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 111אגרת         נותני שירותים לטיפול אישי בבית   : אל
 

 הבהרות, + 01מטפלים גיל  -חשבוניות שירותי סיעוד : ון הנד

 .להלן עדכון והבהרות, ולשאלות שהופנו אלינו, בהמשך לאגרות שנשלחו אליכם בנדון

כל עוד הניקוד , יוכל להמשיך ולטפל בו, 70שטיפל בזקן לפני הגיעו לגיל  70מטפל מעל גיל  .1
 .של מבחן התלות מאפשר העסקת מטפל מבוגר

  

חלה החמרה במצבו של הזקן  כך ו, 70שטיפל בזקן לפני הגיעו לגיל  70מעל גיל מטפל  .2
יוכל  להמשיך לטפל בזקן ובתנאי , שהניקוד במבחן התלות פוסל העסקת מטפל מבוגר

שמשמעותן היא . 5או  4יוזן אחד מהקודים , "מעמד עובד: "שבשורת החשבונית בשדה
 :כלהלן
                                                                                                            70ה להעסקת מטפל מעל גיל יש אישור משפח+ מטפל קבוע . 4קוד 

 70אישור משפחה להעסקת מטפל מעל גיל + מטפל מחליף. 5קוד 

 -66גיאה בקוד ש -שורת החשבונית תפלט כשגויה, מקרים בהם לא יצוין אחד מהקודים הללו
 "70חסר אישור בני משפחה להעסיק מטפל מעל גיל "

עד לתאריך , זאת, עליכם להתאים את המערכות המחשב שלכם להכנסת שני ערכים אלו
30.1.2011     . 

 .  ייפלטו כשגויות –שורות חשבוניות שמידע  זה לא יוזן בהם לאחר תאריך זה
     

  
 :והזקן אינו רשאי להעסיק מטפל מבוגר 70ר גיל שהחל לטפל בזקן לאח 70מטפל מעל גיל  .3

בהשוואה  בתקופהשינוי ל, שימו לב) 09/2010 -אם החשבונית מתייחסת לחודשים שקדמו ל ·

 –שהוגשו החל ב  9.2010לחשבוניות עבור חודש , הכוונה כאן. 223באגרת  לאמור

. בחודש זה מהתעריף הרלוונטי 85%המחשב ישלם את החשבונית בשווי של , (5.10.2010

 .באם השורה שולמה בעבר במלואה 15%יבצע קיזוז של , לחילופין

, 9.2010 -ן לשלוח למוסד לביטוח לאומי שורות חשבוניות עבור החודשים שקדמו לאי, לפיכך

ייעשה במחלקות הכספים ,זיכוי או חיוב בגין שורות אלו. 223זאת למרות האמור באגרת 

כאשר ההתחשבנות תיעשה ישירות לחשבון הבנק של נותן . בסניפי המוסד לביטוח לאומי

 . השירותים בצירוף הודעה מתאימה

מתי : המחשב בודק, 09/2010ם שורת החשבונית מתייחסת לחודש מאוחר או שווה ל א ·

 :החל המטפל לעבוד אצל הזקן

הזקן לא היה רשאי להעסיק מטפל מבוגר או שלא , אם בחודש תחילת העבודה של המטפל

ותוצג  –אז שורת החשבונית  לא תשולם , היה מידע אם הזקן רשאי להעסיק מטפל מבוגר

 .61ה בקוד שגיא

, 12.2010- 9.2010 -הטיפול ביחס לזיכוי או חיוב בגין שורות חשבוניות עבור החודשים מ

 . הודעה מתאימה תשלח אליכם, ייעשה בזמן הקרוב
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  לשגיאות משנה 31פירוק שגיאה 
 

ועל מנת לתת הסבר ,  63מאחר וישנן סיבות שונות לכך שהשורה תיפלט בקוד שגיאה 
 :  כלהלן, 68, 67, 63: לשלוש שגיאות 63את קוד שגיאה  הוחלט לפצל, ממוקד יותר

 
 

 :ב פירוט הקודים"מצ
 

 "שגוי -הדיווח על האשפוז "   - 31קוד שגיאה 
 

 :שגיאה זו תוצג באחד מהאירועים הבאים

  מידע על תאריכי האשפוז ריק+ 4הקוד באי הלימה שווה. 

  מידע על האשפוז מלא+  4הקוד באי הלימה אינו שווה. 
 

 
 "שגויים -תאריכי האשפוז " – 30וד שגיאה ק
 

 :הליקוי באחד מהאירועים הבאים 

 אחד משדות תאריכי האשפוז ריק. 

 "עד תאריך אשפוז"גדול מ" מתאריך אשפוז " 

  5.10.2010עד  25.9.2010: לדוגמא דווח  –חודשים  2תקופת האשפוז היא עבור. 
 

 
 "יום 31 – ארוכה מ, תקופת האישפוז שדווחה" – 36קוד שגיאה 

 
 :הליקוי באחד מהאירועים הבאים 

  יום  14 –תקופת האשפוז שדווחה ארוכה מ 

 יום  14 –ארוכה מ , תקופת האשפוז שדווחה בבדיקת רציפות עם חודשים סמוכים. 
 

 
 
 
 
 
 

 ,ב ב ר כ ה

  
 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד
 
 

 ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק
 די תביעות סיעודפקי           
 פקידי כספים           
 חברי ועדות מקומיות           

              
 


