידע.

הוויתור על סודיות רפואית חל על כל תקופת חברותי במכבי מגן וכן ישאר בתוקף גם לאחר סיום הפסקת חברותי במכבי . 3
מגן.

בקשר . 4 מידע  כל  הראשונה,  דרישתה  לפי  מגן  למכבי  שאמציא  לכך  סייג  ללא  הסכמה  מהווה  זו  הצהרה  על  חתימתי 
לפניות או צעדים שאנקוט כלפי השלטונות ו/או מוסדותיה של מכבי מגן ו/או גופים כל שהם בישראל או מחוץ לישראל 
תפקודי. ו/או  בריאותי  למצב  הקשורות  כלשהן  לדרישות  או  תפקודי,  ו/או  בריאותי  למצב  בעקיפין  או  במישרין   הנוגעים 

אי מתן מידע זה מטעמי למכבי מגן יחשב מכל הבחינות להענקת סמכות למכבי מגן לפנות בשמי לכל שלטון, מוסד או גוף 
כאמור לעיל, על מנת לקבל המידע הדרוש למכבי מגן.

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו בבקשה ובמסמכים המצורפים הינם נכונים ושלמים.. 5

בזאת הנני מתחייב/ת להודיע למכבי מגן על כל שינוי שיחול בפרטים שמסרתי בבקשה זו, ובמידה ואמצא זכאי/ת להחזר . 6
את  מגן  למכבי  להחזיר  מתחייב/ת  הריני  אחר,  חיקוק  כל  ו/או  לאומי  לביטוח  מהמוסד  ביתי  סיעודי  טיפול  בגין  הוצאות 
הוצאותיה בגין הטיפול הסיעודי בבית שקיבלתי באמצעותה בגין אותה תקופה, מוגבל לסכום ההחזר לו נמצאתי זכאי/ת 

מהמוסד לביטוח לאומי.

לשימוש המשרד בלבד

תאריך קבלת הבקשה:                                                 חתימה וחותמת של מקבל/ת הטופס:                                                                    

אם מגיש/ת הבקשה אינו/ה החבר/ה, נא לציין:

טלפון:הקשר לחבר/ה:מס' תעודת זהות:שם פרטי ושם משפחה:

סיבת ההגשה שלא על ידי החבר/ה:

חתימה:תאריך:כתובת:

חתימה:תאריך:מס' תעודת זהות:שם פרטי ושם משפחה:


