הביטוח הלאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד
י"ח באייר תשפ"ב
 19במאי 2022
אגרת 371 :ג
לכבוד :נותני השירותים לטיפול אישי בבית

הנדון :עובדים מקצועיים
שלום רב,
אנו קשובים לנותני השירותים ומכירים את המצוקה בתחום גיוס עובדים מקצועיים.
אגרת זו מחליפה את אגרת  371ב.
להלן רשימה מעודכנת של בעלי מקצוע אותם ניתן לאשר כעובדים מקצועיים :
 .1עובד/ת סוציאלי/ת
 .2אח/ות מוסמכ/ת
 .3גרנטולוג/ית בעל תואר שני בגרונטולוגיה ממוסד אקדמי מוכר
 .4מרפא/ה בעיסוק בעל תעודת רישום במשרד הבריאות בישראל
 .5פיזיוטרפיסט/ית בעל תעודת רישום במשרד הבריאות בישראל
 .6רופא בעל תעודת רופא המוכרת בישראל
 .7בוגרי תואר ראשון ולימודי תעודה בתחום מדעי הזקנה של  420שעות במצטבר ממגוון מוסדות כדוגמת :


תכנית להכשרת מנהלים למרכזי דיור לגיל השלישי של מכון מגיד



מגוון הקורסים של אשל



ניהול מוסדות לזקנים



מנהלי מערכות לטיפול בזקנים



לימודי מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי



קורס הנחיה לפרט ולקהילה בגיל השלישי ( 198שעות)



ניהול הטיפול ,מכון באר

 .8בוגרי לימודי תעודה "הכרת מנהלי מערכות לטיפול בזקנים" היחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות אוניברסיטת חיפה שסיימו לימודיהם לכל המאוחר בינואר .2022

הביטוח הלאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד

בב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד
העתקים:
גב' ירונה שלום ,סמנכ"לית מערך נכויות ושיקום
מנהלי סניפים ומנהלי תחום גמלאות בסניפי המוסד
מנהלות מחלקות הסיעוד בסניפים
אגף סיעוד

המוסד לביטוח לאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד
תאריך19.11.2020 :
אגרת 371 :ב
לכבוד :נותני השירותים לטיפול אישי בבית

הנדון :עובדים מקצועיים
שלום רב,
אנו קשובים לנותני השירותים ומכירים את המצוקה בתחום גיוס עובדים מקצועיים.
אגרת זו מחליפה את אגרת  371א.
להלן רשימה מעודכנת של בעלי מקצוע אותם ניתן לאשר כעובדים מקצועיים :
 .1עובד/ת סוציאלי/ת
 .2אח/ות מוסמכ/ת
 .3גרנטולוג/ית בעל תואר שני בגרונטולוגיה ממוסד אקדמי מוכר
 .4מרפא/ה בעיסוק בעל תעודת רישום במשרד הבריאות בישראל
 .5פיזיוטרפיסט/ית בעל תעודת רישום במשרד הבריאות בישראל
 .6רופא בעל תעודת רופא המוכרת בישראל
 .7בוגרי לימודי תעודה של  420שעות לפחות בתחום מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי במוסדות אקדמיים
מוכרים בארץ
 .8בוגרי לימודי תעודה "הכרת מנהלי מערכות לטיפול בזקנים" היחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות אוניברסיטת חיפה
 .9בוגרי התכנית לייעוץ גרונטולוגי וניהול הטיפול ,מכון באר ( 420שעות)
 .10בוגרי תואר ראשון ולימודי תעודה בתחום מדעי הזקנה של  420שעות במצטבר ממגוון מוסדות כדוגמת :

•
•
•
•
•
•

תכנית להכשרת מנהלים למרכזי דיור לגיל השלישי של מכון מגיד
מגוון הקורסים של אשל
ניהול מוסדות לזקנים
מנהלי מערכות לטיפול בזקנים
לימודי מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי
קורס הנחיה לפרט ולקהילה בגיל השלישי ( 198שעות)

המוסד לביטוח לאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד

ניתן לפנות לאגף הסיעוד לצורך דיון חריג ו/או קורס שלא ציינו באגרת זו.

בב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד
העתקים:
גב' אורנה ורקובצקי – סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי
חיים פיטוסי -דובר המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים ומנהלי תחום גמלאות בסניפי המוסד
מנהלות מחלקות הסיעוד בסניפים
אגף סיעוד

המוסד לביטוח לאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד
תאריך:
אגרת371 :
לכבוד
נותני השירותים לטיפול אישי בבית
הנדון :עובדים מקצועיים בחברות סיעוד

על פי ההסכם שנחתם עמכם ,עובד מקצועי הינו:
עובד/ת סוציאלי/ת או אח/ות מוסמכ/ת או גרנטולוג/ית בעל תואר שני בגרונטולוגיה ממוסד אקדמי מוכר
– אוניברסיטת חיפה או אוניברסיטת באר שבע.
ניתן לאשר כעובד מקצועי גם בוגרי לימודי תעודה של  420שעות לפחות בתחום מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי
במוסדות אקדמאיים מוכרים בארץ .
בב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד|

העתקים:
אורנה וורקוביצקי-סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי;
גב' גלית מבורך ,מנהלת השירות לאזרחים ותיקים  ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
גב' כלנית קי ,ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות כללית
רבקה רוזנברג בושם -מנהלת תחום בכירה אגף סיעוד ,המוסד לביטוח לאומי;
חברי ועדות מקומיות

המוסד לביטוח לאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד
תאריך :ג' תשרי ,תשע"ט12/9/2018 ,
אגרת371:א
לכבוד
נותני השירותים לטיפול אישי בבית
הנדון :עובדים מקצועיים
בעקבות אגרת  371קיבלנו פניות מנותני שירותים להכיר בבעלי מקצוע נוספים כעובדים מקצועיים.
להלן רשימה מעודכנת של בעלי מקצוע אותם ניתן לאשר כעובדים מקצועיים:
 .1עובד/ת סוציאלי/ת;
 .2אח/ות מוסמכ/ת;
 .3גרנטולוג/ית בעל תואר שני בגרונטולוגיה ממוסד אקדמי מוכר
– אוניברסיטת חיפה או אוניברסיטת באר שבע;
 .4בוגרי לימודי תעודה של  420שעות לפחות בתחום מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי במוסדות אקדמאיים
מוכרים בארץ;
 .5בוגרי לימודי תעודה – "הכרת מנהלי מערכות לטיפול בזקנים" – היחידה ללימודי המשך הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות אוניברסיטת חיפה;
 .6מרפא/ה בעיסוק בעל תעודת רישום במשרד הבריאות בישראל;
 .7פיזיוטרפיסט/ית בעל תעודת רישום במשרד הבריאות בישראל.
בשדה "קוד מפקח" בחשבונית הוספנו קוד  , 6קוד זה יש להקליד לבוגרי לימודי תעודה מרפאים בעיסוק ופיזיוטרפיסטים.
לתשומת לבכם – לאחרונה שונו וקוצרו התוכניות של לימודי תעודה לניהול מוסדות לגיל השלישי .לאחר בדיקה  -תוכניות
החדשות אינן נותנות הכשרה מספקת להכרה בבוגרים שלהם כעובדים מקצועיים.
בב ר כ ה,
ארנה זמיר

מנהלת אגף סיעוד
העתקים:
אורנה וורקוביצקי-סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי;
גב' גלית מבורך ,מנהלת השירות לאזרחים ותיקים  ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים

המוסד לביטוח לאומי  -מינהל הגמלאות
אגף סיעוד
גב' כלנית קי ,ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות כללית
רבקה רוזנברג בושם -מנהלת תחום בכירה אגף סיעוד ,המוסד לביטוח לאומי;
חברי ועדות מקומיות

