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 מטרת החוזר

  .אופן הביצוע במערכת סיעוד והנחיות להמשך טיפול בסניפים לע, ברפורמה בסיעוד  שלישיתהפעימה ההסבר על 

 פתח דבר

 

 .לישיתהפעימה הש 1.1.2021 –ב תחל  ( 2019)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית 

 .1.1.2021 –מ  שלישית החלתקופת הפעימה ה

 מופיעים בדו"ח פנימי שנשלח במייל. –אוטומטי הוסבו בהצלחה באופן זכאים  113,045

 מופיעים בדו"ח ידני שנשלח במייל. –פים ידי הסני-זכאים יטופלו ידנית על 1469
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 רמות הזכאות ויחידות השירות

 )כולל מופחתות(. 3-5יעלו יחידות השירות ברמות  לישיתלהלן טבלה מעודכנת של רמות הזכאות ויחידות השירות. בפעימה הש

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 והנחיות להמשך טיפול בסניפים אופן הביצוע במערכת סיעוד 

 

 :מתן שירות שהוסבו אוטומטיתהחלטות 
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  עולה, יתווספו לזכאי שעות בכסף עד לתקרה החדשה. 1/3-במקרים בהם תקרת ה -שעות בכסף 1/3עד 

 

 יחידות טיפול אישי בבית. תוספת שעות בתכנית הטיפול, ל 

 

 לסכום המעודכן.תכניות הטיפול הוסבו  –כסף ה בגמל 

 

 :5בתחנה  ותוממתינעתקו , אך הושלא הוסבו אוטומטית מתן שירותהחלטות 

 

 (הגדלת שעות ללא טיפול אישי בבית -)מופיע בדוח הידני כ וללא שליש גמלה בכסףת טיפול ללא טיפול אישי בבית ותכני. 

 

 (לטיפול אישי בביתהחלטת ועדה לשני נות"ש  -)מופיע בדוח הידני כ תכניות טיפול הכוללות שני נותני שירותים. 

 

  לא ניתן למצות את תוספת היחידות בשליש –קיימת תכנית טיפול לא מבוצעת.  

 :5מתן שירות שלא הוסבו אוטומטית, לא הועתקו ואינן ממתינות בתחנה החלטות 

 

 

  שעותהיש להוריד תוספת  בעקבות כניסת עובד זר–תכניות הכוללות שעות שליש גמלה בכסף גבוהות מהמותר, 

 (.19מעקב -נמצאו שעות שליש יותר מהמקסימום המותר -לטיפול )מופיע בדוח כ 19מעקב  קיים

 

  יש למצות תוספת יחידות בשליש –שליש גמלה בכסף ושאר היחידות בתכנית לא מבוצעת  

 (.כולל תכנית לא מבוצעת -מותרות לשליש ות להוסיף שע -)מופיע בדוח כ

 

  לפני כן.שאחרונה קודם לסודרים הטיפול התכנית סודר  –קיימים סודרים שונים 

 

 

 שתי קבוצות להן לא בוצע דבר:  תולתשומת לבכם, בדוח הפנימי קיימ

, משולמת תקרת השליש ושאר היחידות 3או  3זכאים במסלולים  –" קיימת תכנית לא מבוצעת, ללא שירותים נוספים" .1

 בתכנית לא מבוצעת. 

 )שלילת זכאות זמנית(. 7סירב( או -)אין מימוש זכאות 3=  שדה תשלום ל, 7במסך זכאים ש - סרבן / שלילת זכאות זמנית .2

 מידע לזכאים 

 

 בנוסח הבא:קבלת מסרון מהביטוח הלאומי, יקבלו מסרון לא הביעו התנגדות לו זכאים שיש להם טלפון נייד א.

מספר  יוגדלו 2021בינואר , הביטוח הלאומי תיקון בחוקבעקבות  שמחים לבשר לך, כי אנחנו ,לביטוח לאומי זוהי הודעה מהמוסד

 .שעות XXX בבית ל שעות הטיפול

 לתשומת לבכם:

יש לעבור באמצעות  –( 9. ניתן לבדוק אישור הזכאי לקבלת מסרון במערכת סיעוד, תפריט טיפול בזקן, מסך פרטים אישיים )1

F10 לזכאי.למערכת מבוטח ולהקיש "פ" ליד מספרי הטלפון המעודכנים 

 . מסרונים נשלחו רק למי שהתוספת ניתנה לו ביחידות שירות. חל איסור לשלוח מסרונים הכוללים מידע כספי.2

 

 מכתבים בנוסחים הבאים:או שלא אישרו קבלת מסרון, זכאים המקבלים גמלה בכסף וזכאים  זכאים שאין להם טלפון נייד ב.
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 .לךגיעה וגדל קצבת הסיעוד המת 2021ביטוח הלאומי, בינואר אנחנו שמחים לבשר לך, כי בעקבות תיקון בחוק ה

 שעות שבועיות, XXX –ל שעות הטיפול בבית הוגדלו 

 בחודש.₪  XXX -סכום הגמלה בכסף מסתכם ב

 

 לחזרה לתוכן העניינים 

 

 

 ברכה,כתבה: ורד כהן

 

 ארנה זמיר

 

 מנהלת אגף סיעוד

 רשימת תפוצה

 המוסד לביטוח לאומיסמנכ"ל גימלאות,  –גב' אורנה ורקוביצקי 

 אגף הסברה ודוברות -חיים פיטוסי 

 מנהלי סניפים

 נהלי תחום גמלאותמ

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלות סיעוד

 אגף סיעוד

 אגף שירות לקוחות-נחמה שפירא

 יעוץ לקשיש -ורה שלום 

 -אגף יישומים כלליים -מוטי מסיכה

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 שווי כספי לפי רמות הזכאות – נספח

 

 

 

ערך עד כהינו-21ערך עד כהינו-21ערך עד כהינו-21ערך עד כהינו-21

         1,408               1,408               5.5               5.5            1,408         5.55.51,408רמה 1

         2,049               2,049                10                10            2,049         10102,049רמה 2

         3,073               3,482                15                17            2,458         14122,868רמה 3

         4,097               4,302                20                21            3,482         18173,687רמה 4

         5,122               5,326                25                26            4,302         22214,506רמה 5

         6,146               6,146                30                30            5,326         26265,326רמה 6

מחצית קצבה בכסף

ערך עד כהינו-21ערך עד כהינו-21ערך עד כהינו-21ערך עד כהינו-21

            704                  2.752.75704               704            2.752.75704רמה 1

         1,024               51,024                  5            1,024         551,024רמה 2

         1,536               7.51,742               8.5            1,229         761,434רמה 3

         2,049               102,151             10.5            1,742         98.51,844רמה 4

         2,561               12.52,663                13            2,151         1110.52,254רמה 5

         3,073               153,073                15            2,663         13132,663רמה 6

מספר יחידות שירותרמת גמלה

מטפל ישראלי מטפל זר

גמלה בכסףגמלה בכסףמספר יחידות שירות

רמה גמלה

מטפל ישראלימטפל זר

גמלה בכסףמספר יחידות שירותגמלה בכסףמספר יחידות שירות


