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 :דיווח בחשבוניות בנושאיםביחס להבהרות        :הנדון

 יום 41אשפוז עד . 2 , +07מטפלים מעל גיל  . 4                 
 

 ,יום 41אשפוז עד . 2,  +07מטפלים מעל גיל  . 4  בעקבות הפעלת שני המנגנונים של 
 :ולהלן התייחסות, להבהרהאלות הופנו אלינו ש, ודיווח בחשבוניות השירות

 

 +07מטפלים מעל גיל   (4
 

 במחשב 07אופן חישוב גיל  (א

  המידע על גיל המטפל נבדק אוטומטית מול תאריך הלידה כפי שמופיע בקובץ
 .האוכלוסין

  לכן .חושב לפי חודש ושנה ולא לפי יוםמ -במערכת סיעוד גיל הלידה של המטפל ,
כבר  07גיל המטפל ב, חודשבהראשון  תאריך הלידה של המטפל הוא לא כאשר

 .מתחילת הראשון לחודש
 
מגיעה חשבונית עם מטפל שתאריך ו  47.2747 –אם חודש שירות בחשבונית הוא ה  :דוגמא ל

 07המטפל בגיל , לפי זה.  29ולא ,  07גיל המטפל יהיה ,  24.47.4917 –הלידה שלו הוא ה 
 –ך קליטת החשבונית הוא לפני ה אם תאריזאת  גם  .47.2747כבר מתחילת חודש 

24.47.2747. 
 

    +07טיפול בשגיאות בחשבונית ביחס לדיווח מטפל גיל  (ב
                

קוד  האירוע
 שגיאה

 אופן טיפול הסבר לשגיאה

שורות חשבוניות בהם דווח על 
שאסור  07מטפל מעל גיל 

 בהעסקה

הזקן אינו יכול להעסיק  מטפל  24
 07מעל גיל 

לא תשולם  – 47.2747 -החל מ
יש לתת לזקן טיפול על . שורה זו

 ידי מטפל המותר בהעסקה

מותר במקרים בהם המטפל 
יש להקפיד להזין , בהעסקה

 07בחשבונית תעריף גיל 

התעריף שהזנת שגוי למטפל  22
 07מעל גיל 

לתקן התעריף ולשגר שוב את 
 B2B -שורת החשבונית ב

 בהתאם להנחיות

 
 

 + 07שורות שדווחו בעבר עם מטפל גיל  –מהעבר התחשבנות  (ג
 

 המוסד , שורות חשבוניות ששולמו בעבר במלואן ובהן המטפל היה אסור בהעסקה
 . 44%לביטוח לאומי ייבצע קיזוז של 

  שורות חשבוניות מחודשים קודמים בהן נעשה קיזוז מלא של התשלום בגין העסקה של
 .54%המוסד ייבצע זיכוי  של , מטפל אסור בהעסקה
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 יום 41אשפוז עד  (2
 

  ולא על הימים בהן  , יש לדווח על כל תקופת האשפוז, בשורת החשבוניתבדיווח על אשפוז
 (.בהתאם לתכנית הטיפול)המטפלת נתנה לזקן טיפול בפועל 

 

  בשדה אי  :את כל השדות הבאיםבתוכן יש להקפיד להזין , יום 41אשפוז עד של בדיווח
כפי שנשלח )יש להזין את קוד בית החולים המתאים :  בשדה מוסד, (אשפוז) 1קוד : הלימה

השורה תפלט , אחרת .את תאריכי האשפוז, ועד תאריך אשפוז מתאריך אשפוזו, (לכם
 :כשגויה כלהלן

 

קוד  האירוע
 שגיאה

 אופן טיפול הסבר לשגיאה 

שורות חשבוניות עם טיפול אישי 
 1בהן הוזן קוד , שניתן בבית

 בשדה אי הלימה

 יש לשדר שורות אלה מחדש  דיווח על אשפוז הינו שגוי 21
ללא ציון ערך בשדה אי ,  B2B -ב

 .הלימה

, יום 41 -זקן שאושפז מעבר ל
 41יש לדווח בחשבונית רק עד 

 .ימי אשפוז

 דיווח על אשפוז הינו שגוי   21
 

לתקן את תאריכי האשפוז ולשלוח 
 B2B -מחדש את השורה ב

וסד לא שורת דיווח עם קוד מ
או , מתאים לטבלת המוסדות 

 שדה מוסד ריק

דיווח על אשפוז עם קוד  21
 בית החולים שגוי

לתקן את קוד המוסד המאשפז 
 -ולשלוח מחדש את השורה ב

B2B 

שורת חשבונית שבה דווח על 
אשפוז בפער של פחות מארבעה 

 ימים עם דיווח על אשפוז קודם
ימים  4-הפער צריך להיות מ)

  (.ומעלה

נמצא רצף אשפוז עם רווח  24
 ימים 1 -של פחות מ

שורה זו תשולם באמצעות 
מחלקת הכספים בסניף המוסד 
לביטוח לאומי רק עם הצגה של 

 .תעודת השחרור מבית החולים

שורת חשבונית שבה דווח על 
ימים בודדים בהם ניתן טיפול 

ובין יום , בפועל על ידי מטפלת
טיפול אחד לשני נמצא פער של 

 ימים  1 -מפחות 

נמצא רצף אשפוז עם רווח  24
 ימים 1 -של פחות מ

יש לדווח על כל תקופת האשפוז  
 . ולא על ימי הטיפול בפועל

לתקן את השורה עם כל תקופת 
 .האשפוז ולשגר שוב

 
 

 במהלך תקופת  דיווח בחשבונית על טיפול שניתן על ידי יותר ממטפלת אחת 
 :ת מהאופנים הבאיםבשורות נפרדות באחייעשה . שפוזא   
 

 השורות    בכל כל תקופת האשפוז תדווח   .4             
 על חלק מימי האשפוז  – אחרותבשורה אחת ידווח על כל תקופת האשפוז וב . 2             

 ובתנאי שתאריכי האשפוז מוכלים בכל תקופת  .כפי שעבדה בפועל באשפוז                  
 .אשפוז הכוללתה                  

 
 
 ,ה כ ר ב ב

 
 ארנה זמיר 

 אגף סיעודמנהלת 
 
 

 פקידי תביעות סיעוד: העתק
 פקידי כספים           
 משרד ראשי –מינהל כספים            


