
 

 
כללי עבודה,  -נספח ה' להסכם ההעסקה 

 התנהגות ואתיקה של עובד זר והוראות בטיחות
 
 

 הגדרת תפקיד .1
 
 טיפול אישי והשגחה .א

שירותים אלה הניתנים בבית, נועדו לעזור 
לזקן בהתאם למגבלותיו, בביצוע 

 הפעולות היומיומיות הבאות:

  עזרה לזקן ללבוש את בגדיו,  –הלבשה
 לרכוס אותם וכדו'

 האכלה 

 רחצה ושמירה על הגיינה אישית 

 טיפול במצבי אי שליטה על הסוגרים 

 החלפת מוצרי ספיגה ומצעים 

 ניידות בבית ומחוצה לו 

  השגחה למניעת סכנה לזקן או
 לאחרים

 
 
 
 
 
 עזרה בניהול משק בית .ב

 כוללת את ניקיון הבית וסידורו:             

  ,סידור הבית, טאטוא, ניגוב אבק
 שטיפת רצפות.

  אחזקה בסיסית של ניקיון המטבח
 ובישול

 .)נקיון היגייני )אמבטיה ושירותים 

 כביסה קלה או כביסה במכונת כביסה 

  מחייב  -קניות וסידורים מחוץ לבית
דיווח לבני המשפחה בהתאם למצבו 

 של הקשיש.
 
 
 
 

 תחום הטיפול החברתי .ג
המטפל יבצע את הטיפול תוך יצירת 

תקשורת טובה עם המטופל, תוך 
התחשבות ברצונותיו,  בהרגליו ובצרכיו 
של המטופל. המטפל ישמור על עצמאות 
המטופל ביחס של אמינות, הוגנות וכבוד 

כלפיו, תוך שמירה על גבולות התפקיד. 
המטפל ישמור על קשר קבוע ורצוף עם 

कर्मचारी सम्झौताको पररशिष्ट E - शिदेिी कार्दार र सरुक्षा 

शििारणहरूको कार्म, सञ्चालि र िशैतक सम्बन्धी शिर्र्हरू 

1. स्थािको पररभाषा 

 

a. व्यशिगत स्र्ाहार र शिरीक्षण 

घरर्ा उपलब्ध गराइएका र्ी सेिाहरू िृद्ध व्यशिहरूलाई 

शिम्न दैशिक क्रिर्ाकलापहरू गिम उहााँहरूका 

सीशर्तताहरू अिुसार शिजाइि गररएको हो: 

• लुगा लगाइक्रदि े - िृद्ध व्यशिलाई कपिा लगाउि, 

उहााँहरूलाई टााँक लगाउि र्द्दत गिे आक्रद, 

• खुिाउिे। 

• िुहाउिे र व्यशिगत स्िच्छतालाई बिाइ राख्ने। 

• असंर्शर्तताका अिस्थाहरूलाई ह्याण्िल गिे। 

• अििोषक उत्पादिहरू र शबस्तराको पररितमि गिे। 

• घर शभत्र बाशहर हहाँििुल गिे। 

• िृद्ध व्यशि िा अन्र्लाई खतराबाट रोक्न शिरीक्षण गिे। 

 

b. घरार्सी कार् व्यिशस्थत गिम सहार्ता 

सरसफाई र घरको व्यिस्था शर्लाउिे सशहत:  

• घरको व्यिस्था शर्लाउिे, बढाि,े सफा गि,े भुइाँहरू सफा 

गिे।  

• भान्सा सरसफाई र खािा पकाउिे आधारभूत र्र्मत-

सम्भार। 

• स्िास््र्कर सरसफाई (िुहाउिे र िौचालर् जािे)।  

• हल्कासाँग कपिा धिु ेिा िाशसङ र्ेशसि प्रर्ोग गरेर कपिा 

धुिे।  

• घर भन्दा बाशहर क्रकिर्ले गि ेर कार्हरू - िृद्ध व्यशिको 

अिस्था अिुसार पररिारका सदस्र्हरूलाई ररपोटम गिम 

आिश्र्कता पछम। 

 

c. सार्ाशजक स्र्ाहार 

स्र्ाहारकतामल े शबरार्ीको इच्छा, बािी र 

आिश्र्कताहरूलाई शिचार गरेर शबरार्ीसाँग राम्रो 

सञ्चार शसजमिा गदाम स्र्ाहार उपलब्ध गराउि ु हुिछे। 

स्र्ाहारकतामल े जाशगरको सीर्ाहरूलाई कार्र् राख्दा 

शबरार्ीको स्ितन्त्रतालाई सम्र्ािजिक र उशचत 

तररकाल े कार्र् राख्नुहुिेछ। स्र्ाहारकतामले शबरार्ीको 

पररिारसाँग शिर्शर्त र शिरन्तर सम्पकमलाई कार्र् 

राख्नहुिेछ र सर्ुदार्र्ा अशधकारीहरूको स्र्ाहार 

गिुमहुिछे। 

 

2. Matav र्ा िदैेशिक स्र्ाहारकतामको आचरण सम्बन्धी 

शिर्र्हरू 

a. गोपिीर्तालाई कार्र् राख्न:े शबरार्ीहरूसाँग सम्बशन्धत 

सबै शिषर्हरूर्ा गोपिीर्तालाई कार्र् राख्नुपछम। कुि ै



 

ים משפחת המטופל וגורמים מטפל
 בקהילה.

 
 
 
 
 
 

 כללי התנהגות של מטפל זר במטב .2
 
 
 

שמירת סודיות: יש לשמור על סודיות  .א
מוחלטת בכל הנוגע למטופלים, אין 

להעביר מידע מכל סוג שהוא למי שאינו 
קשור לטיפול, אלא באישור והנחיית 

העובד המקצועי הממונה ו/או בן משפחה 
 .אחראי

וללא אין לעזוב מטופל ללא הודעה מראש  .ב
 קבלת אישור מבן משפחה אחראי

 יש לנהוג בכבוד ובנימוס. .ג
יש להקפיד להוציא קבלה על כל סכום  .ד

שהוצא עבור המטופל בהתאם לסיכום 
שנערך עם בן המשפחה האחראי )גם אם 

 אינו מבקש זאת(.
אין לאפשר כניסת אורחים לבית המטופל  .ה

 ללא תיאום עם בן המשפחה האחראי.
  .אין לעשן במקום העבודה .ו
אסור לבקש או לקבל מהמטופל ו/או מבני  .ז

משפחתו מתנות , או תשלום מעבר לשכר 
העבודה המוסכם. וזאת למעט מתנות 

פעוטות או סמליות בערך או בשווי סביר 
העובר על איסור זה עובר על  -ומקובל  

 .                 ההנחיות וצפוי לפיטורין
יש לבצע את המטלות כפי שנמסרו על ידי  .ח

בד המקצועי האחראי עם קליטת העו
 .המטפל במטב

יש לתאם עם בן המשפחה האחראי זמני  .ט
יציאה וחזרה מחופשה וימי מנוחה 

 .ולהקפיד לעמוד בזמנים שנקבעו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पशि प्रकारको जािकारीलाई इन्चाजमर्ा रहकेो 

व्यािसाशर्क कर्मचारी र/िा शजम्र्ेिार पररिार सदस्र्को 

स्िीकृशत र र्ागमशिदेििर्ा बाहके उहााँको स्र्ाहारर्ा 

संलग्न िभएका कुि ै पशि व्यशिलाई स्थािान्तरण 

गिुमहुाँदैि। 

b. तपाईंल े अशिर् सूचिा र शजम्र्ेिार पररिार सदस्र्को 

अिुर्शत शबिा शबरार्ीलाई छोड्ि सकु्नहुाँदैि। 

c.  तपाईंल ेसम्र्ाि र शिष्टतासाँग व्यिहार गिुमपछम। 

d. शजम्र्ेिार पररिार सदस्र्साँग गराइएको सम्झौताको 

अिुसार शबरार्ीको लाशग खचम गररएको कुिै पशि रकर्को 

लाशग प्राशिको अिरुोध गिम िा प्राि गिम सुशिशित 

हुिुहोस् (उहााँले त्र्सको अिुरोध िगरेतापशि)। 

e.  शजम्र्िेार पररिार सदस्र्साँग सर्न्िर् िगररकि 

पाहुिाहरूलाई शबरार्ीको घरर्ा प्रिेि गिम िक्रदिुहोस्। 

f. कार्मस्थलर्ा घुम्रपाि िगिुमहोस्। 

g.  शबरार्ी र/िा उहााँको पररिारबाट सहर्ती गररएको 

ज्र्ालाभन्दा तल उपहारहरू िा भुिािीको अिुरोध गिम 

िा प्राि गिम शिषधे गररएको छ। र्ो सािो िा र्लू्र्को 

सांकेशतक उपहारहरूको लाशग छोशिएको छ जुि उशचत 

र स्िीकारर्ोग्र् छ -  र्ो शििारणको उल्लङ्घि गि े

व्यशिल े शिदेििहरूको उल्लङ्घि गछम र उसलाई 

शिकाशलन्छ भिी अपके्षा गररएको छ। 

h. स्र्ाहारकतामल े Matav र्ा स्िीकार गदाम शजम्र्ेिार 

व्यािसाशर्क कर्मचारीद्वारा पेि गररए अिुसार कार्महरू 

सम्पादि गिुमपछम। 

i.  तपाईंल ेशजम्र्ेिार पाररिाररक सदस्र्साँग शबदा र आरार् 

गिे क्रदिहरूका लाशग जािे आउिे सर्र् संर्ोजि गिुमपछम 

र सर्र् सेट गिुमपछम।  

 

3. प्रिासि 

a. कार्म सुरु गि ेर सर्ाि गि ेसर्र् कार्म दैशिकीर्ा भिुमपछम 

र त्र्सर्ा हस्ताक्षर गररएको हुिुपछम। राशिर् बीर्ा 

संस्थाको शिदेििहरूको अिसुार कार् गि े सर्र् र 

क्रदिहरूको सम्बन्धर्ा शििरणहरू बताउिे ररपोटम गि े

कार्म प्राशिशधक िा बार्ोर्ेरिक र्ाध्र्र्द्वारा पशि गिम 

सक्रकन्छ र र्स्तो र्ाशर्लाहरूर्ा, कर्मचारील ेर्ी शिदेिि 

अिुसार िै ररपोटमहरू तर्ार गिुमपछम। 

b. कार्म िार्री शबरार्ीको घरर्ा राशखिुपछम (राशिर् 

बीर्ाको लाशग र्ात्र)। पत्र 148। 

c. कार्म र्शहिाको अन्त्र्र्ा Matav को कार्ामलर्र्ा कार्म 

िार्री स्थािान्तरण गिम सुशिशित हुिुहोस्। 

d. कार्म र्ोजिार्ा आउि ेसर्र्, जािे सर्र् र प्रत्र्ेक क्रदिको 

कार् गि ेसर्र् सर्ािेि हुन्छ। शिधामरण गररएअिुसार ि ै

र्ोजिाको पालिा गिम सुशिशित हुिुहोस्। 

e. शबरार्ी िा उहााँको पररिारल ेप्रत्र्ेक साताको अन्त्र्र्ा 

कार्म िार्रीको शिधामररत स्थािर्ा हस्ताक्षर गिुमपछम। 



 

 
 
 
 
 

 תחום המנהל .3
יש למלא ביומן העבודה את שעת תחילת  .א

וסיום הטיפול ואח"כ לחתום. מסירת 
וימי פרטים ודיווח כאמור לעניין שעות 

הטיפול יכול שתבוצע גם באמצעים 
טכנולוגיים או ביומטריים בהתאם 
להנחיות הביטוח הלאומי ובמקרה כאמור 
חובה על העובד לבצע את הדיווחים 

 בהתאם להנחיות אלו.
יש להשאיר את יומן העבודה בבית  .ב

 .148המטופל )לבטל"א בלבד( אגרת 
יש להקפיד להעביר למשרדי מטב יומן  .ג

 חודש העבודה.עבודה בסוף 
תוכנית העבודה כוללת שעת כניסה, שעת  .ד

יציאה ומספר השעות בכל יום. יש להקפיד 
 על ביצוע התוכנית כפי שנקבע.

יש להחתים את המטופל או את בני  .ה
משפחתו בלבד במקום המיועד לכך ביומן 

 העבודה בסוף כל שבוע.
יש לדווח מיד לעובד המקצועי האחראי על  .ו

טופל עקב אשפוז כל שינוי במצבו של המ
 בבית חולים )אפילו אשפוז יום(.

בקשות לחופשה יש להפנות לבן משפחה  .ז
אחראי  לקבלת אישור ולעדכן את העובד 

 המקצועי האחראי במטב.
יש להודיע לבן משפחה אחראי  על כל  .ח

 העדרות מהעבודה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות בטיחות .4
 

 שמירה על בטיחות המטפל .א

  במים יש להקפיד על רחיצת ידיים
זורמים וסבון כדי למנוע סכנת 

 הידבקות במחלות.

f. अस्पताल भिामको (क्रदिा भिाम पशि) िशतजाको रूपर्ा 

शबरार्ीको अिस्थार्ा कुिै पशि पररितमि आएर्ा 

शजम्र्ेिार पेिेिर कर्मचारी तुरुन्तै जािकारी क्रदिुपछम। 

g. शबदाको लाशग अिुरोधहरू स्िीकृशतको लाशग शजम्र्ेिार 

पाररिाररक सदस्र्साँग सम्बोधि गररिपुछम र तपाईंल े

Matav का शजम्र्ेिार पेिेिर कर्मचारीलाई अद्यािशधक 

गिुमपछम। 

h. कार्र्ा अिुपशस्थत हुिे भएर्ा तपाईंले शजम्र्ेिार 

पाररिाररक सदस्र्लाई सूशचत गिुमपछम। 

 

4. सरुक्षा शिदेििहरू 

 

a. स्र्ाहारकतामको सरुक्षाको व्यिस्थापि 

• संिर्ण र रोगहरूको जोशखर्को रोकथार्का लाशग 

साबुि र पािीले हात धुि सुशिशित गिमहोस्।  

• सबै िर्समङ स्र्ाहारर्ा, िरीरको उत्सजमि, रगत, 

घाउहरूको कार्गदाम र र्लर् लगाइददाँदा एक-पटक 

लगाएर िष्ट गिम सक्रकिे खालका पञ्जाहरूको प्रर्ोग 

गररिुपछम। 

• पञ्जाहरू शिकाल्दा, पञ्जाको बाशहरी भाग, जुि दशुषत 

भाग हो, त्र्सल े हातको छालार्ा िछुि े गरी शिकाल्ि 

सुशिशित हुिुहोस्। 

• शबरार्ीको घरर्ा घरको भेशन्टलेसि र शबरार्ी बस्न े

कोठासशहत, सफा िातािरण सुशिशित गिुमहोस्। 

• शबर्ारीको अिस्थार्ा, र्सलाई शिम्रे्िार पाररिाररक 

सदस्र् र Matav को पेिेिरलाई ररपोटम गररिपुछम र 

शबर्ारीको प्रर्ाणपत्र स्थािान्तरण गिुमपछम। 

• घर सफा गदाम, पञ्जा लगाउिुपछम (िष्ट गिम सक्रकि े

प्रकारको होइि) (िर्समङ स्र्ाहारको लाशग र्ात्र 

अशभप्रेररत)। 

• सफाई गदाम, शचप्लिे जोशखर्लाई कर् गिमको लाशग, 

शललप ललप्स िलगाएर क्लोज्ि जुत्ताहरू लगाउिुपछम। 

• िृद्ध व्यशिको अिस्थार्ा आएको कुिै पशि पररितमिको 

बारेर्ा पाररिाररक सदस्र् र Matav का कर्मचारी 

इन्चाजमलाई ररपोटम गिुमपछम (िजि घट्िे, र्िोदिा 

पररितमि हुि,े र्ािशसक र र्ोटर प्रकार्महरूर्ा कर्ी, 

अिुर्ाशित संिर्णिील रोग, लार्ो सर्र्को खोकी 

आक्रद)। 

• िृद्ध व्यशिलाई सम्हाल्दा (स्थािान्तरण र अशस्थरता) 

आलिो ढािको सुरक्षा गिम ध्र्ाि पुर् र्ाउिुपछम। 

• िृद्ध व्यशिलाई घरर्ा सुई लगाइन्छ भि े (इन्सुशलि, 

भोल्टारेि आक्रद), तपाईंले सुई लर्ााँक्नको लाशग ढक्कि 

भएको िब्बा िा बन्द जार उपलब्ध छ भिी सुशिशित 

गिुमपछम। 

• सुईले प्रहार गररएको स्र्ाहारकतामले – तुरुन्तै शजम्र्ेिार 

पाररिाररक सदस्र् र Matav का पेिेिर कार्मकतामलाई 



 

  חובה להשתמש בכפפות חד פעמיות
בכל טיפול בקשיש סיעודי, בעת טיפול 

בהפרשות גוף, דם, פצעים ובמריחת 
 משחות. 

  בעת הורדת הכפפות, יש להקפיד
שהצד החיצוני שהוא הצד המזוהם, 

 לא יגע בעור הידיים.

 ית יש להקפיד על סביבה נקייה בב
המטופל כולל אוורור הבית והחדר 

 שבו מתגורר המטופל.

  בעת מחלה יש לדווח לבן המשפחה
האחראי ולעובד המקצועי במטב 

 ולהעביר אישור מחלה.

  בעת ניקיון הבית יש להשתמש בכפפות
רב פעמיות ולא חד פעמיות )המיועדות 

 לטיפול סיעודי בלבד(.

  את עבודות הניקיון יש לבצע בנעליים
ולא כפכפים, על מנת למנוע  סגורות

 סכנת החלקה.

  יש לדווח על כל שינוי במצבו של
הקשיש לבן משפחה ולעובד האחראי 

במטב )ירידה במשקל, שינוי במצב 
רוח, ירידה בכושר מנטאלי ומוטורי, 
חשד למחלה מדבקת, שיעול ממושך 

 וכדומה(. 

  יש להקפיד על שמירת הגב בעת טיפול
 בזקן )מעברים וניידות(.

  ,בבית זקן המטופל בזריקות )אינסולין
וולטרן וכו'( יש לדאוג לפחית עם 

מכסה או צנצנת סגורה אליהם יש 
 לזרוק את המחטים המשומשות.

  יש לדווח  –מטפל שנדקר ממחט
מידית לבן המשפחה האחראי ולעובד 
המקצועי  במטב. זה יעדכן מידית את 

האחות הבכירה במטב, כדי להבטיח 
 ל הולם.התייחסות וטיפו

  יש לדווח לבן המשפחה האחראי
ולעובד המקצועי האחראי בשלוחה על 

כל גורם המסכן את המטפל או 
המטופל בביתו )חוטי חשמל גלויים, 

 מחטים(.
 
 
 

ररपोटम गिुमपछम। उहााँल ेउपर्ुि स्र्ाहार सुशिशित गिमको 

लाशग तुरुन्त ै Matav को िररष्ठ िसमलाई अद्यािशधक 

गिुमहुिछे। 

• तपाईंले शजम्र्ेिार पाररिाररक सदस्र् र शबरार्ीको 

घरर्ा शबरार्ी र स्र्ाहारकतामलाई जोशखर् हुिसके्न कुि ै

पशि िस्तुको िाखाको शजम्र्ेिार पिेेिर कर्मचारीलाई 

जािकारी क्रदिुपछम (दशृ्र्िाि तार, सुईहरू)। 

 

b. र्ौि दवु्यमिहारको रोकथार् 

• र्ौि दवु्यमिहारको रोकथार् कािूि, जसले व्यशिको 

र्र्ामदा, स्ितन्त्रता र गोपिीर्ताको रक्षा गिमको लाशग 

र्ौि दवु्यमिहारलाई रोके्न लक्ष्र् राख्छ, को अिुसार, र्ौि 

दवु्यमिहार परस्पर हो: 

1. र्ौशिक प्रकृशतको कार्म गिमको लाशग क्रफरौती। 

2. अभद्र कार्म (एकल घटिा पर्ामि छ)। 

3. र्ौशिक प्रकृशतका दोहोर् र्ाइएका सुझािहरू। 

4. र्ािि र्ौशिकताको बारेर्ा दोहोर् र्ाइएका सन्दभमहरू। 

5. व्यशिको शलङ्ग िा लैशङ्गक झुकािको बारेर्ा 

अपर्ािजिक सन्दभमहरू। 

6. र्ौशिक रूपर्ा अशधिता िा अशधकारको सम्बन्धको 

िोषण। 

7. व्यशिको सहर्शत बीिा उसको लैशङ्गकतालाई केशन्द्रत 

गि ेफोटोिाफलाई प्रकािि गि।े 

• स्र्ाहारकतामल ेउहााँ शिरूद्ध कुिै पशि र्ौि दवु्यमिहारको 

िाखार्ा रहिुभएको शजम्र्ेिार व्यािसाशर्क 

कर्मचारीलाई तरुून्त ै ररपोटम गिुमपछम र उहााँल े

स्र्ाहारकतामको सशर्पको शबरार्ी िा उहााँको पररिारको 

कुिै पशि सदस्र्को कुिै पशि दवु्यमिहारबारे संस्थाको र्ौि 

दवु्यमिहार रोकथार्को अशधकारीलाई ररपोटम गिुमहुिेछ। 

 

c. कार्मर्ा अिपुशस्थशत/ शबदा / िदृ्ध व्यशिको घरर्ा 

रोजगारबाट खारेजी 

• तपाईंले कार्मर्ा अिुपशस्थशत भएको अिस्थार्ा 

शजम्र्ेिार पररिार सदस्र् र िाखार्ा इि-चाजमको रूपर्ा 

रहिुभएको कर्मचारीलाई सूशचत गराउिुपछम। 

• शबदाका लाशग अिुरोधहरू शबदा शलि े शर्शत भन्दा 

कम्तीर्ा पशि एक र्शहिा अगाशि शजम्र्ेिार पररिार 

सदस्र् र िाखार्ा इि-चाजमको रूपर्ा रहिुभएको 

कर्मचारीलाई शिदेशित गिुमपछम। दईु हिा िा बढी शबदा 

शलिुपि े अिस्थाहरूर्ा, शबरार्ीको शित्तीर् िुल्कलाई 

कर् गिमको लाशग शबदा र्शहिाको र्ध्र्बाट शलि 

शसफाररस गररएको छ। 

• िृद्ध व्यशि र उहााँको पररिारको असार्ान्र् सञ्चालि िा 

व्यिहार िा उहााँको िातािरणर्ा घट्ि सके्न घटिाको 

सम्बन्धर्ा शजम्र्ेिार पररिार सदस्र् र व्यािसाशर्क 

कर्मचारीलाई इि-चाजमको रूपर्ा अद्यािशधक गिम 

आिश्र्क पछम (िारीररक िा र्िोिैज्ञाशिक दवु्यमिहार, 



 

 
 
 
 
 

 מניעת הטרדה מינית .ב

  "בהתאם לחוק "מניעת הטרדה מינית
שמטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על 

ופרטיותו, כבודו של האדם, על חירותו 
 הטרדה מינית הינה בין היתר:

 סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני. .1
 מעשה מגונה )די באירוע יחיד(. .2
 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני. .3
 התייחסויות חוזרות למיניות האדם. .4
התייחסות מבזה או משפילה למינו או  .5

 לנטייתו המינית של אדם.
ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן  .6

 מיני.
פרסום תצלום המתמקד במיניותו של  .7

 אדם שלא בהסכמתו.

  על המטפל  לדווח לעובד המקצועי האחראי
על כל כל הטרדה  באופן מיידיבשלוחה 

מינית כלפיו וזה יידע את  הממונה על 
מניעת הטרדה מינית בעמותה, על כל 
הטרדה של המטופל או מי מבני משפחתו 

 כלפי המטפל.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מעבודה/ חופשה /סיום עבודה היעדרות  .ג
 בבית הזקן

   יש להודיע לבן המשפחה האחראי
ולעובד האחראי בשלוחה על כל 

 היעדרות מהעבודה.

  יש להפנות בקשות לחופשה לבן
המשפחה האחראי ולעובד האחראי 

בשלוחה לפחות חודש לפני מועד 
החופשה. במקרים של חופשה בת 

שבועיים ומעלה מומלץ לצאת מאמצע 

लापरिाही, आर्थमक िोषण, खािेकुराको कर्ी, औषशध, 

ताप िा अिुशचत कपिा लगाउिे, झि)े। 

• प्रत्र्ेक अस्पताल भिाम तुरून्तै ररपोटम गररिुपछम (िे-केर्र 

अस्पताल भिाम पशि)। 

• तपाईंल े रोजगारीको खारेजी गि े शिणमर् र 

कािूिअिुसारको कारणको सम्बन्धर्ा तुरुन्तै शजम्र्ेिार 

पाररिाररक सदस्र् र पेिेिर कर्मचारी इन्चाजमलाई 

ररपोटम गिुमपछम। 

 

d. िदृ्ध व्यशिको सरुक्षा 

• स्र्ाहारकताम र िृद्ध व्यशि (बालबाशलका, शछर्ेकी, 

Kupat Holim, Magen David Adom) को लाशग 

आकशस्र्क फोि िम्बरहरू देशखिे र पररशचत स्थािर्ा 

राख्नुहोस् । 

• फर्िमचर र कापेटहरूको स्थाि र अिस्थाल े िृद्ध 

व्यशिलाई खतरा िहोस् भिी सुशिशित गिुमहोस्, तपाईंल े

शजम्र्ेिार पाररिाररक सदस्र् र Matav को पिेेिर 

कर्मचारी इन्चाजमसाँग परार्िम गिम सकु्नहुन्छ। 

• उहााँ पािीको शिकास हुिे प्िालहरू भएको शस्थर 

प्लाशस्टकको कुसीर्ा बसेको बेला िुहाइक्रदिे कार्म हुिेछ। 

• शचशप्लिबाट बच्िको लाशग ध्र्ाि क्रदिुहोस् (िुहाउिको 

लाशग प्लाशस्टकको म्र्ाट/ िािर स्टल, भुइाँ सुकाउिे)। 

• िृद्ध व्यशिलाई िािरर्ा एक्लै िछाड्िुहोस्! 

(त्र्सकारण, सबै आिश्र्क उपकरणहरू पशहल ेिै तर्ार 

गिुम आिश्र्क हुन्छ)। 

• िृद्ध व्यशि िािरर्ा जािुभन्दा अगाशि िै पािीको 

तापिर् जााँच गिुमहोस् र पािीको इच्छाइएको तापिर् 

शबरार्ीसाँग प्रर्ाशणत गिुमहोस्। 

• क्र्ाथेटर भएको शबरार्ीको लाशग, उहााँ शबस्तराबाट 

बाशहर शिस्किुअगाशि िै शपसाब गि ेझोला जोशििपुछम। 

शपसाबलाई फकमिबाट रोक्नका लाशग शपसाब फेि े

झोलालाई र्ौिाङ्गको घेराभन्दा तल जोड्िपुछम। 

 

e. िातािरणको सरसफाई 

• सफाई सार्िीहरूको प्रर्ोग गरररहकेो सर्र्र्ा घर 

भेशन्टलेट गररएको छ भिी सुशिशित गिुमहोस्। शब्लच 

जस्ता किा गन्ध हुिे िस्तुको उपर्ोग िबढाउि ु

सुझािर्ोग्र् छ।  

• िृद्ध व्यशिलाई खतरा हुिे तु्ररट हुिसके्न कारणले सफाई 

सार्िीहरूलाई आलिो िास्तशिक प्र्ाकेशजङबाट अको 

भााँिार्ा िसािुमहोस्। 

• शिर्ेशन्सर्ा भएको शबरार्ीका लाशग, सफाई 

सार्िीहरूलाई शबरार्ीको पहुाँचभन्दा टाढा लक 

गररएको क्लोजेटर्ा राख्नुपछम। 

 

f. खािा खािको लाशग सहार्ता 



 

כדי להקטין את העלות חודש ב
 הכספית למטופל.

  חובה לעדכן את בן המשפחה האחראי
ואת העובד המקצועי  האחראי, לגבי 

כל תופעה או התנהלות חריגה של 
הקשיש ובני משפחתו או תופעה 

המתרחשת בסביבתו )התעללות פיזית 
או פסיכולוגית, הזנחה, ניצול כלכלי, 

העדר מזון, תרופות, אמצעי חימום או 
 גוד לא הולם, נפילות(. בי

  יש לדווח מיד על כל אשפוז של
המטופל בבית חולים )אפילו אשפוז בן 

 יום(.

  יש לדווח מיד לבן המשפחה האחראי
ולעובד המקצועי האחראי על החלטה 
על הפסקת העבודה וסיבתה בהתאם 

 לחוק.
 
 
 
 

 בטיחות הזקן  .ד

  יש להקפיד לשים את מספרי הטלפון
גלוי ומוכר לשעת חירום במקום 

למטפל ולזקן )ילדים, שכן, קופ"ח 
 ,מד"א(.

  יש להבטיח שמיקומם ומצבם של
רהיטים ושטיחים לא מסכנים את 

הזקן, ניתן להתייעץ עם  בן המשפחה 
האחראי והעובד המקצועי  האחראי 

 במטב.

  הרחצה תעשה בישיבה על כסא
פלסטיק יציב עם פתחים לניקוז 

 המים.

 ה )שטיח יש להקפיד על מניעת החלק
פלסטיק בתוך אמבטיה/מקלחון, 

 ייבוש הרצפה(.

  !אין להשאיר את הזקן לבד במקלחת
)לכן חשוב להכין את כל הציוד הדרוש 

 מראש(.

  יש לבדוק את חום המים לפני כניסת
הקשיש למקלחת ולוודא עם המטופל 

 את טמפרטורת המים הרצויה לו.

  למטופל עם קטטר, יש לקבע את שקית
ידה מהמיטה. הקיבוע השתן לפני היר

• िृद्ध व्यशिको आिश्र्कतालाई उपर्ुि हुिे खाद्य 

िस्तुहरू छि ्क्रक भिी शजम्र्ेिार पाररिाररक सदस्र्साँग 

जााँच गिुमहोस्। 

• शिस्साशसिे जोशखर्लाई रोक्नका लाशग िृद्ध व्यशि 

बशसरहकेो बेला खािा खुिाउिुपछम भिी ध्र्ाि क्रदिुपछम। 

• िृद्ध व्यशिको स्िास््र् अिस्थाको अिुसार खािालाई 

अिुकूशलत गिुमपछम (जाउलो प्रकारको खािा, ठूला 

टुिाहरूर्ा कारटएको खािा आक्रद)। 

• िृद्ध व्यशिल े खािा खाइरहकेो सर्र्र्ा स्र्ाहारकताम 

उहााँसाँग बस्नुहुिेछ, जुि सार्ाशजक र स्िास््र्को पक्षबाट 

र्हत्त्िपूणम हुन्छ। 

• औषशध खाि ेिृद्ध व्यशिलाई खािा ददाँदा सर्र्र्ा क्रदिु र 

उपचार गि े शचक्रकत्सकको शिदेििहरूको पालिा गिुम 

र्हत्त्िपूणम हुन्छ। 

 

 

 

 

g. र्हत्त्िपणूम कथिहरू 

• शिपत्ती केन्द्रसाँग जोशििुभएको िृद्ध व्यशिको लाशग, 

उहााँले िान्सशर्टर लगाउिुभएको छ भिी सुशिशित 

गिुमहोस्।  

• तपाईंल े िृद्ध व्यशिलाई र्खु्र् ढोका बन्द गिम र चाबी 

आफूसाँग राख्न शसफाररस गिुमपछम। अको चाबी घरर् ै

राशखएको छ र आफन्त िा शछर्ेकीसाँग पशि छ भिी 

सुशिशित गिुमहोस् ताक्रक शिपत्तीको सर्र्र्ा घरशभत्र 

प्रिेि गिम सम्भि होस्।  

• अिजाि व्यशिहरूको लाशग ढोका िखोल्िुहोस् र ढोका 

खोल्िु अगाशि शपपहोलबाट हिेम िशबर्समिुहोस्। 

ससंढीहरूर्ा उपर्ुि लाइरटङ राख्नका लाशग शजम्र्ेिार 

पाररिाररक सदस्र्लाई जािकारी क्रदि आिश्र्क हुन्छ।  

• बाथरूर्को भुइाँर्ा शहटर िराख्नहुोस्। र्ािक िाल र्ाउन्ट 

गररएको बाथरूर् शहटरको प्रर्ोग गिुमहोस्।  

• खुला आगोको सट्टा शिदु्यतीर् हट प्लेट िा र्ाइिोिेभ 

ओभिको प्रर्ोग गररिुपछम। 

• लड्िबाट रोक्नको लाशग लार्ो टेशलफोि र शिदु्यतीर् 

केबलहरूको बारेर्ा शजम्र्ेिार पाररिाररक सदस्र्लाई 

जािकारी क्रदिुपछम। 

 

h. र्न्त्रहरूको प्रर्ोग 

• स्र्ाहारकतामले िृद्ध व्यशिको दैशिक प्रकार्महरूर्ा र्ात्र 

सहार्ता गिुमहुन्छ। सुई लगाउि, पट्टीहरू पररितमि गिम, 

इिेर्ाहरू गिम, ट्युब िा क्र्ाथटेर घुसाउि र अन्र् कुि ै

आिार्क कार्महरू गिम शिषेशधत छ। 

• िृद्ध व्यशिल े पेिरोज िा क्र्ाथेटरजस्ता उपकरणहरू 

प्रर्ोग गिुमहुन्छ भिे, स्र्ाहारकतामले उहााँलाई शिम्नािुसार 



 

חייב להיות מתחת לקו החלציים כדי 
 למנוע חזרת שתן.

 
 
 
 
 
 

 ניקיון סביבתי .ה

  יש להקפיד לאוורר את הבית בעת
שימוש בחומרי ניקוי. רצוי לא להרבות 

בשימוש בחומרים בעלי ריח חזק כמו 
 אקונומיקה.

  אין להעביר חומרי ניקיון מאריזתם
 המקורית למיכל אחר, מחשש להטעיה

 שתסכן את הקשיש.

  חומרי הניקוי  -אצל מטופל דמנטי
צריכים להיות בארון נעול הרחק 

 מהישג ידו של המטופל.
 
 
 

 סיוע בהאכלה .ו

  יש לבדוק יחד עם בן משפחה אחראי
באם יש בבית המטופל פריטי מזון 

 מתאימים לצרכיו של הזקן.

  יש להקפיד להאכיל את הקשיש
 בישיבה על מנת למנוע סכנת חנק.

 להתאים את המזון למצבו  יש
הבריאותי של הקשיש )אוכל דייסתי, 

 אוכל חתוך לחתיכות גדולות וכו'(.

  בזמן שהזקן אוכל, המטפל יארח לו
לחברה, הנושא חשוב מן ההיבט 

 החברתי והבריאותי.

  חשוב להקפיד על עמידה בלוח זמנים
במתן מזון לקשיש הנוטל תרופות 

  ולפעול על פי הנחיית הרופא המטפל.
 
 
 
 
 
 
 
 

सहार्ता गिम सकु्नहुन्छ: धुिे र पुि: लगाउि े

प्रर्ोजिहरूका लाशग पेिरोज हटाउिुहोस्। आिश्र्क 

परेको सर्र्र्ा उत्सजमि झोलालाई पररितमि गिुमहोस्। र्ी 

र्न्त्रहरूको बारेर्ा पेिेिरबाट र्ागमदिमि प्राि गरेको 

भएर्ा र्ात्र र्ो प्रदाि गररिछे। 

• पेिरोजको आिश्र्कता शिधामरण गि ेिा सर्ार्ोजि गि े

िगिुमहोस्। क्र्ाथेटर घुसाउिे िा शिकाल्ि े िगिुमहोस्। 

पेिेिरल ेर्ात्र र्सो गिुमहुिछे! 

• स्र्ाहारकतामलाई सुई लगाइक्रदि, पट्टीहरू पररितमि गिम र 

चोटको उपचार गिम, एिेर्ाहरू गिम, ट्युब घुसाउि, 

रिचाप र्ापि गिम, र्धुरे्ह भएका िृद्ध व्यशिको िङ 

काट्ि, क्रफशजर्ोथेरापी, पेिागत थरेापी सेिाहरू प्रदाि 

गिम र ट्युबबाट खुिाउि आक्रद शिषेध गररएको छ। 

• स्र्ाहारकतामलाई “िैकशल्पक औषशध” िा “लोक औषशध” 

को क्षेत्रबाट कार्म िा  सार्िीहरू प्रर्ोग गिम (कशपङ, 

िैद्यहरू, शचक्रकत्सा र्ाशलि, जशिबुरटहरू) र राशिर् 

बीर्ाको कार्मशिधीहरू अिुसार व्याख्र्ा िगररएको कुि ै

उपचारको लाशग शसफाररस गिम शिषेध गररएको छ।  

 

i. औषशध खाि सहार्ता 

उपचार गिे शचक्रकत्सकद्वारा शिदेशित गररएका र शिम्न 

शिदेििहरूको अिुसार पशहल े ि ै तर्ार गररएका 

औषशधहरू िृद्ध व्यशिलाई खुिाउिका लाशग सहार्ता 

गिम सम्भि छ:  

• औषशध खाि ेसर्र् भएको खण्िर्ा िृद्ध व्यशि िा उहााँको 

पररिारलाई सम्झाउिे।  

• औषशध खािको लाशग पेर् तर्ार गिे।  

• “प्राशिशधक रूपर्ा” उहााँको सहार्ता गि:े औषशध क्रदि,े 

त्र्सलाई र्ुखको िशजक ल्र्ाउिे, िृद्ध व्यशिलाई सही 

शस्थशतर्ा आउि र्द्दत गि,े चक्कीलाई आधा काट्िे। 

 

j. शबरार्ी अस्पतालर्ा भिाम हुाँदा गिुमपि ेकार्म 

राशिर् बीर्ा संस्थाको कार्मशिशधहरूको अिुसार 

स्र्ाहारकतामल े शजम्र्ेिार पेिेिर कार्दारको 

शिदेििहरूको सम्बन्धर्ा िर्समङ कािूिको अिुसार 

साधारण अस्पतालर्ा पशहलो 30 क्रदिको अिशधर्ा 

दािेदार हुिुभएको िृद्ध व्यशिको सेिा गिम सकु्नहुन्छ। 

• तपाईंले िृद्ध व्यशिको अस्पताल भिामको बारेर्ा Matav 

को कर्मचारी इन्चाजमलाई जािकारी क्रदिुपछम। 

• अस्पतालको फे्रर्िकमर्ा िृद्ध व्यशिलाई Matav को 

कर्मचारी इन्चाजमको स्िीकृशत अिुसार उपचार प्रदाि 

गररिछे। 

• खाद्य िा पेर्पदाथम क्रदिेजस्ता कार्महरू गिुमअगाशि, 

तपाईंल ेर्सको लाशग अिुर्शत क्रदइएको छ क्रक छैि भिी 

शिभागको शचक्रकत्सा कर्मचारीसाँग सुशिशित गिुमपछम। 

• िृद्ध व्यशिले कुिै शिर्शर्त रूपर्ा सेिि गिे औषशध 

खािुभन्दा अगाशि, अस्पताल भिामको अिशधर्ा 



 

 
 דגשים חשובים .ז

  לזקן המחובר למוקד מצוקה, יש
 לוודא שהוא עונד את המשדר.

  יש להמליץ בפני הזקן לנעול את הדלת
הראשית ולוודא הוצאת המפתח, יש 

לדאוג למפתח נוסף שימצא בבית וכן  
אצל בן משפחה או שכן, כדי שניתן 
 יהיה להיכנס לקשיש בעת מצוקה.

    אין לפתוח את הדלת לאנשים זרים
ויש להקפיד להתבונן בעינית לפני 
פתיחת הדלת. חשוב  ליידע את בן 

המשפחה האחראי להתקין תאורה 
 מתאימה בחדר המדרגות.

  אין להניח תנור חימום על רצפת חדר
האמבטיה, יש להשתמש בתנור 
 אמבטיה תקני התלוי על הקיר.

 ו יש להעדיף שימוש בפלטה חשמלית א
 מיקרוגל על פני אש גלויה.

   יש  ליידע את בן המשפחה האחראי
במקרים של כבלי טלפון וחשמל 

 ארוכים, כדי למנוע נפילות.
 
 
 
 

 שימוש באביזרים .ח

  המטפלת מסייעת לזקן בתפקוד
היומיומי בלבד. אסור להזריק, 

להחליף תחבושות, לבצע חוקנים, 
להכניס זונדה או קטטר ולבצע כל 

 פעולה חודרנית אחרת 

  אם הזקן משתמש באביזרים כמו
פנרוז או קטטר, יכול המטפל לסייע לו 

באופן הבא: להסיר ולהלביש לצורך 
 רחצה את הפנרוז. להחליף את שקית

ההפרשות במהלך הטיפול כאשר הדבר 
נדרש. כל זאת בתנאי שקיבל הדרכה 

מאת גורם מקצועי, בכל הקשור 
 לאביזרים אלה.

  אין לקבוע את הצורך בפנרוז או
להתאים אותו. אין להחדיר או 

להוציא קטטר. רק גורם מקצועי יעשה 
 זאת!

औषशधर्ा कुि ै पररितमि गररएको छ क्रक भिी तपाईंल े

स्िास््र् स्र्ाहार कर्मचारीलाई सोध्नुपछम। 

• पञ्जा लगाएर्ा र्ात्र िाइपर पररितमि गिम अिुर्शत 

क्रदइिेछ। 

• िुहाइक्रदि सहार्ता गिे - अस्पतालर्ा स्र्ाहारकतामको 

रूपर्ा र्ो तपाईंको भूशर्का होइि। 

• शिशिष्ट कार्मिर्हरू - तुरून्तै शिभागर्ा शिलटर्ा कार् 

गरररहकेी शजम्र्ेिार िसम, शजम्र्ेिार पाररिाररक सदस्र् 

र Matav का कर्मचारी इन्चाजमलाई ररपोटम गररिुपछम। 

• शिभागका स्िीकारर्ोग्र् आचरणका शिर्र्हरूलाई 

अिलोकि गिुमपछम। 

 

5. आपतकालीि सर्र्को प्रबन्ध 

Matav लाई सि् 1988 र्ा स्िास््र् अशधकारीहरूद्वारा 

आिश्र्क उद्यर्को रूपर्ा घोषणा गररएको शथर्ो। र्स 

अिमरको र्हत्त्ि भिेको Matav आपतकालीि अिस्थार्ा 

सेिाहरू प्रदाि गिम उत्तरदार्ी हुन्छ। आपतकालीि 

अिस्था भिेको त्र्स्तो पररशस्थशत हो जसल े

सर्र्ताशलकार्ा अिरोध ल्र्ाउाँछ जस्त ै साधारण र्ुद्ध, 

शर्साइल खस्ने, आगलागी, भूकम्प, इत्र्ाक्रद। 

आपतकालीि अिस्थार्ा, संर्ुि भती अिमर जारी गररन्छ 

जसर्ा कार्दारहरू कार्र्ा फकमिुपछम। 

र्स र्ागमशिदेििहरूर्ा तर् गररएका शिदेििहरू र 

शिर्र्हरू अिुसार तपाईंको कार्म सञ्चालि भइरहकेो छ 

भिी सुशिशित गिम आिश्र्कता अिुसार तपाईंलाई 

सहर्ोग गिम िाखाको कर्मचारी खुिी हुिुहुिछे। 

 

6. 50,000 NIS भन्दा बढी रकर् इजरार्लबाट पठाउाँ दा 

ररपोटम गिुमपि ेकतमव्य बारे सचूिा 

पैसाको कालो बजारी प्रशतबन्ध कािूि, 5760- 2000 

(र्सपशछ: कािूि), सेक्सि 9 अिुसार इजरार्लबाट NIS 

50,000 भन्दा बढी रकर् पठाएर्ा र्स बारे ररपोटम 

गिुमपिे कतमव्य हुन्छ। 

कािूि अिुसार, सबै शििरणहरू भररिुपिे भन्सार ररपोटम 

फारार्र्ा भरेर इजरार्लको प्रस्थाि स्थलर्ा कार्मरत 

भन्सार कर्मचारीद्वारा र्ो ररपोटम सञ्चालि गररन्छ। 

र्ाशथको अिुसार, तलको ररपोटम शिष्टता भंग हो जसर्ा 

इजरार्लबाट फकेको िैदेशिक कार्दारद्वारा 

इजरार्लबाट रकर् पठाएको बारे ररपोटम गररएको छ। 

इजरार्ल छोड्िे बेलार्ा िैदेशिक कार्दारद्वारा एकट्ठा 

गररएको रकर्, अथामत ्िगद जसले जम्र्ा गरेको रकर् 

सर्ािेि गछम, NIS 50,000 भन्दा कर् हुन्छ भि,े र्स 

बारे भन्सारर्ा ररपोटम गिम कुि ैशजम्र्ेिारी हुाँदैि। 

इजरार्ल छोड्िे बेलार्ा िैदेशिक कार्दारद्वारा एकट्ठा 

गररएको रकर्, अको िब्दर्ा भन्नुपदाम िगद जसल ेजम्र्ा 

गरेको रकर् सर्ािेि गछम, NIS 50,000 भन्दा बढी हुन्छ 

भिे, िैदेशिक कार्दारल े Ben-Gurion Airport र्ा 



 

  אסור למטפל להזריק, להחליף
תחבושות ולטפל בפצעים, לבצע 

ם, להכניס זונדה, למדוד לחץ חוקני
דם, לגזוז ציפורניים לקשיש החולה 

בסכרת, להעניק שירותי פיזיותרפיה, 
 ריפוי בעיסוק, האכלה בזונדה וכדומה.

  אסור למטפל לעשות שימוש בפעולות
וחומרים מתחום "הרפואה 

האלטרנטיבית" או "הרפואה 
העממית" )כוסות רוח, עלוקות, מסז' 

כל המלצה רפואי, צמחי מרפא( ו
לטיפול שאינה מוגדרת ע"פ נהלי 

 הביטוח הלאומי.
 
 
 
 
 
 
 

 עזרה בנטילת תרופות .ט
ניתן לסייע לזקן בעת נטילת תרופות 

שנרשמו לו על ידי הרופא המטפל והוכנו 
 מראש ע"פ ההוראות הבאות:

  להזכיר לזקן או לבני משפחתו כי הגיע
 מועד נטילת התרופה.

 .להכין לו משקה לנטילת התרופה 

  לסייע לו "טכנית": להגיש את
התרופה, לקרב אותה לפה, לסייע 

 בתנוחה נכונה, לחצות את הטבליה.
 
 
 
 
 

התנהלות בעת אשפוז המטופל בבית  .י
 חולים

על פי נהלי המוסד לביטוח לאומי, מטפל 
רשאי לתת שירות לקשיש זכאי חוק סיעוד 

הימים הראשונים לאשפוזו  30במהלך 
וראות העובד בבית חולים כללי בהתאם לה

 המקצועי האחראי.

  יש לדווח לעובד האחראי במטב על
 אשפוז הקשיש.  

शस्थत बैंक स्टेििबाट जम्र्ा गरेको रकर् प्राि गिुम अशघ 

ररपोटम फारार् भिुमपछम र उहााँले बैंकबाट प्राि गिम लागेको 

जर्ा रकर्लाई संकेत गि े गरी रकर् जम्र्ा र्ूशिटबाट 

प्राि गरेको भुिािी अिमरको प्रशतशलशप संलग्न गिुमपछम। दईु 

प्रशत फारार् र भुिािी अिमरलाई कार्दारद्वारा 

इजरार्लको प्रस्थाि स्टेििको भन्सार कर्मचारीलाई पिे 

गिुमपछम (हस्ताक्षर गररएको प्रशत कर्मचारीलाई क्रफताम 

गररिछे र ररपोटमको प्रर्ाणको रूपर्ा रहिछे जबकी अको 

प्रशत भन्सार कर्मचारीको साथर्ा रहिछे)। 

ध्र्ाि क्रदिुहोस् क्रक ररपोटम गिे शजम्र्ेिारीको उल्लंघि गि े

स्र्ाहारकताम छ र्शहिाको जेल सजार् िा दण्ि कािूिको 

सेक्सि 61 (a) (4) र्ा उशल्लशखत रकर् बराबरको 

जररिािा िा ररपोटम िगररएको रकर्को दि गणुा बढी, 

जुि रकर् उच्च हुन्छ त्र्ो रकर् भुिािको भागी हुिछे। 

तपाईंसाँग कुि ै प्रश्नहरू िा िकंा भएर्ा Matav को 

कार्ामलर्हरू र िाखाको कर्मचारी इन्चाजमलाई सम्पकम  

गिम सकु्नहुन्छ। 

आदरणीर् स्र्ाहारकताम, तपाईंको सर्र्पमत कार्मको लाशग 

Matav व्यिस्थापि तपाईंलाई धन्र्िाद क्रदि चाहन्छ! 

 

तल हस्ताक्षर गि ेर्  _________________ पररचर्पत्र 

कािम िम्बर  _________________, तलको र्ेरो 

हस्ताक्षरसाँग ैर्ो पुशष्ट गछुम क्रक र्लैे Matav स्र्ाहारकतामको 

कार्म शिर्र्हरू, आचरण र आचारिीशत तथा सुरक्षा 

प्रािधािहरूलाई ध्र्ािपूिमक पढेको छु र र् संस्थाको र्रेो 

रोजगारीको फे्रर्िकम  अन्तगमत शतिीहरू अिुसार िै कार्म 

गिछुे भिी िचि क्रदन्छु। 



 

  טיפול בקשיש במסגרת בית החולים
יינתן בהתאם לאישור מהעובד 

 האחראי במטב.

  ,לפני כל פעולה כגון הגשת אוכל
משקה יש לוודא עם הצוות הרפואי 

 במחלקה האם מותרת.

  לפני נטילת תרופות קבועות על ידי
הזקן, יש לברר מול הצוות הרפואי 

האם חל שינוי במשטר התרופות בשל 
 האשפוז. 

  החלפת חיתולים מותרת בשימוש
 בכפפות בלבד.

  אינו חלק מהגדרת  –סיוע ברחצה
 תפקידך כמטפל בבית חולים.

  ידווח באופן מיידי  –אירוע חריג
לאחות אחראית משמרת במחלקה, 

בן המשפחה האחראי ולעובד ל
 האחראי במטב.

  יש לשמור על כללי ההתנהגות
 המקובלים במחלקה.

 
 
 
 
 
 
 

 התנהגות בעת חרום .5
על ידי רשויות  1988מטב הוכרזה בשנת 

הבריאות כמפעל חיוני. משמעות צו זה הינו 
שמטב מחויבת לתת שירותים במצב חרום. 
מצב חרום הינו מצב שמפר את השגרה 

מלחמה כוללת, נפילת טילים, כדוגמת 
שרפה, רעידת אדמה וכו'. בשעת חרום ניתן 
צו גיוס קיבוצי, המחייב את העובדים 

 להתייצב לעבודה.

צוות השלוחה במטב ישמח לעמוד לרשותך 
ולסייע לך ככל שיידרש על מנת להבטיח כי 
עבודתך תתבצע בהתאם להוראות 

 והכללים אשר פורטו בהדרכה זו.

 

 

 



 

 

 

יידוע על חובת דיווח על הוצאת כספים  .6
  ₪ 50,000מישראל בסכום העולה על 

 
לחוק איסור הלבנת הון,  9בהתאם לסעיף 

)להלן החוק( קיימת חובת  2000התש"ס 
דיווח על הוצאת כספים מישראל בסכום 

 .₪ 50,000העולה על 

לפי החוק, דיווח זה מתבצע אצל פקיד 
מישראל, המכס המוצב בנקודת היציאה 

באמצעות מילוי טופס דיווח של המכס, 
 כשהוא מלא על כל פרטיו.

בהתאם לאמור לעיל, להלן פירוט אודות 
אופן הדיווח על הוצאת כספים מישראל ע"י 

 עובד זר היוצא מישראל.

כאשר סכום הכסף המצטבר שנושא העובד 
הזר בצאתו מישראל, כלומר כסף מזומן 

 50,000מ הכולל את סכום הפיקדון, נמוך 
 אין חובה לדווח למכס. -ש"ח 

כאשר סכום הכסף המצטבר שנושא העובד 
הזר בצאתו מישראל, כלומר כסף מזומן 

 50,000הכולל את סכום הפיקדון, עולה על 
על העובד הזר למלא את טופס הדיווח  - ₪

לפני קבלת כספי הפיקדון בעמדת הבנק 
בנתב"ג ולצרף העתק מהוראת התשלום 

ת הפיקדונות, המעידה על שקיבל מיחיד
סכום הפיקדון אותו הוא עומד לקבל 
מהבנק. את הטופס והוראת התשלום על 
העובד להגיש לפקיד המכס בעמדת היציאה 
מישראל, בשני עותקים )עותק חתום יוחזר 
לעובד וישמש כאסמכתא לדיווח ואילו 

 העותק השני יישאר אצל פקיד המכס(.

יווח, לתשומת הלב כי המפר את חובת הד
דינו מאסר שישה חודשים או קנס בשיעור 

( לחוק העונשין, או 4)א()61 האמור בסעיף
פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי 

 .הסכום הגבוה יותר

הנך מוזמן לפנות למשרדי מטב ולעובד 
 האחראי בשלוחה בכל שאלה והתלבטות.

הנהלת מטב מבקשת להודות לך מטפל 
 יקר על עבודתך המסורה!

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס' דרכון ___________ _______אני הח"מ _
______________ מאשר בחתימתי להלן כי 

קראתי בעיון את כללי העבודה, התנהגות ואתיקה 
של מטפל/ת מטב והוראות בטיחות וכי אני 

מתחייב/ת לפעול על פיהם במסגרת עבודתי עבור 
 העמותה.

 
 

______________________ ______________________ 
 תאריך
शर्शत 

 חתימת העובד
कार्दारको हस्ताक्षर 

 


