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חוקמגןדודאדום)תיקוןמס'7(,התשע"ב—2012*

בחוק מגן דוד אדום, התש"י—1950  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 7א — 1 תיקון סעיף 7א

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "בעד פינוי חירום ותשלומים אחרים";  )1(

בסעיף קטן )א(, במקום "שירותים הניתנים לפי חוק זה" יבוא "שירות פינוי חירום"   )2(
ובסופו יבוא "בסעיף זה, "פינוי חירום" — פינוי בלתי מתוכנן באמבולנס או באמצעי 
תחבורה אחר של האגודה, עקב צורך רפואי פתאומי, לרבות הזעקת אמבולנס לביצוע 
פינוי כאמור שלא הסתיימה בפינוי או שהסתיימה בפינוי נפטר ולרבות פינוי יולדת ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )3(

אמבולנס  הזעקת  בעד  תשלום  ייקבע  לא  )א(  קטן  סעיף  לפי  בתקנות  ")ג( 
שהסתיימה בלא פינוי ובלא טיפול רפואי בזירת האירוע; לעניין הזעקת אמבולנס 

שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע, תיקבע אגרה — 

בשיעור שלא יעלה על 25% מהאגרה המזערית — לעניין אמבולנס   )1(
של טיפול נמרץ;

בשיעור שלא יעלה על 50% מהאגרה המזערית — לעניין אמבולנס   )2(
אחר;

בסעיף קטן זה — 

"אגרה מזערית" — אגרה בסכום הנמוך ביותר שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן )א( 
בעד פינוי באמבולנס של טיפול נמרץ או באמבולנס אחר, לפי העניין, בלי 

להביא בחשבון נתונים אחרים שלפיהם נקבעת האגרה;

"טיפול רפואי" — כפי שייקבע בתקנות לפי סעיף קטן )א( 

האגודה רשאית לגבות תשלומים בעד שירותים אחרים הניתנים על ידה,  )ד( 
שאינם שירות פינוי חירום, ככל שהוסמכה לכך בתקנון ובכפוף להוראותיו; ואולם 
התשלום המרבי שניתן לגבות בעד שירות מהשירותים המנויים להלן, טעון 
אישור מראש של המנהל הכללי של משרד הבריאות; הודעה על התשלום המרבי 
שאושר כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה, ובכל 

דרך אחרת שהורה שר הבריאות:

הסעה באמבולנס של האגודה שאינה פינוי חירום;   )1(

ביקור לצורך קבלת טיפול בתחנת מגן דוד אדום;  )2(

נוכחות מגן דוד אדום באירוע ציבורי או המוני;  )3(

שירות אחר שהורה עליו המנהל הכללי של משרד הבריאות   )4(

האגודה רשאית לקבוע כללים לעניין הנחות או פטורים מתשלום אגרה לפי  )ה( 
סעיף קטן )א(, או מתשלומים בעד שירותים לפי סעיף קטן )ד(, בשל מצב כלכלי או 
בריאותי של מקבל השירות; כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד 

הבריאות ושל האגודה ובכל דרך אחרת שיורה שר הבריאות 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס   *
הממשלה — 551, מיום ו' בטבת התשע"א )13 בדצמבר 2010(, עמ' 328 

ס"ח התש"י, עמ' 175; התשע"א, עמ' 1057   1
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על  לוותר  רשאי  לכך  הסמיך  שהוא  מי  או  האגודה  של  הכללי  המנהל  )ו( 
הפרשי הצמדה, ריבית או קנס, כולם או חלקם, אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור 
בתשלום האגרה או התשלום כאמור בסעיף קטן )ד(, גרמו נסיבות שלחייב לא 

היתה שליטה עליהן " 

תקנות ראשונות כאמור בסעיף 7א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת 2 תקנות ראשונות 
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה 

הוראה לעניין 
תשלומים שנגבו 

לפני יום התחילה

לא יראו תשלום שנגבה על ידי מגן דוד אדום לפני יום תחילתו של חוק זה, בעד שירות 3 
שאינו שירות פינוי חירום, כתשלום שנגבה שלא כדין, רק מן הטעם שהשירות והתשלום 
בעדו לא נקבעו בתקנות לפי סעיף 7א לחוק העיקרי, כנוסחו לפני יום תחילתו של חוק 
זה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכותו של זוכה על פי פסק דין סופי שניתן לפני יום 

תחילתו של חוק זה 

בחמש השנים שמיום תחילתו של חוק זה יקראו את סעיף 7א)א( לחוק העיקרי, כנוסחו 4 הוראת שעה
בסעיף 1 לחוק זה, כך שאחרי "ושר האוצר" יבוא "באישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                         
יושב ראש הכנסת                        

על  לוותר  רשאי  לכך  הסמיך  שהוא  מי  או  האגודה  של  הכללי  המנהל  )ו( 
הפרשי הצמדה, ריבית או קנס, כולם או חלקם, אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור 
בתשלום האגרה או התשלום כאמור בסעיף קטן )ד(, גרמו נסיבות שלחייב לא 

היתה שליטה עליהן " 

תקנות ראשונות כאמור בסעיף 7א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו לאישור ועדת 2 
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך שישים ימים מיום תחילתו של חוק זה 

תקנות ראשונות 

לא יראו תשלום שנגבה על ידי מגן דוד אדום לפני יום תחילתו של חוק זה, בעד שירות 3 
שאינו שירות פינוי חירום, כתשלום שנגבה שלא כדין, רק מן הטעם שהשירות והתשלום 
בעדו לא נקבעו בתקנות לפי סעיף 7א לחוק העיקרי, כנוסחו לפני יום תחילתו של חוק 
זה; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכותו של זוכה על פי פסק דין סופי שניתן לפני יום 

תחילתו של חוק זה 

הוראה לעניין 
תשלומים שנגבו 

לפני יום התחילה

בחמש השנים שמיום תחילתו של חוק זה יקראו את סעיף 7א)א( לחוק העיקרי, כנוסחו 4 
בסעיף 1 לחוק זה, כך שאחרי "ושר האוצר" יבוא "באישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת" 

הוראת שעה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                  
                        ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                         
יושב ראש הכנסת                        

תיקוןטעותבחוקפיצוילנפגעיפוליו)תיקוןמס'2(,התשע"ב-2012*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948(

בחוק פיצוי לנפגעי פוליו )תיקון מס' 2(, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, בסעיף 4)ג(, אחרי    1
"תשלומים לפי חוק זה ישולמו" צריך להיות "בתוך עשרה חודשים מיום התחילה" 

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק    2

ןכ"ח באדר התשע"ב )22 במרס 2012( י ל יב ר ן  וב א ר

יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2353, י"ב בניסן התשע"ב, 2012 4 4

התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס 2012(   *

ס"ח התשע"ב, עמ' 184   1




