
  

  

  1הסכם בדבר מתן מענק למי שנולדו לה בלידה אחת שלושה ילדים ויותר
  

  )1999בדצמבר  6שנערך ונחתם בירושלים ביום כ"ז בכסלו התש"ס (

 
  בין

ראל באמצעות משרד האוצר המיוצג ע"י יצחק קליין, משנה לחשב ממשלת ישראל, בשם מדינת יש
  הממשלה) - הכללי, דוד גרשונוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי (להלן

  מצד אחד

  

  בין

המוסד לביטוח לאומי, המיוצג על ידי ישראל ערד, סגן מנהל הביטוח (גמלאות), ודן מרינוב, סגן 
  המוסד) - מנהל כללי (כספים ובקרה) (להלן

  מצד שני

  

  

הואיל ומשרד העבודה והרווחה משלם למי שנולדו להם בלידה אחת שלושה ילדים או יותר, הענקה 
  החודשים שלאחר הלידה; 20לפרק זמן של 

  

ים או יותר, לחוק משלם המוסד למבוטחת שילדה בלידה אחת שלושה ילד 45והואיל ולפי סעיף 
  קצבת לידה, לפרק זמן של תשעה חודשים;

  

והואיל והממשלה קיבלה על עצמה להעניק למשפחות שנולדו להן בלידה אחת שלושה ילדים או 
המענק), במקום ההענקה האמורה  - יותר מענק בסכומים ובתנאים המפורטים בהסכם זה (להלן

  לעיל;

  

לחוק הביטוח הלאומי [נוסח  9אמורים בסעיף והואיל והמוסד הסכים, לאחר שנתמלאו התנאים ה
  החוק), לבצע את תשלום המענק בתנאים המפורטים בהסכם זה; - (להלן 1995-המשולב], התשנ"

  

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

  המבוא  . 1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  

  הגדרות  . 2

  -בהסכם זה 

  בתכוף לאחר החודש שבו אירעה הלידה; החודש שחל - "החודש הקובע" 

  לחוק; 45קצבה לפי סעיף  - "קצבת לידה" 
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  לחוק. -2ו 1השכר הממוצע כהגדרתו לפי סעיפים  -"השכר הממוצע" 

  

  תנאי זכאות  . 3

זכאית לקצבת לידה לפי פרק ג' לחוק, שילדה בלידה אחת שלושה ילדים או יותר, תהא זכאית, לפי 
  הסכם זה, למענק.

  

  התשלום אופן  . 4

  המענק ישולם למבוטחת נוסף על קצבת הלידה, בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן:

   - ) בלידה שנולדו בה שלושה ילדים א(

  מהשכר הממוצע; 78%-ל) בחודש הקובע ובשני החודשים שבתכוף לאחריו סכום השווה 1(

סכום  -ע ) בכל אחד מהחודשים, הרביעי, החמישי והשישי, שבתכוף לאחר החודש הקוב2(
  מהשכר הממוצע; 50%-ל השווה

סכום  - ) בכל אחד מהחודשים השביעי, השמיני והתשיעי, שבתכוף לאחר החודש הקובע 3(
  מהשכר הממוצע; 30%-ל השווה

) בכל אחד מהחודשים העשירי, האחד עשר והשנים עשר, שבתכוף לאחר החודש הקובע 4(
  מהשכר הממוצע; 60%-ל סכום השווה -

מהחודשים השלושה עשר ועד החודש העשרים, שבתכוף לאחר החודש ) בכל אחד 5(
  מהשכר הממוצע. 35%-לסכום השווה  -הקובע 

   -ילדים  4) בלידה שנולדו בה ב(

מהשכר  95%-לסכום השווה  -) בחודש הקובע ובשני החודשים שבתכוף לאחריו 1(
  הממוצע;

סכום  -חר החודש הקובע ) בכל אחד מהחודשים הרביעי, החמישי והשישי, שבתכוף לא2(
  מהשכר הממוצע; 60%-השווה ל

סכום  - ) בכל אחד מהחודשים השביעי, השמיני והתשיעי, שבתכוף לאחר החודש הקובע 3(
  מהשכר הממוצע; 35%-להשווה 

) בכל אחד מהחודשים העשירי, האחד עשר והשנים עשר, שבתכוף לאחר החודש הקובע 4(
  מהשכר הממוצע; 75%-ל סכום השווה -

) בכל אחד מהחודשים השלושה עשר ועד החודש העשרים, שבתכוף לאחר החודש 5(
  מהשכר הממוצע. 44%-סכום השווה ל -הקובע 

   -ילדים או יותר ישולם  5) בלידה שנולדו בה ג(

מהשכר  150%-סכום השווה ל -) בחודש הקובע ובשני החודשים שבתכוף לאחריו 1(
  הממוצע.

סכום  -עי, החמישי והשישי, שבתכוף לאחר החודש הקובע ) בכל אחד מהחודשים הרבי2(
  מהשכר הממוצע; 100%-להשווה 

סכום  - ) בכל אחד מהחודשים השביעי, השמיני והתשיעי, שבתכוף לאחר החודש הקובע 3(
  מהשכר הממוצע; 50%-להשווה 

) בכל אחד מהחודשים העשירי, האחד עשר והשנים עשר, שבתכוף לאחר החודש הקובע 4(
  מהשכר הממוצע; 100%-לכום השווה ס -

) בכל אחד מהחודשים השלושה עשר ועד החודש העשרים, שבתכוף לאחר החודש 5(
  מהשכר הממוצע. 57%-לסכום השווה  -הקובע 

  



  

  

  מימון  . 5

  מענק לפי הסכם זה, ישולם על חשבון אוצר המדינה באמצעות המוסד.

  

  החזר הוצאות  . 6

לממשלה אומדן חודשי של ההוצאה לתשלום המענק  ) עם חתימת הסכם זה ימציא המוסדא(
  האומדן), שיעודכן מעת לעת בהתאם לתשלומים שבוצעו בפועל. - (להלן

בכל חודש, החל בחודש תחילתו של הסכם זה, את סכומי  15-ב) הממשלה תשלם למוסד ב(
  האומדן החודשי של המענקים ששולמו באותו חודש.

חילתו של הסכם זה יגיש המוסד לממשלה חשבון בחודש שלאחר ת -1) בכל חודש החל בג(
ימים מיום שיגיש  30מפורט של סכום המענקים ששולם בפועל בחודש שקדם לו; בתוך 

המוסד חשבון מפורט כאמור תשלם הממשלה למוסד או יחזיר המוסד לממשלה, את 
ההפרש שבין סכום האומדן ששילמה הממשלה לבין ההוצאה בפועל שהוציא המוסד; 

ההפרש יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד לתשלום, סכום 
  ובין המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום ההפרש בפועל.

  

  שיפוי המוסד  . 7

הממשלה באמצעות משרד האוצר תחזיר למוסד, לפי חשבונות שימציא המוסד, את ההוצאות 
  המינהליות של המוסד הנובעות מביצוע הסכם זה.

מתשלום המענק בחודש שבגינו הוגש  1%כם בין הצדדים כי ההוצאות המינהליות הן בשיעור מוס
  החשבון לממשלה.

  בחודש שלאחר החודש שבגינו יוגש החשבון לממשלה.  -15ההוצאות המינהליות ישולמו למוסד עד ל

לא שילמה הממשלה את ההוצאות המינהליות במועד, יווספו לסכום המשולם באיחור הפרשי 
הצמדה בהתאם להפרש שבין המדד הכללי שפורסם לאחרונה לפני המועד לתשלום לבין המדד 

  הכללי שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל.

  

  תחילה ותחולה  . 8

  והוא יחול על לידה שאירעה ביום התחילה ואילך. 1999בינואר  1תחילתו של הסכם זה ביום 

  

  

  ישראל ערד  דן מרינוב  יצחק קליין  דוד גרשונוביץ

  המוסד לביטוח לאומי  הממשלה

  


