
  שיפוי בגין הוצאות פינוי אווירי של נפגעי עבודה הסכם
  

  2002שנערך ונחתם ביום _______ בחודש _______ שנת 

  
  בין

  ממשלת ישראל / משרד הבטחון

ר' אגף הכספים ומר ויקטור  - מר שאול גל  מנכ"ל, -בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י מר עמוס ירון 
  23.4.92מיום  3997הרשאה שפורסמה בילקוט פרסומים  לר' אגף אמו"ן, בהתאם להודעה ע - בר גיל 

  "המשרד") -(להלן 

  מצד אחד

  

  לבין

  , ירושלים13משדרות ויצמן  המוסד לביטוח לאומי

  סמנכ"ל כספים ובקרה ע"י מר יחזקאל בקל סמנכ"ל גימלאות ומר דן מרינוב

  "המוסד") -(להלן 

  מצד שני

  

  
  ידי חיל האויר;-ים עלולמשרד מסוקים מסוגים שונים המופעלהואיל 

  
מסוקיו  והמשרד נקרא על ידי מד"א ו/או המשטרה ו/או רופא ו/או יחידות חילוץ להפעילוהואיל 

  לצורך פינוי נפגעי עבודה ממקום התאונה אל בתי החולים;

  
המוזכרים לעיל  והפינוי האווירי נועד להצלת חייהם של המפונים עפ"י שיקולי הגורמיםוהואיל 

  המסוקים לעזרה; המזעיקים את

  
משולב)  והמפונים הוכרו כנפגעים בתאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסחוהואיל 

  ;1995 -התשנ"ה 

  
עבודה  והמוסד לביטוח לאומי מוכן לשפות את המשרד בגין פינויים אוויריים של נפגעיוהואיל 

 בתנאי הסכם זה;
  
  

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויתפרש כהוראה מהוראותיו.  . 1

  

ותחולתו תוארך מאליה מידי פעם  31.12.2002ועד לתאריך  1.1.2002הסכם זה יחול מתאריך   . 2
באוקטובר של אותה  1-לתקופה של שנה אחת, אלא אם הודיע אחד הצדדים למשנהו, לא יאוחר מה

  בינואר שלאחריו. 1 -ב  שנה כי תוקפו לא יתחדש

  

נציג המשרד לצורך הסכם זה יהיה ראש חטיבת תביעות וביטוח באגף אמו"ן או מי שיוסמך   . 3
  "נציג המשרד"). -על ידו ( להלן 



  

  ידוע למוסד כי מסוקי המשרד נועדו לצרכים צבאיים.  . 4

  אין לראות בהסכם זה על כל סעיפיו התחייבות לפנות אזרחים במסוקיו.

ת המסוקים לצורך פינוי אווירי של אזרחים תיעשה ע"י המשרד עפ"י שיקוליו בלבד ובהתחשב הפעל
 בצרכים הצבאיים.

  

המשרד יעביר למוסד באופן רבעוני דרישות לשיפוי בגין הוצאותיו לפינוי אווירי של נפגע   . 5
  "הנפגע"). -עבודה אשר אושר כנפגע עבודה ע"י המוסד (להלן 

  

  דרישת המשרד לשיפוי אשר תשלח למוסד תפרט ותכלול:  . 6

  א. שם פרטי, שם משפחה ות.ז. של הנפגע.

  ב. תאריך האירוע.

  ג. אישור המוסד כי הנפגע הינו נפגע עבודה.

ד. משך הטיסה, וזאת מצאת המסוק מבסיסו ועד חזרתו אליו לאחר פינוי הנפגע לבית 
  החולים.

  אווירי ולאיזה בית חולים פונה הנפגע.ה. ציון מאיזה מקום בוצע הפינוי ה

  .7ו. עלות הטיסה לפי פירוט עלות לשעת טיסה שתחושב לפי האמור בסעיף 

  

7 .  

א. עלות הטיסהו תחשב לפי סוג המסוק והעלות לשעת טיסה או חלק ממנה על פי התעריף 
המבוסס על עלות תקציבית של שעת טיסה כפי שנקבעת על ידי היועץ הכספי לרמטכ"ל 

  "תעריף הטיסה"). - נכונה למועד הגשת דרישת התשלום על ידי המשרד (להלן ו

  המשרד יעביר למוסד פרסום רשמי של מערכת הביטחון בדבר תעריף הטיסה.

ב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי עלות תקציבית משמעה תעריף הטיסה הנמוך מתעריף 
  עלות לצרכנים הנקבעת על ידי היועץ הכספי לרמטכ"ל.

  

  חישוב סכום השיפוי בגין כל פינוי אווירי יועבר למוסד לשם אישורו.   .8

  

9 .  

א. המוסד ישלם למשרד את השיפוי עבור כל פינוי אווירי לא יאוחר מתשעים יום מיום קבלת 
  "קבלת הדרישה"). -להסכם (להלן  6הדרישה לשיפוי כאמור בסעיף 

מחירים לצרכן כפי שמתפרסם ע"י . תשלום שישולם לאחר תשעים יום יהיה צמוד למדד הב
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויחושב כדלקמן: התשלום יוכפל במדד הידוע בעת התשלום 

  להסכם.  6מיום קבלת הדרישה כאמור בסעיף  90-ויחולק במדד הידוע ליום ה

. תעריף הטיסה הנכון למועד הסכם זה יחול גם על חישוב התשלום בעד פינוי אווירי של נפגע ג
  תקופה שקדמה לתחילת ההסכם, ושהמוסד לא שילם בעדו.ב

  

  כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הם:  . 10

  .61909, תל אביב, 22משרד הביטחון אגף אמו"ן, חטיבת תביעות וביטוח, רח' הארבעה  -המשרד 



   .91909ירושלים,  13שדרות ויצמן  - המוסד 

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  


