
  12.3.1975הסכם מגן דוד אדום מיום 
  

  בין

המנהל הכללי של המוסד וגב'  -סיון  המוסד), המיוצג על ידי מר ע. - המוסד לביטוח לאומי (להלן 
  רינה ברקאי מנהלת ענף אמהות

  מצד אחד

  

  ובין

 - חפץ יו"ר הועה"פ מר י.  -מגן דוד אדום) המיוצג על ידי פרופ' מ' מני  - מגן דוד אדום בישראל (להלן 
  גזבר

  מצד שני

  

לחוק הביטוח הלאומי, רשאי המוסד לכרות הסכם עם מגן דוד אדום בדבר  95הואיל ולפי סעיף 
  התנאים שבהם תועבר זכאית למענק לידה לבית חולים וממנו בחזרה בנסיבות רפואיות מיוחדות.

  

לן בגופו של והואיל והמוסד הציע למגן דוד אדום לכרות את ההסכם לפי התנאים המפורטים לה
  ההסכם

  

  לפיכך, באו שני הצדדים להסכם, כדלהלן:

  

יולדות) כשמרחק הנסיעה עולה על  -מגן דוד אדום יסיע יולדות הזכאיות למענק לידה (להלן   . 1
  ק"מ. 40

המרחק מתחנת האמבולנס הקרובה ביותר למקום המצאה של היולדת וממקום  - "מרחק נסיעה" 
  חזרה ממוסד זה לתחנת האמבולנס.זה עד למוסד המאשפז יולדות וב

  

במקרים בהם מגן דוד אדום לא יוכל להסיע את היולדת באמבולנס או במונית (עפ"י הסכם   . 2
בין מד"א לתחנות מוניות) לאחר שהיולדת פנתה למד"א ונענתה בשלילה, ישלם מגן דוד אדום 

"י החל על היולדת. ל 27ל"י לק"מ להוציא סך  1.55ליולדת את סכום ההסעה לפי התעריף של 
המוסד ישלם למגן דוד אדום מקדמה ע"ח התשלומים שמגן דוד אדום ישלם ליולדות. יתרת 

  התשלומים שיגיעו למגן דוד אדום ישולמו ע"י המוסד לפי חשבון.

  

ק"מ; הוצאות  20המוסד ישא בהוצאות הנסיעה בעד אותו חלק ממרחק הנסיעה העולה על   . 3
  ל"י לק"מ. 1.35לפי מרחק הנסיעה כולו יחושבו 

  

מגן דוד אדום מקבל על עצמו למלא, בכל מקרה של הסעת יולדת לפי תנאי הסכם זה, את כל   . 4
הפרטים בטופס "הודעה על הסעת יולדת" ולדאוג לכך שהמוסד לאשפוז היולדת יאשר כי היולדת 

  הובאה אליו.

  

  מגן דוד אדום יגיש למוסד בסוף כל חודש חשבון של נסיעותיו בצירוף הטפסים כאמור   . 5
  .4בסעיף 

  



בכל חודש את כל הסכום המגיע מאת המוסד לסלוק  30-המוסד ישלם למגן דוד אדום עד ה  . 6
  .5החשבונות של החודש שעבר שהוגשו לו כאמור בסעיף 

  

  דוד אדום.ההסכם הנו ארצי ומחייב את כל סניפי מגן   . 7

  

 20מגן דוד אדום מתחייב לגבות מהיולדת במקרים המפורטים בהסכם דמי הסעה רק עבור   . 8
  ל"י. 27הק"מ הראשונים בסכום שאינו עולה על 

  

במקרים מיוחדים, בהם מסיבות רפואיות לפי הוראת רופא, נזקקה היולדת לאמבולנס לשם   . 9
ל"י לק"מ.  1.35חזרתה לביתה לפי התעריף של חזרה לביתה מבית החולים, ישא המוסד בהוצאות ה

אם מסיבה כלשהי לא יוכל מגן דוד אדום להחזיר את היולדת באמבולנס או במונית, תוך שעה 
ממועד הזמנת ההסעה ממגן דוד אדום, ישלם מגן דוד אדום ליולדת את הוצאות הנסיעה והמוסד 

  גיש מגן דוד אדום.יחזיר למגן דוד אדום את הוצאות הנסיעה בהתאם לחשבון שי

  

מגן דוד אדום שומר לעצמו את הזכות לשנות את התעריף תוך תקופת ההסכם, אם יחולו   . 10
  התייקרויות שיחייבו זאת.

  

ויוארך מעצמו לשנה נוספת לפי תנאי הסכם  31.12.75עד יום  1.1.75-תוקפו של הסכם זה מ  . 11
ל ביטול ההסכם או על רצונו לשינוי זה אלא אם אחד הצדדים הודיע לפחות חודש ימים מראש ע

  תנאי מתנאי ההסכם.

  

  ולראיה באו על החתום:

  

  רינה ברקאי  עמירם סיון  י. חפץ  פרופ' מ. מני

המנהל הכללי של   גזבר  יו"ר הועד הפועל
 המוסד לביטוח לאומי

מנהלת ענף ביטוח 
  אמהות

  

  12.3.1975ביום 


