
רשומות

קובץ התקנות
12 במרס 73532014י' באדר ב' התשע"ד

עמוד

940 תקנות מגן דוד אדום )אגרות הסעת חירום באמבולנס( )תיקון(, התשע"ד-2014                                                   
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סעיף

מרחק 
כולל 
הלוך 
ושוב 
בק"מ

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

נט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידת

חזוהדגבא

מחיר 405     230-21
אחיד 

757

מחיר 488     
אחיד  

907

מחיר 426     
אחיד  

790

מחיר 510     
אחיד  

953
340-31     570     686     599     722

450-41     728     872     762     919

60-51     886  1,064     929  1,113

665-61  1,016  1,223  1,064  1,278

770-66  1,108  1,326  1,161  1,396

875-71  1,182  1,416  1,244  1,491

980-76  1,265  1,519  1,326  1,595

1085-81  1,333  1,600  1,402  1,682

1190-86  1,416  1,698  1,486  1,786

1295-91  1,511  1,812  1,586  1,903

13100-96  1,586  1,903  1,670  1,999

כל 5 ק"מ 14
נוספים 

או חלקם

       82       96       87     99

השעה הקובעת לעניין תעריף האגרה היא שעת קבלת הקריאה במוקד;";       הערה:

במקום פרט 2 יבוא:)3(

"2  אגרת הסעה - מרוחקי אשפוז

ק"מ   45 מעל  המרוחק  ביישוב  המתגורר  אדם   ,1 בפרט  האמור  אף  על 
)הלוך ושוב( מבית החולים הכללי הקרוב ביותר לאותו יישוב, ומוסע 
אם   - אחר  חולים  לבית  או  חולים,  בית  לאותו  יישוב  מאותו  בניידת 
אישר רופא בכתב כי קיימת הצדקה רפואית מיוחדת לכך, יישא באגרה 

כלהלן:

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

תעריף 2תעריף 1תעריף 2תעריף 1

בין השעות 7:00 
ל–19:00

בין השעות 19:00 
ל–7:00

בין השעות 7:00 
ל–19:00

בין השעות 19:00 
ל–7:00

586703615"740

במקום פרט 3 יבוא: )4(

"3  אגרת הסעה - נפגע תאונת דרכים

אגרת הסעה של נפגע תאונת דרכים, בנט"ן ובניידת - 705  שקלים חדשים ";

תקנות מגן דוד אדום )אגרות הסעת חירום באמבולנס( )תיקון(, 
התשע"ד-2014 

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7א לחוק מגן דוד אדום, התש"י-11950, בהתאם לסעיף 30 
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות מגן דוד אדום )אגרות הסעת חירום באמבולנס(, התשס"ו-32006  1 תיקון תקנה 1
)להלן - התקנות העיקריות(, לפני ההגדרה "מד"א" יבוא:

זו  אם  רפואי,  מצב  אבחון  לצורכי  בדיקה  לרבות   - האירוע"  בזירת  רפואי  "טיפול 
נעשתה באמצעות תשאול לבירור תסמינים, מצב רפואי ומחלות עבר, ונוספו 

עליה שניים מתוך אלה:

חום  מדידת  למעט  חיוניים,  מדדים  לבדיקת  טכנולוגי  באמצעי  )1( שימוש 
ולרבות מדידת לחץ דם;

)2( בדיקת חומרים בדם;

)3( בדיקה גופנית של יותר ממערכת גוף אחת 

במקום תקנה 2א לתקנות העיקריות יבוא:3 החלפת תקנה 2א

)א( על אף האמור בתקנה 2, אזעקת אמבולנס שהסתיימה 2א "אגרה מופחתת
מופחתת  באגרה  תחויב  האירוע  בזירת  רפואי  בטיפול 

כמפורט בתקנת משנה )ב( 

)ב( אגרה מופחתת - 

)1( לעניין נט"ן - אגרה בשיעור של 25% מן האגרה 
הנקובה בתוספת בפרט 1 בטור ב;

אגרה   - נט"ן  שאינה  מד"א  של  ניידת  )2( לעניין 
בתוספת הנקובה  האגרה  מן   50% של   בשיעור 

בפרט 1 בטור א בשורה 1 "

בתוספת לתקנות העיקריות - 4 תיקון התוספת

בכותרת, במקום ")תקנה 2(" יבוא ")תקנות 2 ו–2א(";)1(

במקום פרט 1 יבוא:)2(

"1  אגרת הסעה בנט"ן ובניידת, למעט הסעת נפגע תאונת דרכים:

סעיף

מרחק 
כולל 
הלוך 
ושוב 
בק"מ

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

נט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידת

חזוהדגבא

מחיר 377     עד 120
אחיד 

757

מחיר 453     
אחיד  

907

מחיר 398     
אחיד  

790

מחיר 475     
אחיד  

953
__________

ס"ח התש"י, עמ' 175; התשס"ג, עמ' 197   1
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60   2

3  ק"ת התשס"ו, עמ' 748; התשע"ג, עמ' 628 
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סעיף

מרחק 
כולל 
הלוך 
ושוב 
בק"מ

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

נט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידת

חזוהדגבא

מחיר 405     230-21
אחיד 

757

מחיר 488     
אחיד  

907

מחיר 426     
אחיד  

790

מחיר 510     
אחיד  

953
340-31     570     686     599     722

450-41     728     872     762     919

60-51     886  1,064     929  1,113

665-61  1,016  1,223  1,064  1,278

770-66  1,108  1,326  1,161  1,396

875-71  1,182  1,416  1,244  1,491

980-76  1,265  1,519  1,326  1,595

1085-81  1,333  1,600  1,402  1,682

1190-86  1,416  1,698  1,486  1,786

1295-91  1,511  1,812  1,586  1,903

13100-96  1,586  1,903  1,670  1,999

כל 5 ק"מ 14
נוספים 

או חלקם

       82       96       87     99

השעה הקובעת לעניין תעריף האגרה היא שעת קבלת הקריאה במוקד;";       הערה:

במקום פרט 2 יבוא:)3(

"2  אגרת הסעה - מרוחקי אשפוז

ק"מ   45 מעל  המרוחק  ביישוב  המתגורר  אדם   ,1 בפרט  האמור  אף  על 
)הלוך ושוב( מבית החולים הכללי הקרוב ביותר לאותו יישוב, ומוסע 
אם   - אחר  חולים  לבית  או  חולים,  בית  לאותו  יישוב  מאותו  בניידת 
אישר רופא בכתב כי קיימת הצדקה רפואית מיוחדת לכך, יישא באגרה 

כלהלן:

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

תעריף 2תעריף 1תעריף 2תעריף 1

בין השעות 7:00 
ל–19:00

בין השעות 19:00 
ל–7:00

בין השעות 7:00 
ל–19:00

בין השעות 19:00 
ל–7:00

586703615"740

במקום פרט 3 יבוא: )4(

"3  אגרת הסעה - נפגע תאונת דרכים

אגרת הסעה של נפגע תאונת דרכים, בנט"ן ובניידת - 705  שקלים חדשים ";
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במקום פרט 4 יבוא:)5(

"4  אגרת הסעה - יולדות

)א( על אף האמור בפרטים 1 ו–2, אגרת הסעת יולדות היא: 

מרחק הלוך 
ושוב בק"מ

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

תעריף 2תעריף 1תעריף 2תעריף 1

בין השעות 
7:00 ל–19:00

בין השעות 
19:00 ל–7:00

בין השעות 
7:00 ל–19:00

בין השעות 
19:00 ל–7:00

377453398475עד 20

30-21405488426509

40-31570686596722

+41377453398475

האגרה,  לסכום  ייווסף  באמבולנס,  שהוסעה  בעת  היולדת,  )ב( ילדה 
לפי פרט זה, סכום של 340 שקלים חדשים";

במקום פרט 5 יבוא:)6(

"5  אגרת הסעה - המתנה

המתנה של האמבולנס, למעלה מחצי השעה הראשונה, תחויב בתוספת 
לאגרה, בעד כל שעה נוספת או חלק ממנה, כלהלן:

תשלום בהתחייבות )ש"ח(תשלום במזומן )ש"ח(

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

 בין השעות
7:00 ל–19:00

 בין השעות
 19:00 ל–7:00

נט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידתנט"ןניידת

140268167320148282179"339

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-3471(

ן מ ר ג ל  ע י ד       י פ ל ר  י א י  
שר האוצר    שרת הבריאות  




