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 מטרת החוזר

מיום  1519וחוזר , 19.4.2016מיום  1458, חוזר 10.4.2011מיום  1375 , חוזר15.8.2006מיום  1307 בהמשך לחוזר

בשל , תוך הסתייעות בחוות דעת של היועצים נקבעת זכאות על סמך מידע במסמכים על פיהםבהם הוגדרו המצבים , 23.3.2020

ל וכפקיד תביעות ימצבים בהם לקבוע , החליט אגף סיעוד יוטמשבר הקורונה והמחסור החמור ביועצים ובמעריכים בסניפים בע

 .בתקופה זו על סמך מידע במסמכים החלטהלבצע 

 תח דברפ

תביעה לגמלת סיעוד המוגשת למוסד, מתבררת על ידי פקיד תביעות מוסמך והוא הגורם המחליט אם לחוק,  298על סמך סעיף 
 .תינתן הגמלה ובאיזו מידה תינתן 
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, או על ידי רופא מעריך תלות ע"י יועץ, זקןבעת קבלת ההחלטה של פקיד תביעות הוא מסתמך על הערכת התלות המבוצעת ל

 בגריאטריה.מומחה 
 

ורפים כאשר הוא סבור שהמידע במסמכים המצ ,כאמורתלות  הסתמכות על הערכות ללא בתביעה להחליט שאי רפקיד התביעות 
  לתביעה מספק לקביעת הזכאות ורמתה.

 יבצע החלטות על פי האמור בחוזר. ים במחלקההפקיד מי מביןמנהל המחלקה יחליט 
 פקיד תביעות. )הטופס בנספח(.טופס קביעת זכאות על יסוד מסמכים ע"י פקיד התביעות ימלא את 

 האמור בחוזר הוא לתקופת ניסיון. בתום התקופה נלמד ונחליט על המשך התהליך.

 פרוט המצבים והקודים

הוגשו אם  זמניים או כרוניים, ,אקוטיים  מובהקים, המצבים בהם פקיד התביעות יכול לבצע הערכה על יסוד מסמכים הם מצבים

 סימפטומים.היש סיכוי סביר שהזקן עדיין סובל משכ כים רפואיים סמוך לאירועמסמ

 רפואיים המפורטים מטה הוא ניקוד מינימלי. ההניקוד למצבים 

קצבה מלאה בכסף,  1ברמה כתב שהוא מעדיף  קןטרם הזנת ההחלטה. ככל שהז כסף  או שירותים בחירת 12יש לעיין בסעיף 

עם  1ככל שהוא בוחר ברמה  .הרמה ולשמוע במה הוא בוחריש לטלפן אליו לפני קביעת , 2ועל פי הטבלה מטה הוא זכאי לרמה 

  .בנושא.להמשך טיפול של היועץ או העו"ס על פי נוהל יש להעביר את התביעה  קצבה בכסף

ד זה או מידע על פקיד התביעות לבדוק האם קיים מידע שיכול לזכות את הזקן בניקוד גבוה יותר מניקו,בעת ביצוע הערכת התלות 

  .2על הפקיד להעביר את התיק לתחנה  ,במקרים של ספקאו  במקרים אלו  בזכאות קבועה במקום זכאות זמנית. אותושיכול לזכות 

 ההזנה למערכת תבוצע במסך תנאים מקדמיים או במסך מבחן תלות. 
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 לחזרה לתוכן העניינים

 

 :מקוון תהליך

 )תלות( ת/  כ" : מהיר למסלול פקיד"אישור  בשדה מקדמיים תנאים במסך יזין התביעות פקיד

 

 הבאים הקודים אחד את ויבחר"כ"  יזין" מהיר"מסלול  בשדה מסלול בוחר בהם במקרים: 

96 ,20 ,79 ,85 ,19 ,84 ,18 ,92 ,89 . 

 הערכת תלות: -5את אחד מהקודים הבאים במסך  וימלא"ת"  יזין תלות הערכתמסך ב מהיר מסלול בוחרבהם  במקרים 

  ,77, 76,  80, 72 ,אחד מהקודים -השגחה שדה

 המערכת תציג במסך את פרטי הפקיד שהזין וקיבל החלטה בתיק.

עליו הסתמכה  כאשר יוזן שדה "אישור פקיד למסלול מהיר" יהיה על הפקיד למלא מסך בו יוזנו שני שדות "שם רופא" ו "תאריך מסמך"

 . ניתן למלא מספר מסמכים. ההחלטה

 מסך זה הינו מסך חובה.

 

 . על סמך מסמכים באישור פקיד תביעות בדבר החלטת הזכאותזקן  של בפנייה טיפול

בשיחה זו מביע  הזקןתכנית הטיפול. ככל ש מודיע על הזכאות ומסכם אתו את לזקן,אות, מטלפן העובד הסוציאלי לאחר קביעת הזכ

  . 2בתחנה  טיפולהמשך פקיד התביעות לאת התביעה לחזיר , על העובד הסוציאלי לההמהזכאות שנקבע חוסר שביעות רצון

 .ים לעכב את הכנסת השירות אין עם זאת, 

 זו.  בכל עניין הקשור להחלטהלפנות לסניף  ונחההוא י קןבפוליסה שיקבל הזכמו כן, 

לבית הדין וזאת משום שפניות אלו הן מוקדמות ויש שרותו לפנות לוועדה מייעצת או שבאפ יובהר כי בפוליסה הקיימת לא נכתב

 למצות קודם כל את כל ההליכים הכרוכים בהחלטה בפני המוסד.
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 טיפול נוהל. ) תלות הערכת על ובהשגות בתלונות טיפול לנוהל בהתאם בבקשה יטפל היועץ 2לאחר העברת התיק לתחנה 

  (12.2015מתאריך   1455'   מס חוזר - בתלונות

 מיוחדים:  דגשים להלן

 בהערכת התלות ובמסמכים הנלווים ובמידת הצורך יעיין בהערכות קודמות. היועץ יעיין בפניה, (1

  בטופס בירור תלונה ) ערר(. יסכם את טענותיוו פונהההיועץ ייצור קשר עם  (2

 יתעד את ההחלטה בטופס בירור תלונה, יסרוק את הטופס למערכת האד"א . היועץ (3

 עם הפונה עליהם בהסכמההאפשרויות שניתן להמליץ 

 .מבוססת ומנומקת  ההערכה תקינהלדעת היועץ  .א

 .והוא מסכים לסגור את הפניה את עמדת היועץקיבל הפונה  (1

יש לבצע הערכות תלות חוזרת ע"י מעריך או יועץ ) אין להפנות  טיפול בהמשך ובוחראת עמדת היועץ  לא קיבל( הפונה 2

 מייעצת(.  הלוועד

 ולראותלסגור את הפניה פונה , ימליץ היועץ לביצוע הערכה החמרה שהופיעה לאחרבעולה במהלך השיחה כי מדובר  .ב

 תביעה חדשה. בפנייתו תביעה להחמרת מצב/

יש לבצע הערכת תלות באיכות ההערכה,  קיים פגםו/או במסמכים הרפואיים גדול מדיווח הפונה לדיווח  קיים פערעולה כי  ג.

 מייעצת(. החוזרת ע"י מעריך או יועץ ) אין להפנות לוועד

 לחזרה לתוכן העניינים 

 רשימת תפוצה

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 בברכה,

 ארנה זמיר

 
  אגף סיעוד.מנהלת 

 רשימת תפוצה

 סמנכ"ל גמלאות, מנהלי סניפים –גב' אורנה וורקוביצקי 

 מנהלי אגפים

 מנהלי תחום גמלאות

 מנהלי סניפי משנה

 open and other multiple segmentalרבקה רוזנברג בושם
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 על סמך מסמכים רפואיים החלטת פקיד תביעות

 


