המוסד לביטוח לאומי
מינהל גמלאות
חוזר מס' :כללי 02100/3
סיעוד /221

י"א ניסן ,תשע"ה
 1/מרץ00/3 ,

נושא :בודד
שם החוזר :תוספת ניקוד בודד לזקן שלבן משפחתו הגר עמו מלאו  00שנים.
מטרת החוזר
הסבר על מתן ניקוד בודד לזקנים המתגוררים עם בן משפחה בן  00ומעלה שאינו
זכאי לגמלת סיעוד.
פתח דבר
הגדרות
גלריית רכיבים
הטיפול במלאי

מבחן
הכנסות

זכאים חדשים
וקיימים שחל שינוי
בזכאותם

תהליך
מקוון

מידע לנציגי שירות
רשימת תפוצה
פתח דבר
 המוסד לביטוח לאומי החליט להעניק תוספת ניקוד בודד לתובע גמלת סיעוד
שמתגורר עם בן משפחה שגילו מעל  00שנים ,מאחר ובגיל זה ,גם אם בן
המשפחה לא זכאי לגמלת סיעוד ,יכולותיו התפקודיות נמוכות מאד ויש לו
קושי רב לסייע לבן המשפחה הזכאי לגמלת סיעוד.

חזרה

1
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מינהל גמלאות
הטיפול במלאי

 .1בבדיקה שנערכה בקובץ סיעוד נמצאו  22זקנים  ,להם בני משפחה מעל גיל 00
ותוספת ניקוד כבודד תעביר אותם לרמת זכאות גבוהה יותר .כמו כן נמצא
מקרה אחד של תובע גמלה בשנה האחרונה שקיבל  2נקודות  ,ויש לו בן משפחה
מעל גיל .00
 .2רשימת הזקנים הועברה לסניפים לבדיקה אם קיימת זכאות (לא עברו למוסד
או נפטרו) ולהזנת התוספת.
חזרה

זכאים חדשים  ,וקיימים
שחל שינוי במצבם.

פקיד התביעות יבדוק מי גר עם הזכאי ,ויוסיף ערך "בודד" למבחן התלות כאשר
הזכאי מתגורר רק עם בן המשפחה (מעל גיל .)00
במערכת הממוחשבת:
 .1זכאים חדשים להם בן זוג בן  00ומעלה שאינו זכאי סיעוד -המערכת תחייב
הזנת ניקוד בודד.
 .2מקרים קיימים –
 חל שינוי בזכאות  ,בן הזוג בן  00ומעלה ולא נקבע בעבר שהזכאי בודד –
המערכת תחייב הזנת ניקוד בודד.
 כאשר בן המשפחה אינו זכאי סיעוד והגיע לגיל  -00ייווצר מעקב "בן/בת
הזוג בן  ,"00שייסגר אוטומטית בעת אישור מבחן התלות.
במקרים אלה ייווצר בעת אישור מבחן הכנסות (הכנסת מספר נפשות למבחן).
מעקב " :בן/בת הזוג בן "00
לתשומת  :אנו מטפלים בעדכון המערכת הממוחשבת לשינויים אלו בהקדם
האפשרי.
בשלב זה עד לעדכון המערכת ,בדיקת גיל בן המשפחה הגר עמו הינה ידנית.
חזרה
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מבחן הכנסות

.1

מבחן הכנסות יעשה על פי תקנה  2לתקנות מבחני הכנסה .כלומר ,נראה את
הזקן כמי שיש עמו בן זוג .מאחר ובבן הזוג לא מתקיימים התנאים שנקבעו
בסעיף ( ,222לא צבר ניקוד מזכה) לא יוחל לגבי הזקן מבחן ההכנסה שנקבע
בתקנה  2ליחיד.
חזרה

תהליך
מקוון

במקרה שנמצא זכאי לניקוד הבודד ,יש להזין מבחן תלות חדש באופן הבא:
 פתיחת זכאות חדשה;
 בשורת התשלום יוזן קוד מעריך ובשורה "קוד תעריף תשלום" יוזן ללא תשלום;
 במבחן התלות יוזן ניקוד כפי שקיבל הזקן במבחן התלות הקודם;
 יוזן ניקוד "בודד";
 יש לציין הערה במסך .10
פקיד התביעות ישלח לזכאי מכתב הסבר.
מצ"ב דוגמה בנספח .1

חזרה
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נספחים
 .1נספח 1

חתימה

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד

רשימת תפוצה
נמענים לביצוע :פקידי תביעות סיעוד
העתק לידיעה גב' אילנה שרייבמן – המשנה למנכ"ל וראש מינהל הגימלאות ,המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים
מנהלי תחום גמלאות
מנהלי סניפי משנה
פקידי תביעות סיעוד
מרכזי דלפק קדמי
מנהלי מרכז מידע טלפוני
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום בכירה סיעוד

חזרה
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נספח 1
לכבוד

הנדון :גמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי החליט להעניק תוספת ניקוד לזקן שבן משפחתו הגר עמו בן
 00ומעלה.
לפיכך הוגדלה זכאותך ושעות הסיעוד המוענקות לך הוגדלו בהתאם.

מכתב מפורט ישלח אליך בימים הקרובים.

בכבוד רב,
פקיד תביעות
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