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 מטרת החוזר

 לתקופת החירום של התפשטות הקורונה בה אין לבצע ביקורי בית.הנחיות מתן  -

מסמכים המידע בעל יסוד בהתאמה לשש רמות זכאות הערכות תלות התהליך המפורט בחוזר יאפשר ביצוע  -

 עם הנבדק או מי מטעמו ללא ביצוע הערכת תלות בבית הנבדק. שיחת טלפון בו השלמתו

 . המשלימהמסמכים ושיחת טלפון המידע בהחוזר כולל הנחיות לדחייה על בסיס  -

  . ליועצים וכן חירוםהשיחתמו על תוספת להסכם לביצוע הערכות במצב מעריכים להחוזר מיועד  -

איים אקוטיים זמניים או כרוניים בהם ניתן לקבוע זכאות ללא פירוט הניקוד מסלול מהיר דוגמאות למצבים רפו -

 .11.4.2016מיום  1464 וחוזר 1.9.2019 מיום 1508מתבסס על חוזר החוזר  .ADLבכול סעיפי התפקוד 

 פתח דבר

בעקבות הצעדים למניעת התפשטות נגיף הקורונה בקרב קשישים הזכאים לגמלת סיעוד ועל מנת להגן על אוכלוסייה זו 

לבטל את לביטוח לאומי המוסד  החליטבאופן שהולם את הנחיות הגורמים המוסמכים בעניין במשרדי הממשלה השונים, 

 .30.6.2020, וזאת עד ליום לקצבת סיעוד לות המבוצעות בבתי הקשישים הזכאיםהערכות הת

במקום הערכות תלות שיבוצעו לקשישים בבתיהם, החליט המוסד על פי שיקול דעתו המקצועי כי מבחני הערכת תלות 

 . ןטלפו תשיחבמסמכים ובעל בסיס תיעוד ומידע יבוצעו לקשישים 

 . בסניפיםיועצים ומעריכים שיחתמו על תוספת להסכם יורשו לבצע הערכות אלו 

 כולל הערכות תלות לרשות ההגירה . הערכות התלות שיטופלו בתקופה זויחול על כל נוהל זה 

 . למעט תביעות שיוגשו של אדם המאושפז במחלקה או ביחידה בה לא ניתן לספק שירותי סיעוד

 הוראות כלליות לביצוע.

 מסמכים יסוד על תלות הערכות לביצוע שהוסמך מעריך או יועץ מסמכים יסוד על תלות הערכת לבצע יארש

 .והשלמת מידע בשיחת טלפונית

  והשלמת מידע בשיחת טלפונית. מסמכים יסוד על לביצוע הערכות ": יועץ או מעריך אשר הוסמךהמעריך הגדרה: "
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 הנחיות לביצוע הערכת התלות

בנוסף נדרש לעיין לה שצורפו  מסמכים הרפואייםהכל התביעה וא בעיון את וקרלנדרש המעריך לצורך הטיפול בתביעה 

  בהערכת התלות הקודמת ובמסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה הקודמת.

נודיעכם , להעברת המידע המתייחס להערכה הקודמת בימים אילו האגף מטפל בהתאמת המערכת הממוחשבת

 המערכת תאפשר זאת באופן אוטומטי.כש

סבור כי הוא  במקרים בהםת להמציא עבורו מסמכים אלו עד להתאמת המערכת על המעריך לבקש מפקידת התביעו

 .החלטההמידע הרפואי אשר הוגש בתביעה הקודמת נחוץ לביסוס 

 סיכום המידע   .1

ו/או עשוי להשפיע על תאר את מצבו התפקודי של הנבדק את המידע שמ ת התלותבטופס הערכ סכםלהמעריך נדרש 

יש להתייחס . ניתן להתבסס עליו בעת קביעת הניקודאשר אחר מידע כל ו/או  הפיזי, נפשי וקוגניטיביתפקוד רמת ה

הקודמת, מידע שעשוי להשליך על רמת התפקוד הערכת התלות למידע רפואי רלוונטי שצוין במסמכים שצורפו ל

   הנוכחית.

 החלטה על ניקוד:   .2

או שיש להשלים  ניקודמידע רפואי שניתן לבסס עליו דווח על האם  לאחר תיעוד המידע הרלוונטי המעריך נדרש לבדוק

 מידע בשיחת טלפון.

 : ללא השלמת שיחה טלפונית  לבסס עליו ניקוד מידע שניתןדווח על  2.1 

וניתן לקבוע את רמת התלות בכל אחד מסעיפי התפקוד, מידע מפורט על מצבו של הנבדק  שהומצאבמצב  .א

וימליץ על  יקבע ניקוד בכל אחד מסעיפי התפקוד, המעריךאת התרשמותו בטבלה מסקנת  מעריךהיפרט 

  , קבועה או זמנית ולכמה חודשיים.אופי המגבלה

על בסיס המידע שתועד בהערכת התלות הקודמת והמסקנה תתבסס על המידע שדווח במסמכים הרפואיים 

 ובהתאם לפרמטרים להערכת התפקוד.

 המעריך ישלח את הערכה לסניף. 

 ,( 5ע"מ )דוגמאות למצבים במסלול מהיר דווח על מצב רפואי חריף או כרוני המזכה בניקוד תלות במצב ש .ב

על דוגמאות למצבים רפואיים יבסס את מסקנתו , את התרשמותו בטבלת מסקנת המעריך המעריךיפרט 

 . וימליץ על זמניות המגבלהשיפורטו בהמשך. 

והשגחה  BADLבסעיפי אם קיים מידע שיכול לזכות את המבוטח בניקוד גבוה יותר המעריך יבדוק בנוסף 

בטבלת מסקנת  יפרט את התרשמותו בכל סעיפי התפקוד, במידה וכן . במסלול המהירמהניקוד שנקבע 

ישלים מידע במידת הצורך יקבע ניקוד בכל אחד מסעיפי התפקוד וימליץ על אופי המגבלה,  ,המעריך

 . טלפונית באמצעות שיחה

 המעריך ישלח את הערכה לסניף. 

 בודד. ניקוד הנבדק בתוספת יחליט אם יש לזכות את פקיד התביעות 
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המעריך ולאירוע ובמידה  סמוךניתן לקבוע ניקוד תלות במצב חריף במידה והוגשו מסמכים רפואיים  שים לב:

 .םסובל מסימפטומי עדייןיקבע כי יש סיכוי סביר שהנבדק 

 

  :שיחת טלפוןמידע בהמידע שדווח במסמכים לוקה בחסר ויש לבצע השלמת  2.2

 הנחיות כלליות לביצוע השיחה: 

 'ביום ו' בין  .09:00-19:00ה' בין השעות -ניתן לקיים את שיחות הטלפון עם הנבדק ו/או מי מטעמו בימים א

 . 09:00-14:00השעות 

  שיחה  קייםהמעריך נדרש ל מלקות קוגניטיבית ו/או נפשית,במידה ודווח במסמכים הרפואיים כי הנבדק סובל

 .  או איש הקשר שהגיש את התביעה טלפונית עם בן המשפחה

 להעביר את לדאוג יש . החזר הערכה לסניף  ,מעריךאינו דובר את שפת או הנבדק מידה ואיש הקשר ב

 דובר השפה. הערכה למעריך 

בו יש אי  במצב. רצוי לקיים או רופא מטפל להשלמת מידעעם מטפל נוסף גם ניתן לקיים שיחה טלפונית 

יודגש כי שיחה עם גורם מטפל לא תבוא  הלימה בן המידע שדווח במסמכים למידע שהושלם בשיחת הטלפון.

 במקום שיחה עם הזכאי או בן משפחתו. 

 

  השלמת מידע בשיחת הטלפון 2.2.1

 להשלים בשיחה הטלפונית . המידע שישלפני ביצוע השיחה המעריך יפרט בטופס הערכה את   .א

 יציג את עצמו ,יציג בקצרה את מטרת השיחה, יוודא כי איש הקשר פנוי לביצוע השיחה.  מעריךה  .ב

 יציג בקצרה את המידע הרפואי שהתקבל בעת הגשת התביעה שעשוי להשפיע על רמת התפקוד.   .ג

 שבעקבות זה הגיש את התביעה.מה השתנה בזמן האחרון יבקש מהנבדק /  איש הקשר לציין  .ד

קליניים פעילים המגבילים את יכולת ביצוע  םשיחת הטלפון תתמקד באיסוף מידע לגבי סימפטומי  .ה

 הפעולות והשלכותיהם על יכולת התפקוד ביום יום.

 יש לברר אם הנבדק גר לבד, גר עם בן משפחה, גר עם בן משפחה זכאי לגמלת סיעוד.  .ו

בסיום הערכה יש לשלוח דף תרשומת  .תרשומת שיחהיש לתעד את המידע שנמסר במהלך השיחה בדף  .ז

 .191 השיחה בקוד

 המעריך את המידע שנמסר בשיחת הטלפון. בסיום השיחה יקריא ויסכם  .ח

 אשר צורפו  בנוסף יאמר לנבדק ו/או איש הקשר "כי הערכה תקבע על יסוד המידע שצוין במסמכים .ט

ה משקפת את נאינמהמוסד לתביעה והמידע שנמסר בשיחת הטלפון. אם תמצא כי התשובה שתקבל 

 . בתום מצב החירום" ךביתמדת לך הזכות לבקש להיבדק בעו ,מצבך

 .3בטבלה את המידע שנאסף יש לסכם ולתעד  .י

שאינו  היה והנבדק או בן משפחתו דיווח בפני המעריך בשיחת הטלפון מידע רפואי השלמת מסמכים : .יא

יבקש המעריך מהנבדק מופיע במסמכים שצורפו לתביעה והמידע רלוונטי לניקוד ולהחלטה בתיק, 

 ולהעבירם לסניף או ישירות למעריך.  המעידים על כך שיש ברשותולהמציא מסמכים 
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לגשת לבדיקה בתקופת החירום לבקש מהנבדק אין  -ברשותו מסמכים המעידים על כךואין  במידה) 

 לשם שליחת מסמכים עדכניים(. רפואית 

 . 3המעריך יתעד את הבקשה בהערכת התלות בטבלה יומיים לקבלת המסמכים. המעריך ימתין עד 

  לאחר יומיים על המעריך לסכם את התיק גם ללא המסמכים.

   מסקנת היועץ. -לאחר השלמת המידע הטלפוני רמת התפקוד קביעת 2.2.2

  הנבדק וניתן לקבוע את רמת התלות בכל אחד מסעיפי התפקוד,הומצא מידע מפורט על מצבו של  .א

את התרשמותו בטבלה מסקנת המעריך, יקבע ניקוד בכל אחד מסעיפי התפקוד וימליץ על  המעריךיפרט 

 . זמניות המגבלה

המסקנה תתבסס על המידע שדווח במסמכים הרפואיים והשלמת המידע בשיחת הטלפון, ועל בסיס המידע 

המעריך ישלח את הערכה  ת התלות הקודמת ובהתאם לפרמטרים להערכת התפקוד.שתועד בהערכ

 לסניף. 

סיעוד או  מלתגבוצעה הערכה ונמצא כי הנבדק אינו זכאי לניקוד תלות בסף התפקוד המזכה לקבלת  .ב

התביעה.  על דחייתניתן להמליץ קוד(, , טבלת ני4 ) ראה נספחזכאות גבוהה יותרהמזכה לגמלה ברמה 

 ינמק את הסיבה לדחייה.  המעריך

 את הערכת התלות לסניף.המעריך ישלח 

 למען הסר ספק , לא ניתן לדחות תביעה ללא ביצוע שיחת טלפון להשלמת מידע. 

 או כרוניים דוגמאות למצבים רפואיים אקוטיים זמניים מסלול מהיר 

 BADL -התפקוד זכאות ללא פירוט הניקוד בכול סעיפיבהם ניתן לקבוע 

והתקבלו מסמכים רפואיים הכוללים את המצבים הרפואיים המפורטים להלן ניתן לקבוע ניקוד זמני או קבוע  במידה

 בהתאם להנחיות הבאות :

 ניקוד התלות באופן זמני  את מצבים הרפואיים בהם ניתן לקבוע ה 

 המזכות האונקולוגיות התרופות רשימת עדכון :חוזר המנהל הרפואיהמצוין במבוטח המקבל טיפול כימותרפי  .א

  . נקודות 3.5(. זכאות זמנית   3 )ראה נספח מיוחדים שירותים בגמלת

מבוטח לאחר ניתוח וצפוי שיזדקק לסיוע זמני בפעילות היום יום עד להחלמתו המלאה . בחלק מהמצבים מופיעה  .ב

 המלצה לתקופת המגבלה.

 דוגמאות לניתוחים:  

 : ניתוחים אורתופדיים 

 חודשים. 3נקודות לתקופה של  2.5פרק ירך, ניתוח החלפת מפרק ברך. המבוטח יקבל ניתוח להחלפת 

 שברים בגפיים עליונות , שברים בגפיים תחתונות, שברים במפרקי היד )ניתוח או טיפול שמרני בקיבוע(,

 חודשים. 2נקודות לתקופה של  2.5המבוטח יקבל 

  חודשים.  4נקודות לתקופה של  3.5ניתוחי גב , המבוטח יקבל 
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  חזה לדוגמא: ניתוח מעקפים בלב, ניתוח החלפת מסתמים הבית ה של ריאה הכוללים פתיחאו ניתוחי לב

 חודשים.  3לתקופה של נקודות  3.5ניתוח לכריתת ריאה. המבוטח יקבל 

  ניתוחי בטן גדולים הכוללים פתיחת דופן הבטן. לדוגמא: ניתוח לכריתת מעי גס, ניתוחwhipple  , 

 .חודשים 3לתקופה של  נקודות 3.5המבוטח יקבל 

  נקודות  3.5השתלות איברים: השתלת כבד, השתלת כליה, השתלת לב, השתלת מח עצם. המבוטח יקבל

 חודשים. 4לתקופה של 

 

 הערכת תלות לתקופה קבועהבמצבים רפואיים כרוניים בהם ניתן לקבוע ניקוד 

 ת.נקודו 4.5מבוטח עיוור בודד זכאות קבועה,  .א

 נקודות  . 4.0מבוטח המטופל בדיאליזה, זכאות זמנית או קבועה  .ב

. בעת ביצוע הערכת התלות המעריך יבדוק האם קיים ניקוד מינימליהניקוד שניתן למצבים רפואיים אלו הוא שים לב: 

מידע במסמכים הרפואיים שיכול לזכות את המבוטח בניקוד גבוה יותר מהניקוד שנקבע עקב המצב הרפואי או מידע 

 שיכול לזכות את הנבדק בזכאות קבועה . 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 בברכה,

 
 ארנה זמיר 

 מנהלת אגף סיעוד

 שימת תפוצהר

 
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי –מר מאיר שפיגלר   

סמנכ"ל גמלאות –י קגב' אורנה וורקוביצ  
מנהלת תחום בכירה סיעוד -בושם -גב' רבקה רוזנברג  

 גב' שושנה רחמים אחות מפקחת ארצית, אגף הסיעוד
 אחים מפקחים מחוזיים

 מנהלי סניפים
 מנהלי תחום גמלאות

 מנהלי סניפי משנה
 פקידי תביעות סיעוד

 בסניפיםסיעוד יועצים 
 מעריכים בסניפים

 לשכה משפטית –חנן פוטרמן עו"ד 
 לשכה משפטית –הילה שור עו"ד 

 רח הוותיק ומשפחתואגף יעוץ לאזמנהלת  –ורה שלום 
 מרכזי דלפק קדמי

 מנהלי מרכז מידע טלפוני
 לחזרה לתוכן העניינים

 נספחים
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  1נספח 

 תרשים זרימה
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 2נספח 

  על יסוד מסמכים והשלמת מידע טלפוני. הנחיות לדיווח בטופס הערכת תלות

 מסמכים שצורפו לתביעה: סיכום  1טבלה מספר 

שצורפו  יםומסמכים רפואיים רלוונטי הערכההבעת ביצוע ברשות היועץ או מעריך יין את המסמכים שהיו צ

 . להערכה הקודמת 

 .ימכתב שחרור, מכתב סיכום מחלה, מכתב שחרור סיעודהנדון לדוגמא :  המסמך / נושא המסמךציין את שם 

 המוסד/ המסגרת המקצועית בו נרשם המסמך.שם ותפקיד החתום על המסמך ושם 

 

 .  פיזי, נפשי וקוגניטיבירפואי, סכום המידע ה : 2טבלה מספר 

אשפוזים, ניתוחים, אירועים חריפים, מחלות רקע, , נבדקסובל ה ןהמחלות העיקריות מה.א. ציין את רשימת 2

רפואי אקוטי חריף ציין את תאריך  , כולל לקות חושית. היה ומדובר בניתוח או אירועאירועים מסכני חיים

 האירוע. 

שעשויים  תסמיניםו קלינייםט סימפטומים פר.ב. ציין את תלונות הנבדק וממצאי הבדיקה הקלינית של הרופא, ל2

נשימה,  סחרחורות, קשייתלונות על כאב, חולשה, לדוגמא:  של הנבדק. רמת התפקוד הפיזילהשפיע על 

. סימפטומים קליניים המעידים על מגבלה ו/או חולשה ו/או שיתוק בתנועות הגפיים ועשויות  ועוד' בצקות, רעד

, טווח תנועה, חסרים צורת הליכה, שיווי משקל בהליכה :לדוגמאלהשפיע על יכולת התפקוד של הנבדק . 

 ועוד'. להשלים פעולה ברצף, שימוש באביזרי עזר נוירולוגים, יכולת 

 אפייני התנודות.מנודות במצב תפקודי יש לציין את במידה ודווח על ת

( ציין תאריך FIMמבחן ברטל, האבחון וההדמיה וממצאי בדיקות התפקוד )לדוגמא: ממצאי בדיקות את פרט 

 .של כל בדיקה ובדיקה

 של הנבדק. ומידעהמתייחסים למצבו הנפשי  פרט את תלונות הנבדק וממצאי ההערכה הקלינית של הרופא

 .םתסמינים הסובייקטיביי ,קלינייםהסימפטומים הפרט את למאפיינים של ירידה קוגניטיבית . המתייחס 

 או נוירופסיכולוגים ותוצאות בדיקות הדמיה. םקוגניטיביי-נוירוציין תוצאות בדיקות אבחון  

 אפייני התנודות.מיש לציין את  הנפשי ו/או קוגניטיבינודות במצב דווח על ת 

 .של הנבדק  תפקודיכולת ההיכולים להשפיע על  והטיפוליםתרופות .ג. ציין 2

  אומדן סיכון גבוה לנפילות :.ד. 2

המעמידים את הנבדק בסיכון גבוה לנפילות ו/או האם הנבדק  םציין האם אותרו גורמי סיכון רפואיים וסימפטומי

ות זיהוי לבעיות הליכה ו/או מקבל טיפול תרופתי שעלול להעמיד אותו בסיכון גבוה לנפילות. ציין ממצאי בדיק

  assessment performance oriented mobilityבדיקת תוצאות או   timed get up and goשיווי משקל 

poma. 

ציין אם דווח במסמכים על ממצא של הפרעה בהליכה ו/או שיווי משקל ו/או אירוע נפילה בשנה האחרונה.   

 . וכו' רט: סיבת הנפילות, מיקום הנפילות, תדירות, סימני חבלהפהיה ודווח על נפילות בשנה האחרונה, יש ל

 פרט את נסיבות הנפילה. וציין אם דווח על נפילה ממכשול מחוץ לבית , 

הוספיס ואשפוז יום, אשפוז בית,  שונות לרבותמסגרות .ה. דווח על מידע רלוונטי נוסף שצוין במסמכים כגון: טיפול ב2

  בית.
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 .ו   ציין פרטים דמוגרפיים, תנאי דיור, סביבת מגורים, קשיים סוציאליים. 2

  ציין האם קיימת הלימה בין המידע שתואר במסמכים השונים. במידה ואין הלימה, יש לברר את פשר אי

 ההלימה בשיחה טלפונית עם הנבדק ו/או בן משפחה, ו/או הרופא. 

 צומת החלטה:

  ל הנבדק בכל אחד מסעיפי התפקוד על סמך המידע במסמכים פרט את ניתן לקבוע את רמת התלות ש

 , 4.3וטבלה  4.2טבלה התרשמותך ב

 שיש לברר בשיחת הטלפון המידע הרפואי לוקה בחסר. פרט את המידע החסר.  

 

 : סיכום המצב הרפואי סיעודי ותפקודי על יסוד המידע שדווח בשיחת הטלפון. 3טבלה מספר 

ותסמינים קליניים בעלי השלכות על המצב הפיזי, נפשי  םהנבדק, מחלות סימפטומי סכם את תלונות  3.1 

. סימפטומים  ועוד' נשימה, בצקות, רעד סחרחורות , קשייתלונות על כאב, חולשה, לדוגמא:  וקוגניטיבי.

התפקוד של קליניים המעידים על מגבלה ו/או חולשה ו/או שיתוק בתנועות הגפיים ועשויות להשפיע על יכולת 

 הנבדק .

ברר עם הנבדק/ מטפל עיקרי על השתלשלות התסמינים מרגע הופעתם, השתמש במאפיינים תיאוריים של   

היא מופיע במשך היממה? מתי  יהתלונה או הבעיה שנמסרה . לדוגמא: מתי הבעיה התחילה? החמירה? מת

הנבדק לבצע פעולות היום יום. )ניידות תאר את סדר היממה ויכולת  משתפרת? עוצמה. טיפול ופרוגנוזה.

 אישית(.  ההלבשה, רחצה, אכילה והיגיינ

 םציין אם התקבל מידע חדש במהלך השיחה הטלפונית. והאם נתבקש התובע לשלוח מסמכים רלוונטיי  3.2

 שעומדים לרשותו. 

  ציין אם יש הלימה בין המידע במסמכים הרפואיים לבין תלונות הנבדק ומשפחתו .  3.3

 

  



 

  מלאותהג נהלימ – המוסד לביטוח לאומי
 אגף סיעוד

 

10 
 

  האונקולוגיות התרופות רשימת עדכון :"  חוזר המנהל הרפואי הנושא 3נספח 

 ."מיוחדים שירותים בגמלת המזכות

 

 עדכון רשימת תרופות אונקולוגיות המזכות בגמלת שירותים מיוחדים

 

 

 

http://mr1itgp/MSG/636782991762645742.pdf
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