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 לכבוד  

 נותני השירותים  

 בקשה לבדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעודהנדון: 
 

)בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי  )ביטוח סיעוד( תקנות הביטוח הלאומילפורסם תיקון  2018באפריל 

 . לגמלת סיעוד(

 באופן שיש בו בכדי להגדיל את שיעור הגמלה השינוי  של הזכאי על החמרה במצבוכאשר הבדיקה מחדש מצביעה בהתאם לתיקון, 

 ימים בלבד )במקום באחד לחודש לאחר הבדיקה כיום(. 7לתוקפו בחלוף יכנס 

קובע התיקון כי כאשר ממצאי הבדיקה מורים על הטבה במצבו התפקודי של המבוטח, באופן שיש בו כדי להפחית או לשלול את כן 

 לא יחול שינוי בשיעור הגמלה לה היה זכאי עד לאותו מועד, וזאת חרף השיפור. –שיעור הגמלה לה הוא זכאי

 וע בדיקה מחדש מיום התחילה ואילך.יקה מחדש או ביצוהוא יחול על בקשה לבד 1.8.2018תחילתו של התיקון ביום 

אנו מחילים את התיקון כבר בימים מאחר והתיקון פורסם ברבים, והוא מקל על הזכאים וכן נעשו ההתאמות במערכת הממוחשבת, 

 אלו.

 להלן הנחיות בעקבות תיקון התקנות:

 השינוי, ומיום השינוי את מספר השעות העדכני.על נותן השירותים לתת את השעות שקיבל בפוליסה האחרונה עד יום  .1

 במקרה בו נותרו עד תום החודש פחות משבוע ימים , נותן השירותים יקבל בפוליסה את ההודעה הבאה: .2

שעות ליום.  8.5יש להעניק את סך השעות שנותרו עד סוף החודש, לא יותר מהיקף של  ----------לחודש זה בלבד:

 בא ניתן יהיה לתת את מלוא השעות שנרשמו לשבוע.כלומר רק מהראשון לחודש ה

שנקבעה לאחר הבדיקה מחדש היא מהיום השמיני שלאחר הגשת הבקשה לבדיקת למען הסר ספק , הזכאות הגבוהה  .3

 מחדש ולא ממועד מוקדם יותר.
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יחשפו אנו מצפים מנותני השירותים להדריך את המשפחות לגבי העיתוי הראוי להגשת תביעה על מנת שלא 

 לבדיקות מיותרות ולעוגמת נפש.

שינוי מהותי במצב ואין בה עדות ל וגשת בסמיכות להחלטה קודמתשהיודגש שבקשה לבדיקה מחדש בגין החמרה, 

  .לא תבדק ותדחה על הסף ,או התפקודי הרפואי

 

 ב ר כ ה,ב

 
  – ארנה זמיר

 |סיעודמנהלת אגף 

 
 העתקים: 

 ;המוסד לביטוח לאומי ל גמלאות,"סמנכ-אורנה וורקוביצקי
 גב' גלית מבורך, מנהלת השירות לאזרחים ותיקים , משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 גב' כלנית קי, ראש אגף סיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית 
 ;מנהלת תחום בכירה אגף סיעוד, המוסד לביטוח לאומי-בושם  רבקה רוזנברג

 חברי ועדות מקומיות
 


