
 תעריפי חירום להסעות באמבולנסים ובניידות לטיפול נמרץ

.202201.02 -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'  

 967  482  802  404  921  461  768  383  ק"מ 20עד 

    518     432     495     412  30עד  21-מ

    733     608     697     579   40עד  31-מ

    934     775     886     740  50עד  41-מ

    1,130     944     1,080     900  60עד  51-מ

    1,297     1,080     1,242     1,031  65עד  61-מ

    1,418     1,179     1,346     1,125  70עד  66-מ

    1,514     1,264     1,438     1,201  75עד  71-מ

    1,620     1,346     1,543     1,284  80עד  76-מ

    1,708     1,424     1,626     1,354  85עד  81-מ

    1,814     1,509     1,724     1,438   90עד  86-מ

    1,933     1,610     1,841     1,535  95עד  91-מ

    2,030     1,696     1,933     1,610   100עד  96-מ

ק"מ  5כל 

 נוספים

 85  

  

 99  

  

 88  

  

 102  

  

  או חלקם

 

 

 



 :אגרת הסעה מרוחקי אשפוז. 2

, אדם המתגורר בישוב 1תעריפים המופיעים בסעיף על אף ה 

הכללי הקרוב , מבית החולים הלוך ושוב ,ק"מ 45המרוחק מעל 

ביותר לאותו ישוב, ומוסע בניידת מאותו ישוב לאותו בית 

בכתב כי קיימת  אם אישר רופא-חולים, או לבית חולים אחר

 :ישא באגרה כלהלן-הצדקה רפואית 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  

595 714 625 751 

 

 

 :נפגע תאונת דרכיםשל  –אגרת הסעה  . 3

 ₪  716 נט"ן באמבולנס / אגרת הסעה של נפגע תאונת דרכים 

 

 :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  **

 לעיל , לפי העניין. 3ו  1,2המופיעים בסעיפים התעריפים 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ה:המתנ-אגרת הסעה. 5

ייב בתוספת ושעה תחלמעלה מחצי במשך של  נט"ן/המתנה של אמבולנס

, )מעבר לחצי השעה הראשונה( אגרה, בעד כל שעה נוספת או חלק ממנה

 :כלהלן

 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'

      144    272 169 325      150 286     181      345 

 

 

 

 : הסעת מספר נוסעים בנסיעה אחת. 6

 : הוסעו בנט"ן או בניידת

  

באגרה ששיעורה מהם שני נוסעים בנסיעה אחת יחויב כל אחד 

 .הקבוע בתעריפון זה לפי הענייןמסכום האגרה  %75

  

 60%שלושה נוסעים בנסיעה אחת יחויב כל אחד באגרה ששיעורה 

 .הקבוע בתעריפון זה לפי הענייןמסכום האגרה 

  

 50%ארבעה נוסעים ויותר, יחויב כל אחד באגרה ששיעורה 

 .הקבוע בתעריפון זה לפי הענייןמסכום האגרה 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ל רפואי בזירת אגרת הזעקה של אמבולנס שהסתיימה בטיפו . 7

 האירוע

  ש"ח 192 נט"ן - ש"ח 192 אמבולנס

 

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

 


