
 תעריפי חירום להסעות באמבולנסים ובניידות לטיפול נמרץ

2001.02.20 -בתוקף החל מ  

השבת ועד  / בערב החג 15:00הבהרה: בשבתות ומועדי ישראל החל מהשעה "

  2הינו על פי תעריף  תשלום האגרה למחרת צאת החג / השבת" 07:00השעה 

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

 

 תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים תשלום במזומן בשקלים חדשים  מרחק כולל

הלוך ושוב 

 בק"מ
 2תעריף  1תעריף  2תעריף  1תעריף 

  בין השעות  בין השעות בין השעות  בין השעות  

  
-ל 7:00

19:00 
 7:00-ל 19:00 19:00-ל 7:00 7:00-ל 19:00 

 נט"ן אמב' נט"ן אמב' נט"ן אמב' נט"ן אמב'  

 961  479  797  401  915  458  763  381  ק"מ 20עד 

    514     429     492     409  30עד  21-מ

    728     604     692     575   40עד  31-מ

    927     769     880     735  50עד  41-מ

    1,123     937     1,073     894  60עד  51-מ

    1,289     1,073     1,234     1,024  65עד  61-מ

    1,408     1,171     1,337     1,118  70עד  66-מ

    1,504     1,255     1,428     1,193  75עד  71-מ

    1,610     1,337     1,533     1,276  80עד  76-מ

    1,697     1,414     1,615     1,345  85עד  81-מ

    1,802     1,499     1,713     1,428   90עד  86-מ

    1,920     1,599     1,828     1,525  95עד  91-מ

    2,017     1,685     1,920     1,599   100עד  96-מ

ק"מ  5כל 

 נוספים

 83  

  

 97  

  

 87  

  

 101  

  

  או חלקם

 

 

 



 :אגרת הסעה מרוחקי אשפוז. 2

 45, אדם המתגורר בישוב המרוחק מעל 1על אף האמור בפרט  

ק"מ )הלוך ושוב( מבית החולים הכללי הקרוב ביותר לאותו 

ישוב, ומוסע בניידת מאותו ישוב לאותו בית חולים, או לבית 

קיימת הצדקה רפואית אם אישר רופא בכתב כי -חולים אחר

 :ישא באגרה כלהלן-מיוחדת לכך

 

 תשלום במזומן בשקלים חדשים
תשלום בהתחייבות בשקלים 

 חדשים

 2תעריף  1תעריף  2תעריף  1תעריף 

 בין השעות 

 19:00-ל 7:00

 בין השעות

-ל 19:00 

7:00 

 בין השעות 

-ל 7:00

19:00 

 בין השעות 

-ל 19:00

7:00  

591 710 621 746 

 

 

 :נפגע תאונת דרכים -אגרת הסעה  . 3

שקלים  711אגרת הסעה של נפגע תאונת דרכים בנט"ן ובניידת 

 . חדשים

 

 :ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי-יולדת-אגרת הסעה. 4

עפ"י הסכם עם המוסד לביטוח לאומי המוסד יישא באגרת ההסעה  *

   .בגין פריט זה

במידה והמוסד לביטוח לאומי לא יכיר באגרת ההסעה כאמור יחלו  *

אגרת הסעה בנט"ן ובניידת    התעריפים לפי טבלה זו או לפי 

 לעיל, לפי העניין 1,2,3בסעיף 

 

 

 

 

 

  ה:המתנ-אגרת הסעה. 5



המתנה של אמבולנס: למעלה מחצי השעה הראשונה ,תחייב בתוספת 

 :ממנה, כלהלןלאגרה, בעד כל שעה נוספת או חלק 

 תשלום בהתחייבות בשקלים חדשים תשלום במזומן בשקלים חדשים

 2תעריף  1תעריף  2תעריף  1תעריף 

  בין השעות  בין השעות בין השעות  בין השעות

 19:00-ל 7:00
-ל 19:00 

7:00 
 7:00-ל 19:00 19:00-ל 7:00

 נט"ן אמב' נט"ן אמב' נט"ן אמב' נט"ן אמב'

      142    270 168 323      149 284     180      342 

 

 

 

 : הסעת מספר נוסעים בנסיעה אחת. 6

 : הוסעו בנט"ן או בניידת

  

 75%שני נוסעים בנסיעה אחת יחויב כל אחד באגרה ששיעורה 

 .מסכום האגרה הקבוע בתוספת זו, לפי העניין

  

 60%שלושה נוסעים בנסיעה אחת יחויב כל אחד באגרה ששיעורה 

 .מסכום האגרה הקבוע בתוספת זו, לפי העניין

  

 50%ארבעה נוסעים ויותר, יחויב כל אחד באגרה ששיעורה 

 .מסכום האגרה הקבוע בתוספת זו, לפי העניין

 

אגרת הזעקה של אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת  . 7

 )ללא פינוי( האירוע

  ש"ח 191 נט"ן - ש"ח 190 אמבולנס

 

החיוב עפ"י הרכב  -של אמב' ונט"ן/אט"ן  עולה משולבת* פ

ממקום  -מספר הק"מ לחיוב  שבאמצעותו מגיע החולה אל יעד הפינוי,

  .הרכב הראשון שנתן הטיפול ועד ליעד הפינוי

השעה הקובעת לצורך התעריף היא שעת קבלת הקריאה במוקד. בנסיעה * 

 .מוזמנת, התעריף יחושב לפי השעה המוזמנת

 


