
  1הסכם בדבר מימון איסוף והעברת קרבנות אסון
  

  

  )2006בדצמבר  27שנערך ונחתם בירושלים ביום ו' בטבת התשס"ז (

  

  בין

גנית בכירה על ידי סיגלית סייג, ס תהממשלה), המיוצג - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן 
  לחשב הכללי, ואבי גבאי, סגן בכיר לחשב הכללי  

  מצד אחד

  

  לבין  

ד), המיוצג על ידי יגאל בן שלום, המנהל הכללי, ואברהם ברף, המוס -המוסד לביטוח לאומי (להלן
  חשב המוסד.

  מצד שני

  
החוק), משלם המוסד  -(להלן  1995-טוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ההואיל ובהתאם לחוק הבי

בישראל, של אדם שנפטר בישראל או של תושב ישראל שנפטר דמי קבורה למי שטיפל בקבורתו 
בחוץ לארץ, הכל לפי כללים, תנאים, מבחנים וסכומים שנקבעו בסימן ה' לפרק י"א לחוק ובתקנות 

  התקנות); -(להלן  1976-, התשל"והביטוח הלאומי (דמי קבורה)

  

דמי הקבורה), המשולמים לחברה כהגדרתה  -והואיל ודמי הקבורה כמשמעותם לפי התקנות (להלן 
בתקנות המחויבת לפי התקנות, בקבורתו של נפטר פלוני, כוללים גם תשלום בעד הובלתו של 

  הנפטר;

  

רת הנפטר אל המרכז הלאומי והואיל ודמי הקבורה אינם כוללים תשלום בעבור איסוף והעב
  לרפואה משפטית שבאבו כביר;

  

והואיל ועד שתסתיים הסדרת מימון איסוף והעברה כאמור, ברצון הממשלה לממן את הוצאות 
שהיו כרוכות עד כה באיסוף והעברת נפטרים אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית שבאבו כביר, 

  והכל בתנאים המפורטים בהסכם זה;

  

לחוק, לבצע את התשלומים  9ד הסכים, לאחר שנתמלאו התנאים האמורים בסעיף והואיל והמוס
בעד איסוף והעברת נפטרים כאמור אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית שבאבו כביר, הכל בתנאים 

  ולפי הכללים המפורטים בהסכם זה;

  

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  
  המבוא  . 1

  וים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.דברי המבוא להסכם זה מהו

                                                 
 .1914, החשס"ז, עמ' 5638פורסם ב"פ   . 1



  הגדרות  . 2

   -בהסכם זה 

  המרכז הלאומי לרפואה משפטית שבאבו כביר;  -"המכון" 

  איסוף גופתו של נפטר, וכן איתור ואיסוף רקמותיו או דמו של נפטר; -"טיפול בנפטר" 

קרבנות אסון,  כל עמותה שאחת ממטרותיה הרשומות היא טיפול בנפטרים  -"עמותה מטפלת" 
  ושהמכון  אישר כי הוא עוסק בפועל בטיפול בנפטרים קרבנות אסון.

  

  תשלום בעד איסוף והעברת נפטר  . 3

, שטיפלה באיסוף ו/או בהעברת נפטר אל המכון בתיאום עם משטרת (א)  כל עמותה מטפלת
  ישראל, תהיה זכאית לתשלום לפי הסכם זה.

  שקלים חדשים. 294/או העברתו כאמור, יהיה (ב)  סכום התשלום בעד טיפול בנפטר ו

  (ג) לא ישולם תשלום לפי הסכם זה בעד נפטר מסוים, אלא פעם אחת בלבד.

(ד) התשלום יבוצע כנגד אישור של המכון לרפואה משפטית על הטיפול באיסוף ו/או בהעברת 
  הנפטר אל המכון.  

  
  מתן התשלום בעד העברת נפטר  . 4

  סכם זה הוגש למוסד בדרך ובמועדים שייקבעו.תביעה לקבלת תשלום לפי ה

  

  מימון  . 5

תשלומים לפי הסכם זה, לרבות הוצאותיו המנהליות של המוסד הכרוכות בהפעלת ההסכם כמפורט 
  בנספח להסכם, ימומנו  מאוצר המדינה.

  

  החזר  . 6

  (א) הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תחזיר למוסד כל הוצאה שיוציא לפי הסכם זה.

מוסד יגיש לממשלה חשבון מפורט של ההוצאות בפועל עקב ביצוע התשלומים לפי ה(ב) 
  הסכם זה שנגרמו לו בחודש שקדם לחודש שבו הוגש החשבון.

 30הממשלה תשלם למוסד את הסכומים שהוציא לביצוע התשלומים לפי הסכם זה, בתוך (ג) 
ימים  30התשלום בתוך  ימים מיום  הגשת החשבון כאמור בסעיף קטן (ב): לא שולם למוסד

  כאמור ייווספו לתשלום הפרשי הצמדה, מהמועד המיועד לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.

  
  שיפוי המוסד  . 7

(א)  הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את  המוסד על החלק היחסי מההוצאות 
פורט המנהליות של המוסד הנובע מביצוע הסכם זה, לפי דרישת המוסד, לפי התחשיב המ

  ההוצאות המנהליות). -בנספח להסכם זה (להלן 

בחודש שלאחר החודש שבגינו הוגש החשבון  15-(ב)  ההוצאות המנהליות ישולמו למוסד עד ל
לממשלה; לא שילמה הממשלה את ההוצאות המנהליות במועד האמור, ייווספו לסכום 

  שלום בפועל.המשולם באיחור הפרשי הצמדה מהמועד המיועד לתשלום ועד ליום הת

  
  תחולה  . 8

עד  2002מיולי  15התשלומים על פי הסכם זה ישולמו בעד איסוף והעברת נפטרים, שנפטרו מיום 
  .2006בדצמבר  31יום 



  
  נספח

  
שעות נוספות בעד כל חודש שבו בוצעו תשלומים בפועל לפי הסכם זה, כאשר  75עד  - הוצאות מינהל 

  ך החודשים שבהם בוצעו תשלומים כאמור.היקף שעות האמור הוא במצטבר בעד ס

  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  
         

____________ ________  _________________  _____________  
  אבי ברף  יגאל בן שלום  אבי גבאי  סיגלית סייג

  המוסד לביטוח לאומי  משרד האוצר
  
  


