
W:\Siud\Meshutefets\תאריך תחילת עבודת מטפל אצל זקן-232אגרת \נותני שירותים-אגרות\חוזרים.docx 

 

 
 מינהל  הגימלאות             

 אגף סיעוד               

 

 

  31ויצמן       '   שד
 93919  ירושלים   

   02-6709722.  טל
 02-6463084.פקס

 א"תשע, אדר א' ל  
 1133, מרץ 6 

 

@nioi.gov.ilginar: Email 

         לכבוד
 111 אגרת        נותני שירותים לטיפול אישי בבית

 
 

 אצל זקן +01בן  תאריך תחילת עבודת מטפל: הנדון
 

  07חודשים קריטריונים להעסקת מטפל מעל גיל  מספר נקבעו לפני , כידוע לכם
 (.872אגרת )

 
 .נבחן גיל המטפל מול תאריך תחילת עבודתו הרשום אצלנו, בעת הגשת חשבונית

וניקוד מבחן התלות נקבע ) 07במידה ותאריך תחילת עבודת המטפל הינו לאחר הגיעו לגיל 
הזקן אינו  – 16שגיאה  קוד) .החשבונית אינה משולמת, (07כלא מאפשר העסקה מעל גיל 

 (.07יכול להעסיק מטפל מעל גיל 
 

פניות מנותני שירותים ובהם נטען כי המטפל החל עבודתו אצל מספר לאחרונה התקבלו 
 .הזקן לפני התאריך הרשום אצלנו

 
 :מ"יכולים להתרחש מהסיבות הרמקרים מסוג אלו 

 
המחשב קובע את  –ז שגוי .ת' דיווח בעבר על המטפל בציון מס נותן השירותים .1

 .ז נכונה.החל לדווח עליו בת שנותן השירותיםתאריך תחילת עבודת המטפל מיום 
 

והמטפל ממשיך לטפל  נותן שירותיםבמידה ומוחלף  -ועדה חדשה שאושרה לזקן .2
 .כיום אישור הועדה –ת יום תחילת עבודת המטפל המחשב קובע א –בזקן 

 
המחשב קובע את תאריך תחילת עבודת  –חברה אחרת  על ידיחברה נקנתה  .3

למרות שבפועל המטפל החל , " חברה החדשה"המטפל כיום תחילת עבודתו ב
 .לטפל בזקן עוד קודם לכן

 
 

 :על מנת לבדוק מקרים אלו נקבע הנוהל הבא
 

, מ"י הטבלה הר"ולפרט עפ, סיעוד בסניף המטפל' למנהלת מח, עליכם לפנות בפקס .6
 .בלבד' י האפשרויות המצוינות בסעיף ג"עפ, את המקרים הרלוונטיים

 

 סיבה
 ('י סעיף ג"עפ)

שם 
 ומשפחה זקן

שם ומשפחה  ז זקן.ת
 מטפל

תאריך תחילת עבודת  ז מטפל.ת
 המטפל אצל הזקן
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 .תיבדק סיבת התאריך השגוי ואמיתות המידע, בכל מקרה שידווח .8

 
 חודשים רצופים החשבונית לא תשולם 1יצוין כי אם המטפל לא טיפל בזקן מעל 

האחריות לערוך בדיקה מקדימה ולא לשלוח מקרים בהם לא  נותן השיותולכן על 
 .כאמור לעיל, מתקיים רצף 

 
יודיע לחברה על , את תאריך תחילת עבודת המטפלבמקרים בהם עדכן פקיד התביעות 

 .במקרים אלו יהיה עליכם לשדר החשבוניות מחדש על מנת לקבל תשלום. כך
 

 
 

 .הסיעוד בסניפים' ב רשימת הפקסים של מח"מצ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,ב ב ר כ ה
 

 
 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד 
 
 

 לביטוח לאומיהמוסד , ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן ' גב : העתק
 שירותי בריאות כללית, ראש אגף סיעוד בקהילה –כלנית קיי ' גב            
 משרד הרווחה , מנהלת השירות לזקן –מרים בר גיורא ' גב            
 המוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד –בושם -רבקה רוזנברג' גב            
 חברי ועדות מקומיות            
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 הסיעוד בסניפים' רשימת הפקסים של מח
 

 

 .מספר פקס שם פקיד התביעות שם הסניף

 08-6740353 נחמה רוזמרין  אשקלון

 08-8686723 ציפי ביטון אשדוד

 08-6295385 לוי-אילטה קנפו באר שבע

 04-6328084 אסתר ברנשטיין  חדרה

 9314919-14 טובה הרשקוביץ  חיפה

 04-6721848 רונית מכלוף טבריה

 11-1310309 רבקה לוי יפו

 03-5022571 יונה כדורי חולון

 02-6755592 ריקי סרי                 ירושלים

 09-7478216 רוחמה שררה כפר סבא

  04-9528029 דליה שטיין  נהריה

 04-9907351 גלית אתדגי כרמיאל

 04-6027420 רחלי זלוסצר נצרת

 09-8602759 דבורה חיון   נתניה

 04-6529227 חוה כתוני עפולה

 03-9114857 נורית כץ   פתח תקוה

 04-8467551 עדה גורדון   קריות

 03-9426781 גאולה רייך ראשון לציון

 08-9345955 רונית פוקס רחובות

 08-9777471 אליס בוקובזה רמלה

 03-6751901 רות תותחני רמת גן

 03-6751980 סמדר וגנר בני ברק

 03-6250129 סמדר ויסוסר אביב-תל

 


