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  בין

  המוסד לביטוח לאומי ע"י מר ישראל ערד, סמנכ"ל גמלאות

  ירושלים 13ומר דן מרינוב סמנכ"ל כספים ובקרה משד' וייצמן 

   (להלן: "המוסד")

  מצד אחד

  לבין

  מגן דוד אדום לישראל ע"י מר עמוס לוריא, מנכ"ל מד"א

  אביב-תל 60ון ומר עופר דן, חשב מרח' יגאל אל

    (להלן: "מד"א")

  מצד שני

 

  

(להלן: "החוק") רשאי  1969-לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח 95הואיל ולפי סעיף 
המוסד לכרות הסכם עם מגן דוד אדום בדבר התנאים שבהם תועבר זכאות למענק לידה, לפי החוק, 

 במקרים מיוחדים, לבית חולים או למוסד רפואי;

  

 נכרת הסכם בין הצדדים, אשר התחדש מדי שנה בשנה; 1.4.81יל וביום והוא

  

והואיל וברצון הצדדים לחתום על הסכם אשר יקבע את זכויות הצדדים בכל הכרוך להסעת יולדות 
 ע"י מד"א לבתי חולים ולמוסדות רפואיים וללידות באמבולנסים;

  

  לתקציב המוסד; 1.823עיף והואיל והוצאות המוסד לביצועו של הסכם זה מתוקצבות בס

 

  אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

  

2. 

א. מד"א מסיע לבתי חולים או למוסדות רפואיים יולדות, וכן מבצע לידות באמבולנסים 
 בשעת הצורך.

ולנס הקרובה ביותר למקום המרחק מתחנת האמב -ב. לענין הסכם זה "מרחק נסיעה" 
למוסד הרפואי ומשם חזרה לתחנת  הימצאה של היולדת וממקום זה לבית החולים או

 האמבולנס.

  



הוצאות הנסיעה (להלן: "הוצאות הנסיעה") ו/או הלידות באמבולנסים (להלן: "הוצאות   .3
מקובל בעת הלידות") יחושבו בהתאם למחירון מד"א, המאושר ע"י משרד הבריאות, כפי שיהיה 

 ביצוע ההסעה ו/או הלידה.

  

א' 92המוסד ישתתף בתשלום הוצאות הנסיעה ליולדות הזכאיות למענק לידה עפ"י סעיף   .4
(להלן "יולדת"), כאשר מרחק הנסיעה עולה על  1968-לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח

 ק"מ. 40

  

  תשלום הוצאות הנסיעה ייעשה כדלקמן:  .5

 היולדות. הק"מ הראשונים יחול על 20ור א. התשלום עב

הק"מ הראשונים יחול על המוסד בהתאם  20ב. התשלום עבור חלק מרחק הנסיעה העולה על 
 לתנאי הסכם זה.

  

המוסד מתחייב כי גם במקרה שהוסעה יולדת לבי"ח ללידה וההסעה לביה"ח לא תסתיים   .6
 לעיל. 5יף בלידה ישלם למד"א את תשלום הוצאות הנסיעה כאמור בסע

  

הסעות היולדות כאמור בהסכם זה, תתבצענה בכפוף לסדר העדיפויות של מד"א וע"פ שיקולי   .7
 מד"א, כמקובל במד"א.

  

את ההסעה ויענה בשלילה, תשתמש  במקרים בהם פנתה יולדת למד"א, ומד"א לא יכול לבצע  .8
ה האלטרנטיבית כנגד היולדת בהסעה אלטרנטיבית על חשבונה, ומד"א ישלם לה את מחיר ההסע

 לעיל ע"י היולדת. 5הק"מ הראשונים, שישולמו כאמור בסעיף  20קבלה, למעט התשלום עבור 

המוסד יחזיר למד"א את התשלום ששילם ליולדת במסגרת ההתחשבנות שבין הצדדים ובתנאי שלא 
  יעלה על תעריף הנסיעה באמבולנס של מד"א המעודכן למועד הנסיעה.

  

9. 

הצדדים כי המוסד לא ישא בתשלום עבור הוצאות הנסיעה לבית חולים שאיננו  א. מוסכם בין
בית חולים הקרוב למקום מגוריה של היולדת ו/או איננו ביה"ח המשרת את היולדות 

 שבמקום מגוריה של היולדת.

ב. לענין הסכם זה, מקום מגורי היולדת הינו המקום בו נמצאת היולדת בזמן קריאתה 
 לאמבולנס.

וסד ישלם למד"א עבור הוצאות הנסיעה לבית חולים או למרכז רפואי שלא בהתאם ג. המ
ב' לעיל, אם יוצגו אישורים רפואיים המחייבים ביצוע הלידה בבית - לאמור בסעיפים א' ו

חולים או במרכז רפואי אחר כאמור, או בכל מקרה אחר בו החליט המוסד לאשר את 
 ולדת מאזור מסויים.התשלום וזאת הן ליולדת מסויימת והן לי

 
במקרים מיוחדים, בהם הורה רופא כי מסיבות רפואיות נזקקת היולדת להסעה באמבולנס   .10

מבית החולים לביתה, והיתה פניה מצד היולדת למד"א, מתחייב מד"א להסיע את היולדת לביתה, 
  לעיל. 5והמוסד ישא בכל הוצאות הנסיעה לפי התעריף המפורט בסעיף 

לשהי לא יוכל מד"א להסיע את היולדת באמבולנס או במונית בתוך שעה ממועד ומסיבה כ היה
שהוזמן על ידי היולדת או על ידי בית החולים בו אושפזה, והיולדת הוסעה בהסעה אלטרנטיבית על 

  לעיל. 8חשבונה, יחול האמור בסעיף 



  

ן ע"פ הסכם זה מד"א מתחייב ומצהיר כי לא יגבה מן היולדות שהמוסד משתתף בהוצאותיה  .11
הק"מ הראשונים,  20כל תשלום שהוא, אלא במקרים המפורטים בהסכם זה, ופרט לתשלום עבור 

  לעיל. 5כאמור בסעיף 

במקרה שהמוסד לא ישתתף בהוצאות הנסיעה של היולדת כולל הוצאות לידה  ,הסר ספקלמען 
באמבולנס, יהיה מד"א רשאי לגבות מן היולדות את מלוא התשלום עבור ההסעה ו/או הלידה, 

  כאמור.

  

12. 

א. המוסד ישתתף בהוצאות הלידות המתבצעות באמבולנסים תוך כדי הסעת יולדות לבית 
  .1.1.91רפואי, החל מתאריך חולים או למוסד 

לידה המתבצעת באמבולנס היא לידה, אשר לגביה המציא מד"א למוסד  - ב. בהסכם זה 
אישור מבית החולים או מהמוסד הרפואי אליו הגיעה היולדת והילוד שהלידה אירעה 

  באמבולנס.

מועד ועד ל 1.1.91 -ג. המוסד ישלם למד"א עבור הלידות שהתבצעו באמבולנסים בתקופה שמ
נכון ליום חתימת הסכם זה, ובלבד שהתשלום  חתימת הסכם זה, ע"פ תעריף לידה באמבולנס

   יום מיום חתימת ההסכם. 30עבור הלידות כאמור יתבצע בתוך 

  יצרף לחשבון תעריף המאושר על ידי משרד הבריאות. מד"א

התאם יום מיום חתימת ההסכם כאמור, תתווסף הצמדה ב 30על כספים שישולמו לאחר 
למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לתשלום בפועל . לענין סעיף זה יהיה המדד 

  הידוע לאחרונה במועד חתימת ההסכם. -הבסיסי 

  

יולדות ועל לידות  מד"א יגיש למוסד חשבון אחת לחודש. כל חשבון יכלול דיווחים על הסעת  .13
בון, בין אם בוצעו בחודש הקודם ובין אם באמבולנסים עד לסוף החודש שקדם למועד הגשת החש

  בוצעו בחודשים קודמים לו, ובלבד שהחשבון יכלול דיווח נפרד לגבי כל חודש.

חודש אליו  החשבון בגין כל חודש ייערך, יחושב וישולם בהתאם לתעריף שיהיה בתוקף באותו
  ת.מתייחס החשבון. מד"א יצרף לכל חשבון התעריף המאושר על ידי משרד הבריאו

  ההתחשבנות כאמור תיערך בנפרד לגבי ההסעות המדווחות ולגבי לידות באמבולנסים.

  מסכום החשבון עבור הוצאות מינהל. 10%לכל חשבון יתווסף 

  ועד ליום חתימת ההסכם. 1.1.91 -מד"א יגיש למוסד חשבון נפרד לגבי לידות באמבולנס שארעו ב

  

דת לפי תנאי הסכם זה, את כל הפרטים בטופס מד"א מתחייב למלא בכל מקרה של הסעת יול  .14
"הודעה על הסעת יולדת" המצורף להסכם זה כנספח א' ובצירוף אישור מהמרכז הרפואי או בית 

  החולים כי היולדת הובאה אליו.

  מקור האישור האמור יצורף לחשבון אשר יגיש מד"א למוסד.

ולים בדבר לידה באמבולנס, כאמור כן יצרף מד"א לכל חשבון אישור מהמוסד הרפואי או מבית הח
  (ב), על גבי טופס "הודעה על לידה באמבולנס" המצורף להסכם זה כנספח ב'.12בסעיף 

לעיל אישור רפואי בדבר הצורך  10מד"א יצרף לחשבון שיוגש למוסד בגין כל הסעה כאמור בסעיף 
  בהסעה באמבולנס.

  



15. 

החודש השוטף") מקדמה (להלן: המוסד ישלם למד"א בתחילת כל חודש (להלן: " א.
מהחשבון האחרון ששולם ע"י המוסד למד"א, על  50%-"מקדמה") בשעור של לא פחות מ

חשבון התשלום בגין הסעות באמבולנס ולידות באמבולנס שהתבצעו במהלך החודש שקדם 
  לחודש השוטף.

מוך בתכוף לאחר קבלת ההודעות והחשבון בגין החודש שקדם לחודש השוטף או בס ב.
לאחריו ככל שיתאפשר למוסד, ישלם המוסד למד"א את התשלום בגין ההסעות והלידות 
באמבולנס שהתבצעו בחודש האמור בניכוי המקדמה ששולמה על ידי המוסד כאמור בסעיף 

  א'.

ברשותו בסכום  סכום המקדמה המעודכן המצוי עם חתימת הסכם זה יחזיר מד"א למוסד ג.
. לא החזיר מד"א 1.4.81- ), הכל כאמור בהסכם בין הצדדים מ4/95- (נכון ל₪  96,400של 

  המקדמה כאמור, ינכה המוסד את המקדמה מהתשלומים שישולמו למד"א, עפ"י הסכם זה.

  

למען הסר ספק, הסכם זה יחול במלואו גם על האמבולנסים של מד"א המוחכרים לישובים,   .16
  ור.כולל כל הסעה ו/או לידה באמבולנסים בישובים, כאמ

  

אשר יחול  ,(א) לעיל12תוקפו של הסכם זה הינו לשנה אחת מיום חתימתו, פרט לאמור בסעיף   .17
. הסכם זה יתארך מאליו בתום כל שנה לשנה נוספת, אלא אם יודיע אחד 1.1.91-רטרואקטיבית מ

  יום לפני תום כל שנה על ביטול ההסכם. 30-הצדדים למשנהו בכתב בהודעה של לא פחות מ

  

המוסד יהיה רשאי לדרוש ממד"א ומד"א מתחייב למסור למוסד הבהרות והסברים על   .18
  החשבונות המוגשים לו. מד"א מתחייב להמציא למוסד נתונים כפי שיתבקש.

  

19. 

החותמים בשם המוסד על הסכם זה מצהירים כי הם מורשי חתימה כדין של המוסד, וכי  א.
  במוסד כדין. עשוכל ההליכים הדרושים לכריתת הסכם זה נ

כדין של מד"א וכי כל  החותמים בשם מד"א על הסכם זה מצהירים כי הם מורשי חתימה ב.
  ההליכים הדרושים לכריתת הסכם זה נעשו במד"א כדין.

  

  הביול. מד"א יבייל הסכם זה ויישא בהוצאות  .20

  

  .1.4.81 עם חתימת הסכם זה בטל ההסכם שבין הצדדים מיום  .21

  

  צדדים על החתוםולראיה באו ה

  

      

  מגן דוד לישראל    המוסד לביטוח לאומי

  

  

  



  


