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 2112011חוזר מס'3  כללי 

 1316גמלאות                  

 ' טבת, תשע"בג  תאריך3 

 2011דצמבר,  22            

 למי שאינו מעסיק עובד זר מרכזי יוםהגדלת היקף שירותים ב נושא:

 שאינו מעסיק עובד זר ומעלה לזכאי 150%ם ברמות תוספת לזכאיתת נושא: 

 לזכאי שאינו מעסיק עובד זר ונמצא במרכז יוםתים שירותוספת פירוט  שם החוזר:

 מטרת החוזר

הזכאות לזקן  המבקר במרכז יום שאין בידו היתר לעובד זר והוא שיעור הסבר בדבר הגדלת 

 אינו מעסיק עובד זר.

 

 פתח דבר

  גלריית רכיבים

   

 

 

   
 

 

 פתח דבר 

 ומעלה )והמופחת עקב הכנסות( שאינו  150%-מלת סיעוד בשיעור מכידוע, זכאי לג

 מעסיק ו/או אין לו היתר להעסקת עובד זר, זכאי לתוספת בשיעור זכאותו.

  ומקבל טיפול אישי בבית לזקן שאינו מעסיק עובד זר הזכאות שיעור הוגדלעד כה 

ת גם הזכאושיעור מצאנו שיש מקום להגדיל את , חשיבה נוספתלאחר . בלבד.

 ., בהתאםלזקנים המבקרים במרכזי יום

  תאפשר לזכאים שעל פי תכנית הטיפול שנקבעה להם, ביקרו עד היום  הגדלה זו

להגדיל  ונותרו במאגר שעות טיפול לא מנוצלות, ,מספר ימי טיפול מירבי במרכז היום

 או לקבל את היתרה בסוג שירות אחר.  במקצת את מספר ימי הביקור במרכז היום

 

 

 חזרה

 

   

 מספר

 ביקור  ימי

תהליך 

 מקוון
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שיעור הזכאות למי  

 שמעסיק עובד זר

מספר ימי ביקור 

מרבי במרכז יום ללא 

 הגדלת זכאות

שיעור זכאות למי 

שאינו מעסיק עובד 

 זר

מספר ימי ביקור 

עם  מרבי במרכז יום 

 הגדלת זכאות

150% 5.5 150%227.2% 6 

75% 2.5 75%213.6% 3 

 נוייאין ש 6 168%236.2% אין שינוי 6   168%

84% 3 84%218.1% 4 

 

 חזרה

 

 

 

 

 

 

א/הותלה( ניתנה פעד עתה תוספת שעות למי שאינו מעסיק עובד זר )או שההיתר הוק

 ד.באוטומטית לטיפול אישי בבית בל

ת מספר הימים המירביים במרכז מעתה תוספת זו יכולה להינתן )במצב בו הזקן לא ניצל א

 היום(, גם כשעות/ימים במרכז יום.

 

 משולב בבית ובמרכז יוםהזקן מקבל טיפול  .1

 כאשר היתר לעובד זר הסתיים 1 הותלה ) הוקפא (

 כלהלן : יתווספותבנה החלטת ועדה באופן אוט' , כאשר שעות התוספת המיוחדת 

 ת שעות לטיפול אישי בבי 1.5 - 75%זכאות בשיעור 

 שעות לטיפול אישי בבית  2 - 84%זכאות בשיעור 

 שעות לטיפול אישי בבית  3 - 150%זכאות בשיעור 

 שעות לטיפול אישי בבית  4 - 168%זכאות בשיעור 

 

 

 מספר ימי ביקור מירבי

תהליך 

 מקוון
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 3ויש להפחית את השעות תקבל מידע על היתר לעובד זרה

 כלהלן : יופחתו תבנה החלטת ועדה באופן אוט' כאשר שעות התוספת המיוחדת

 שעות מטיפול אישי בבית  1.5 - 75%זכאות בשיעור 

 שעות מטיפול אישי בבית . 2 - 84%זכאות בשיעור 

 –יום במרכז יום(  1שעות )  2.75שעות מטיפול אישי בבית ,  0.25 - 150%זכאות בשיעור 

 יופחתו ממרכז יום 

 –במרכז יום( יום  1שעות )  2.75שעות מטיפול אישי בבית ,  1.25 - 168%זכאות בשיעור 

 יופחתו ממרכז יום 

  

בדוק הפסקת  -  19 בקוד שעות בגלל שאין מספיק שעות ,ייפתח מעקב הפחיתאם לא ניתן ל

   .תוספת מיוחדת

 

 הזקן מקבל שירות במרכז יום בלבד .2

)וזאת  מכתב לזקן בדבר האפשרות לנצל את התוספת במרכז יום. יקפקיד התביעות יפ

 ים במרכז יום(.יבירס' הימים המבתנאי שהזקן לא ניצל את מ

 3היתר לעובד זר הסתיים 1 הותלה ) הוקפא ( 1 לא קיים היתר

 בדוק תוספת למרכז יום ,  – 20 בקוד ייפתח מעקב

, רק לאחר הפקת מכתב הודעה לזקן ושליחתו )מסך מעקבים המעקבניתן יהיה לסגור את 

18 Fוספת השעות.( , כי עליו לפנות לסניף ולהחליט על אופן ניצול ת 

 ניתן יהיה להוסיף את התוספת המיוחדת לכל סוג שירות באופן ידני , עפ"י הפירוט הבא :

 שעות שבועיות  9.5סה"כ  - 75%זכאות בשיעור 

 שעות שבועיות  11סה"כ  - 84%זכאות בשיעור 

 שעות שבועיות  19סה"כ  - 150%זכאות בשיעור 

  ת שעות שבועיו 22סה"כ  - 168%זכאות בשיעור 

  

 3ויש להפחית את מספר השעות התקבל מידע על היתר לעובד זר 

 .בדוק הפסקת תוספת מיוחדת – 19 בקוד  אם הוזנה לו תוספת שעות מיוחדת ,יפתח מעקב

  

 

 

 חזרה
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 חתימה

 

 ארנה זמיר

 מנהלת אגף סיעוד

 

 תפוצהרשימת 
 

 : פקידי תביעות סיעודנמענים לביצוע
 סמנכ"ל גמלאות, המוסד לביטוח לאומי  –גב'  אילנה שרייבמן :  העתק לידיעה

 מנהלי סניפים                       
 מנהלי תחום גמלאות                       

 מנהלי סניפי משנה                       
 תביעות סיעוד פקידי                       

 מרכזי דלפק קדמי                       
 מנהלי מרכז מידע טלפוני                       

 מנהלת תחום סיעוד – בושם-גב' רבקה רוזנברג           
 

 חזרה
 

 

 


