
 

 הגמלאותנהל ימ - המוסד לביטוח לאומי
 אגף סיעוד

 

 

 2020 אפריל 05, פ"תש.ניסן.א"י   :תאריך

 

 יב' 415  :אגרת

 לכבוד 

 נותני השירותים

 ציוד מגן למטפלותבנושא  ןעדכו –התמודדות עם נגיף הקורונה הנדון: 

 

  שלום רב,

 : ציוד מגן למטפלותבנושא  להלן עדכון 

המוסד לביטוח לאומי מאשר הרחבת התקשרות עם חברות נותני בשל מצב החירום עקב התפשטות הקורונה,  .1
 לשבועיים ימיםציוד מגן למטפלות השירותים לצורך הענקת תגמול מיוחד עבור הענקת שיפוי לחברות שיממנו 

החלטה זו התקבלה טרם קבלת ההנחיות ממשרד הבריאות  .הכוללת גם רכישות ציוד שבוצעו טרם הפצת איגרת זו
  לטיפול במבודדים. בזכאים שהם בבידוד או חולים, והצורך במשקפי מגןאודות הטיפול 

 ., משקפי מגןחלוק רופא, כפפות ח"פ, מגבות ח"פ, מסכות ח"פ, אלכוג'לציוד המגן המותר למימון הינו: 

ההוצאה כאשר כולל מע"מ עבור כל זכאי המקבל טיפול ע"י מטפלת ישראלית,  ₪ 54יעמוד על המרבי תעריף התגמול  .2
 .למטפלת)כולל מע"מ(  ₪ 29.25-תוגבל לאלכוג'ל עבור לחברת סיעוד המרבית הכוללת 

 באם ימצא שחברת הסיעוד דרשה סכום גבוה יותר, יבוצע קיזוז עבור התשלום העודף. .3

 :להלן נוהל דרישת התשלום עבור התגמול המיוחד .4

וישלח לאחר קבלת דרישות התשלום מנותני השירותים של טיפול אישי בבית, יפיק המוסד  ,2020מאי בחודש  .א
 . 2020בחודש אפריל  טיפול ע"י מטפלת ישראלית שקיבלודו"ח עם מספר הזכאים  נותן שירותים לכול

 ש"ח )כולל מע"מ(.  54עליו ניתן לדרוש תשלום הוא מס' הזכאים בדו"ח * המרבי הסכום 

סופק מהמוסד לביטוח לאומי, או שעבור התגמול המיוחד לפי החישוב נותן השירותים יישלח דרישת תשלום  .ב
 הנמוך מבין השניים.  –לפי ההוצאה בפועל 

 נית סרוקה,חשבו , ויצרף אליהagaf.siud@nioi.gov.ilבמייל את דרישת התשלום יעביר נותן השירותים  .ג
בתום חודשיים והתחייבות לספק את החשבונית המקורית המעידים על ההוצאות בפועל  חשבוניותצילומי 

זאת לפי הנחיית רשות המסים המאפשרת בימי הקורונה שימוש בעותק סרוק במקום  .מסיום תקופת ההקלה
 ב ר כ ה,ב בחשבונית מס מקורית.
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