
  25.4.1956הסכם מגן דוד אדום מיום 
  

  בין

  "המוסד"),  -המוסד לביטוח לאומי (להלן 

  מצד אחד

  

  ובין

  "מגן דוד אדום")  - מגן דוד אדום בישראל (להלן 

  מצד שני

  

, רשאי המוסד לכרות עם מגן דוד אדום 1953-(ג) לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד30הואיל ולפי סעיף 
  הסכם בדבר התנאים שבהם תועבר זכאית למענק לידה לבית חולים במקרים מיוחדים.

  

של  והואיל והמוסד הציע למגן דוד אדום לכרות את ההסכם לפי תנאים המפורטים להלן בגופו
  ההסכם.

  

  לפיכך, באו שני הצדדים להסכם, כדלהלן:

  

"יולדות")  -מגן דוד אדום תסיע בגבולות אפשרויותיה יולדות הזכאיות למענק לידה (להלן   . 1
  ק"מ. 30כשמרחק הנסיעה עולה על 

המרחק המשתרע מהתחנה הקרובה ביותר של האמבולנס  -בהסכם זה פרושו  - "מרחק נסיעה" 
  לתחנת האמבולנס. -היולדת וממקום זה עד למוסד המאשפז יולדות ובחזרה למקום המצאה של 

  

לעיל בעד אותו חלק ממרחק הנסיעה העולה  1המוסד ישא בהוצאות הנסיעה כאמור בסעיף   . 2
  ל"י לק"מ. 0.160ק"מ; הוצאות מרחק הנסיעה כולו יחושבו לפי  30על 

  

עת יולדת לפי תנאי הסכם זה, את כל מגן דוד אדום מקבל על עצמו למלא בכל מקרה של הס  . 3
הפרטים הכלולים בטופס "הודעה על הסעת יולדת" ולדאוג לכך שהמוסד לאשפוז היולדת ייאשר כי 

  היולדת הובאה אליו.

  

  מגן דוד אדום יגיש למוסד בסוף כל חודש חשבון של נסיעותיו בצירוף הטפסים כאמור   . 4
  .3בסעיף 

  

 10,000שלם המוסד למגן דוד אדום דמי קדימה בסך של מועד הכנס הסכם זה לתוקפו, יב  . 5
  לירות (עשרת אלפים לירות) על חשבון ביצוע ההסכם.

  

לכל חודש החל מחודש יוני שנה זאת את כל הסכום לסלוק  10- המוסד ישלם למגן דוד אדום ב  . 6
  .4החשבונות של החודש שעבר אשר הוגשו לו כאמור בסעיף 

  



א ישלם המוסד למגן דוד אדום את התשלום בעד החודשים יולי , ל6על אף האמור בסעיף   . 7
, 31.8.56ישולם כל המגיע עד  9ואוגוסט שנה זאת. אם יוארך תוקפו של ההסכם כאמור בסעיף 

. הסכום אשר יגיע מהמוסד למגן 1957אולם לא ישולם כל תשלום בעד שני החודשים פברואר ומרץ 
קדימה אשר ניתנו על ידי המוסד למגן דוד אדום לפי דוד אדום בעד חודשים אלה יקוזז מדמי ה

תסולק לצד הזכאי לכך תוך עשרה ימים מתום תקופת  -לאחר הקיזוז  -. תשאר יתרה 5סעיף 
  ההסכם.

  

  ההסכם הנו ארצי ומחייב את כל סניפי מגן דוד אדום.  . 8

  

מאליו לתקופה . אולם, ההסכם יוארך 31.8.56עד יום  1.5.56תוקפו של הסכם זה הוא מיום   . 9
על בטול ההסכם או על  31.8.56אם אחד הצדדים לא הודיע לפחות חודש ימים לפני יום  31.3.57עד 

  רצונו לשנוי תנאי ההסכם.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  מגן דוד אדום  ח. הרדוף  ד"ר ג. לוטן

  המנהל הכללי
  המוסד לביטוח לאומי

  מנהלת ענף ביטוח אמהות
  המוסד לביטוח לאומי

  

  


