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 אמהות :נושא                                    

 הסעת יולדות באמבולנס מד"א  תת נושא:

 

 בהסכם עם מד"א  השינויים פרסוםהחוזר מטרת 

 

 פתח דבר

 

 תהליך עבודה  

 

 

 

 

 

 : רשימת תפוצה

 מנהלי תחום גמלאות, ממונים/רכזי גמלאות, פקידי תביעות אמהות.וענמענים לביצ : 

 מנהלי סניפים, מנהלי סניפי משנה, פקידי דלפק קדמי, מוקד טלפוני : העתק לידיעה

 צפת/רחובות, דימונה.

 

 

 הוראות החוק

  תנאי הזכאות

 "לדה" –מערכת 



 

 

 פתח דבר
 

מגן  קיים הסכם המתחדש אחת לשנה, בין המוסד לביטוח לאומי לבין בהתאם לקבוע בחוק,
על פי ההסכם, 'מבוטחת' לעניין מענק לידה, זכאית לכיסוי הוצאות הסעתה לבית  .וםדוד אד

 חולים למטרת לידה.
באחד מתנאי ההסכם, נקבע כי הפינוי ייעשה לבית החולים הקרוב למקום שהייתה של 

 היולדת באותה עת. 
הימצאה בעקבות פניות ובקשות מגורמים שונים, לאפשר פינוי לבתי חולים נוספים בסביבת 

 של היולדת. הגענו להסכם עם מד"א לביטול התנאי המחייב פינוי לבית החולים הקרוב בלבד. 
 והוספנו סעיף המתייחס למימון הסעתה של יולדת שילדה בבית.   

 
 20216.1. -בתוקף  

 

 חזרה

 

 

 

 

 

בישראל בדבר התנאים  המוסד רשאי לכרות הסכם עם מגן דוד אדום – לחוק 74סעיף 

שבהם תועבר זכאית למענק לידה, במקרים מיוחדים, לבית חולים או למוסד רפואי אחר או 

 במחזרה למעונה. 

 מבוטחת למענק אשפוז, למענק לידה ולקצבת לידה היא אחת מאלה: - )א( 76סעיף 

 ץ לישראל מבוטחת לפי פרק י"א או אשת מבוטח לפי פרק י"א, אף אם הלידה אירעה מחו (.) 

עובדת או עובדת עצמאית המועסקת בישראל או אשת עובד עצמאי המועסק בישראל  (1)

ששה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני הלידה, אף אם כל אלה אינם תושבי ישראל, פסקה 

 378זו לא תחול על מי שמתגורר באזור ואינו תושב ישראל באזור, והכל בהגדרתם בסעיף 

 

 

 

 

 הוראות החוק



 

 

 

 יולדת זכאית למימון הוצאות הסעתה בתנאים הבאים:  
 

 לחוק . 40מבוטחת הזכאית לתשלום מענק לידה לפי סעיף  .1

 ימים מיום הפינוי 3ארעה לידה בבית חולים תוך  .2

היולדת ילדה בבית או בדרך לבית החולים, ובתנאי שפונתה על ידי אמבולנס  .3

 12 -בקשר ללידה לשעות מרגע הלידה. ובתנאי שהזדקקה לאשפוז  24 -תוך 

 שעות לפחות. 

      

 

 

 
 
 

התעריף צמוד למדד ₪.  917.  קיים תעריף אחד לכל נסיעה, נכון להיום הוא 1
 בפברואר. 15 -המחירים לצרכן ומתעדכן אחת לשנה ב

 
   b2b-. דיווח על הסעות נעשה באמצעות קבצים ממוכנים במערכת ה2

ל את רשימת היולדות שהוסעו לבתי קובץ הכול שולחאחת לחודשיים בערך מד"א 
 -חולים. במערכת "לדה" נבדק הקובץ לפי כללי הזכאות

 
 א. בדיקת היותה של היולדת "מבוטחת" מול מערכת מבוטח. 

 ב. הצלבת נתונים מול קובץ בתי חולים לבדיקת קליטת לידה.  
 
ל כל ה עם פירוט ש. כתוצאה מקליטת התביעות נשלח למד"א קובץ משוב וכן פוליס3

וסיבת  ,זכאים לתשלום נמצאו לאוכן רשימת מקרים ש הרשומות עבורן בוצע תשלום
 אי הזכאות. 

 
נעשה  ,כשנוצר הצורך בכך,הטיפול בפניות ,.כיוון שכל התהליך מתבצע באופן ממוכן4

 בתחום אמהות במשרד ראשי. 
 

 אתי נמרודי -כתבה את החוזר

 בברכה       

 

 תנאי הזכאות

      ותשלומן קבלת תביעות

  "לדה"מערכת ב      


