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   183אגרת       נותני שירותים

 
 שירותים ידי נותניעל  התערבות בתהליכי הגשת תביעות ומילוי טפסי תביעה :הנדון

            
המוסד, כי חלק מנותני השירותים אינם מקפידים על ההנחיה הקובעת  עתלאחרונה הובא לידי

המוסד  על ידיהוצאה . בשל כך כי חל עליהם איסור להתערב  בהגשת תביעה לגמלת סיעוד
 אשר בעקבותיה קיבלנו פניות רבות מנותני שירותים . 272אגרת 

 
 בנושא זה. לאומי לביטוח המוסדלאור כך, אנו מגישים לכם סכום של ההנחיות של 

 
 התביעה ובטופס הבקשה  מילוי נתונים בטופס באיסור להתערב בהגשת תביעות נכללים

  .  בשמו של המבוטח וחתימה על טפסים אלו רלבדיקה מחדש, בדיקת נכונות פרטים, הגשת ער
 

כמו כן, חל איסור מוחלט על נותני השירותים להתערב בכל דרך בהערכת התלות הנערכת 
למבוטח ובכלל זה יצירת קשר עם רופא מומחה לגריאטריה  לצורך ביצוע הערכות אלו.  פעולה 
זו מנוגדת להוראות החוק וההסכם ואף כאן המוסד חוזר ומבהיר כי אל לנותני השירותים לפעול 

 בצורה זו.  
 

המוסד לביטוח לאומי לא מקל ראש בפעולות מסוג זה מצד נותני השירותים. פעולות  –יובהר 
 אלו מנוגדות להוראות התדריך , ההסכם והאגרות שהופצו בנושא זה מעת לעת. 

 
אסור יחד עם זאת,  למוסד לביטוח לאומי.במסירתה ניתן להשאיר תביעה בבית הזקן ולעזור 

בדרך שמשתמע ממנה כאילו הוא פועל מטעם או בשם המוסד  להציג עצמו נותן השירותיםל
 לביטוח לאומי או שירותי הרווחה ברשויות המקומיות.

 
לידיעתכם, המוסד לבטוח לאומי יקבל תביעות בעברית ובערבית בלבד. במקרה הצורך כאשר 

לקשיש במוסד קיימים קשיי שפה, ניתן להפנות את הזקן לסיוע במילוי הטופס למחלקה לייעוץ 
 לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של הזקן.

 
ככל שימצא כי נותן שירותים ממשיך להתערב בהליך הגשת התביעה , 272כפי שנאמר באגרת 

ו/או בבדיקת הערכת התלות, המוסד לא יהסס לפעול בהתאם לתרופות העומדות לרשותו על 
 אזהרה נוספת., ובכלל זה הפעלת השעיה מיידית בלא מתן פי ההסכם והחוק
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 חברי ועדות מקומיות            

mailto:rinag@nioi.gov.il

