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פתח דבר
לאור ההכרה בצרכים המיוחדים של זכאי גמלת סיעוד בני  90ומעלה הוחלט
להעניק לכל הזכאים לגמלת סיעוד ברמה הבינונית ( 150%או  )75%תוספת של
שעות ,כך שזכאותם תעלה לזכאות ברמה הגבוהה ( 168%או  88%בהתאמה)
אוטומטית ,בהגיעם לגיל .90
משמעות ההחלטה:





כל הזכאים בני ה  90-ומעלה המקבלים גמלת סיעוד ברמה הבינונית יהיו
זכאים אוטומטית לגמלה ברמה הגבוהה.
זכאי חדש בן  90ומעלה שנקבעה לו זכאות ברמה הבינונית יהיה זכאי
לזכאות ברמה הגבוהה.
ההשלמה תחושב ב –  1בחודש הגיעו של הזקן לגיל  ,90ולא לפני ה –
2.212.6.1
ההשלמה תקפה הן לזכאות קבועה והן לזמנית2

בתוקף מ – 1.6.2016
חזרה

תהליך
מקוון
מסך תנאים מקדמיים – שדה "החלטה חריגה"
בשדה זה נבנה הערך  : 2השלמת זכאות לגיל  90ומעלה.
כאשר נקבעה /תקבע לזקן בגיל  90ומעלה זכאות ברמה הבינונית ,תושלם זכאותו
לרמה הגבוהה ושדה זה יעודכן אוטומטית בערך .2
 אופן ביצוע ההשלמה בשוטף:
ניקוד מבחן התלות או קוד מסלול מהיר יוזן ויאושר כפי שנקבע.
ההשלמה תבוצע אוטומטית במערכת עם הזנת ואישור הזכאות בשיעור
 88% /168%במסך הזכאות (מסך  )6ע"י פקיד התביעות.
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אם תוזן רמת זכאות שאינה הרמה הגבוהה ביותר ,תוצג לפקיד התביעות הודעת
שגיאה ,בנוסח" :הזקן מעל גיל  90צריך להזין אחוז זכאות  88או ."168
 הזנת זכאות עפ"י החלטת ועדת ערר:
מזכיר ועדת ערר יחויב בהזנת שדה "אחוז זכאות" במסך "תקופות" – F 17
ממסך אישור ועדת ערר.
כאשר תוזן ע"י מזכיר הוועדה רמת זכאות בשיעור  150%או  ,75%המערכת
תוודא באמצעות הודעה שגיאה כי לזקן זה יוזן שיעור זכאות ברמה של
 168%או  88%במסך הזכאות (מסך .)6
אם לזקן נקבעה זכאות רטרואקטיבית ברמה הבינונית באמצעות ועדת ערר,
המערכת באופן שוטף תשנה את זכאות הזקן לרמה הגבוהה מחודש הגיעו
לגיל ( .90ולא לפני )06/2016
לדוגמה :אם לזקן נקבעה זכאות ברמה של  150%מ –  1.5ורק בתאריך 8.7
הגיע לגיל  – 90תשונה אוטומטית זכאותו לרמה של  168%מ – .1.7

טיפול
במלאי
ביצוע הסבה לזכאים בני  90ומעלה ברמה הבינונית
 זכאי סיעוד בני  90ומעלה להם זכאות בשיעור  150%או - 75%
תועלה זכאותם בהתאם לרמה הגבוהה החל מ 1.6.2016 -ויתווספו
אוטומטית לתכנית הטיפול ,שעות לטיפול אישי בבית.
 ההשלמה תבוצע רק לזקנים שהוזנה להם זכאות בחודש ,6.2016
בתחולה מ – .6.2016
 אם קיימים מעקבים פתוחים טרם ביצוע ההסבה ,אלו לא ייסגרו באופן אוט'
עם אישור הוועדה החדשה ויש לטפל בהם.
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טיפול בזקנים
חדשים

 בעת אישור זכאות ברמה הבינונית לזקן בן  90ומעלה ,תחייב המערכת את
פקיד התביעות בהזנת זכאות ברמה הגבוהה.
 בעת אישור הזכאות הגבוהה ע"י פקיד התביעות ,יישתל אוטומטית הערך 2
בשדה "החלטה חריגה" במסך "תנאים מקדמיים".
 אישור זכאות רטרואקטיבית:
כאשר אושרה זכאות רטרואקטיבית לזקן ע"י פקיד התביעות ,המערכת
תשנה את זכאות הזקן לרמה הגבוהה מחודש הגיעו לגיל ( 90החל מה
)1.6.2016
פקיד התביעות יזין ועדה מקומית בהתאם.
מעקבים לטיפול ידני של פקיד תביעות:
במקרים הבאים יבנה מעקב חדש – " – .2זקן בן  90ומעלה בדוק זכאות :"168/88
מעקב זה יפתח במקרים בהם המערכת אינה יכולה לבנות אוטומטית זכאות חדשה
מהסיבות הבאות :
 ועדה אחרונה אינה מאושרת או כאשר הזקן בתחנה  51והוועדה אינה
מאושררת .
 קיימים סודרים שונים לחודש הזכאות הבא.
 אין כלל ועדה.
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מעקב זה מחייב הזנת זכאות בהתאם במסך  1ע"י פקיד התביעות:
□ פתיחת תנאים מקדמיים חדשים -
העתקה אוטומטית' של מבחן תלות מעריך  /רופא או
סימון מסלול מהיר כפי שנקבע במבחן האחרון 2
□ הזנת מס' נפשות למבחן הכנסות.
□ מסך זכאות – הזנת זכאות של  168%או 88%
(בעת ההסבה תאריך התחולה הוא  .1.6.2016בשוטף מ –  1לחודש הגיעו
לגיל )90
□ אישור החלטת ועדה בהתאם.
מעקב " – .2חריגה בשעות "
מעקב זה ייפתח אם במהלך ההסבה האוטומטית של המערכת (הן הסבה חד פעמית
והן בשוטף) ,המערכת תחשב את סך השעות לזקן לאחר ביצוע ההגדלה ותמצא כי
קיימת חריגה בשעות.
במקרה זה על פקיד התביעות לשנות את תכנית הטיפול המועתקת ,בהתאם.
מעקב חדש " - .1הזן ועדה מקומית לזקן בן  90ומעלה" יפתח מהסיבות הבאות:
 בתכנית הטיפול של הזקן לא מוזן טיפול אישי בבית.
 הוועדה מסתיימת בחודש הנוכחי .
 זקן המקבל טיפול אישי בבית מ 2 -נות"ש .
 מוזנת תכנית לא מבוצעת.
מעקב זה ייפתח כאשר הוזנה לזקן זכאות רטרואקטיבית (עפ"י החלטת פקיד
תביעות או ועדת ערר) ,והזקן הגיע לגיל  90לאחר תאריך תחילת הזכאות.
במקרה זה המערכת תשנה אוטומטית את הזכאות 2על פקיד התביעות להזין רק
את החלטת הוועדה המתאימה2
בכל מקרה של החלטה רטרואקטיבית -יש לבדוק את זכאות הזקן לתשלום הפרש2
חזרה
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 גמלת כסף וגמלה משולבת
כאשר קיימת גמלת כסף /גמלה משולבת ,ההגדלה לפי שעור הגמלה תתווסף
לסכום התשלום.
 פוליסות לזקן
פוליסות לזקן יכללו מידע על העלאת הזכאות והסיבה.
 הודעות לנותני שירותים
הודעות בהתאם לשיעור הזכאות החדש יועברו לנותני השירותים ,הן בעת
ההסבה והן בשוטף2
חזרה

בברכה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד
רשימת תפוצה
נמענים לביצוע :פקידי תביעות סיעוד ,מזכירי ועדות לעררים סיעוד
העתק לידיעה גב' אילנה שרייבמן – המשנה למנכ"ל וראש מנהל הגמלאות ,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
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