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פתח דבר
 עד עתה פקיד התביעות היה קובע ניקוד כבודד בעת קבלת החלטה על מידת
התלות של התובע .עם זאת ,בעת קבלת מידע על שינויים העשויים להשפיע
על מתן ניקוד לבודד ,נדרש ביצוע הערכת תלות נוספת כדי לקבל החלטה.
 על מנת להגביר מיצוי זכויות לזכאי גמלת סיעוד ,מצאנו שישנם מקרים בהם
חלו שינויים במצב המשפחתי או המגורים של הזכאים וניתן להעניק ניקוד
לבודד ללא ביצוע הערכה תפקודית נוספת.
העיקרון המנחה הוא שאין לבצע הפחתת ניקוד בודד ללא ביצוע הערכה תפקודית,
ואילו הוספת ניקוד כבודד ניתן לבצע על סמך הצהרה.
חזרה

כללים לתוספת ניקוד לבודד
ללא ביצוע הערכה תפקודית

 .1שינוי במצב המשפחתי:
במקרים שאנו מקבלים מידע על פטירת בן זוג יש לפעול כדלקמן:
א .שלושה חודשים לאחר הפטירה לשלוח לזקן טופס  – 2331השלמת פרטים
ומסמכים נדרשים לתביעה בסיעוד לאלמן.
הוספנו לטופס הצהרה לגבי מגורים.
ב .אם הזקן מקבל קצבת זקנה +השלמת הכנסה ואין צורך לשלוח לו מכתב
לקבלת מידע על הכנסות ,יש לשלוח טופס בל – 2333/השלמת פרטים.
את הטופס יש לשלוח רק במידה והוספת הניקוד כבודד תעלה את רמת
זכאותו.
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ג .במקרים שמתקבל מידע אחר על שינוי במצב משפחתי יש לבדוק אם
לאחר השינוי האמור ניתן לראותו כ"בודד" (גירושין ,או מעבר בן
המשפחה שגר עמו למקום מגורים אחר) פקיד התביעות ישלח לזקן
מכתב שבו יתבקש להצהיר על השינוי (ראה דוגמא בנספח .)1

את המכתב יש לשלוח רק כאשר הוספת הניקוד כבודד תעלה את רמת
זכאותו.
 .2זקן/ה הזכאי/ת לגמלת סיעוד ובן/ת הזוג נמצא/ה זכאי/ת לגמלת סיעוד:
במקרים בהם אחד מבני הזוג נמצא זכאי לגמלת סיעוד ,ובמועד מאוחר יותר
בן/בת הזוג נמצא/ה אף הוא זכא/ית לגמלת סיעוד  ,גם אם זכאותו של אחד
מהם זמנית ,בני הזוג זכאים לניקוד כבודד.
לפיכך ,בעת הזנת ניקוד לבודד לבן הזוג הנוסף ,יש להקפיד להזין ניקוד
בודד לבן הזוג שהיה זכאי קודם לכן לגמלת סיעוד ,ללא בצוע הערכת תלות.
חזרה
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מקבל ניקוד בודד
שהפסיק לכאורה להיות
בודד

זכאי שקיבל ניקוד בודד וחדל להיות בודד ,יש לבחון אם ליזום בדיקה מחדש של
הזכאות באמצעות ביצוע הערכה תפקודית.
לא תיערך בדיקה מחדש והזכאות תישאר בעינה במקרים הבאים:
 למי שמלאו לו  00שנים.
 מי שצבר ניקוד בסכום של  5.5 , 2ו  5.5-נקודות (ללא ניקוד לבודד) כלומר
הניקוד הינו ב –ב 1/2 -נקודות מתחת לסף המזכה ברמת הגמלה
הנוכחית(.מאחר ואם מצבו נותר בעינו ,אם ייבדק ממילא תתווסף  1/2נקודה
על מנת להשאירו בזכאות טרם הבדיקה (חוזר .)1352
 למי שטרם חלפו  3חודשים ממועד קביעת הזכאות הקודמת( .במקרה זה
יבוצע מעקב למועד חלוף ששת החודשים).
 על פי המידע שהתקבל ,השינוי במגורים הוא לתקופה קצרה.
בכל מקרה אחר ,פקיד התביעות ייזום בדיקה מחדש של הזכאות.
הניקוד לבודד ייבדק מחדש במסגרת חידוש דיון ביוזמת המוסד .יש לבצע הערכה
תפקודית חדשה .החלטה על שיעור הזכאות תינתן על סמך תוצאות הערכת
התלות כולל החלטה על הניקוד ל"בודד" בהתאם למצב החדש.

חזרה
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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,
בנימוק כי המבחן הועתק ידנית.
 במבחן התלות יוזן ניקוד כפי שקיבל הזקן במבחן התלות הקודם;
 יוזן ניקוד "בודד";
 יש לרשום הערה במסך .10
 יתר פרטי הזכאות יועתקו מהזכאות הקודמת.
יש לקבוע את הזכאות מה –  1לחודש שלאחר החודש שבו נודע למוסד על השינוי.
מעקבים:
במקרה של בני זוג המקבלים גמלת סיעוד ואחד מהם נדחה/הופסק – המערכת
פותחת אוטומטית מעקב :15
"בדוק מבחן הכנסות /מבחן תלות"

חזרה
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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
לאור..............אם הנך מתגורר לבד ולא גר עמך בן משפחה ,יתכן ותוכל לקבל
תוספת גמלה.
לצורך בדיקה אם הנך עשוי לקבל תוספת גמלה ,נא מלא הצהרה זו.




אני מתגורר לבד.
אני מתגורר עם:
שם פרטי

שם משפחה

יחס קרבה

תאריך________ פרטי החותם __________יחס קרבה ______ חתימה __________
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