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  "והל ביטוח מתדב "עייים בדרכים

  לאומי,  בסיכום עם מהלת תחום דמי פגיעה בעבודה באגף פגעי עבודה במוסד לביטוח

הפועלים במסגרת יישום המיזם "שק   "הגב' אמיליה שחורי, קבע כי יתן לראות במתדבי ארגון "עייים בדרכים

   . הלאומי כמתדבים במובן חוק הביטוח ,  "וסע בבטחה

  משולב)   תגמולים למתדבים" לחוק הביטוח הלאומי (וסח""ג הביטוח יהיה לעיין פרק י

וסחו הקודם 2פרק ט( 1995 – "התשדבים, ) לחוק בל בדומה לביטוח החל שלפיו מבוטחים מת"על  מן הסוג ה

 , והתדבות ובחזרה ממועקב פעולה התדבותית, או בדרך למקום ה פגעי עבודה, הייו, מתדב שפגע תוך כדי

  .  בודהלגמלאות הזהות לגמלאות המגיעות למי שפגע בע יהיה זכאי

 :ביטוח המתדבים יבוצע על פי הוהל הבא 

 .למזכירות המוסד החיוכי  תועבר , זה"ב רשימת ההורים המתדבים למלא תפקיד של הורה מחה .א

ההפיה למתדב (ראה  עילותו בטופסמזכירות המוסד החיוכי תמלא את כל הפרטים אודות המתדב ופ .ב

 .תלפי ביצוע המשמר ) 'ספח א

חותמת המוסד ותאריך   מהל המוסד החיוכי יחתום על גבי טופס ההפיה במקום המיועד לכך, בצרוף  .ג

 .ההתדבותית ימולא כאמור לפי תחילת הפעילותמילוי הטופס (ש

החיוכי ו/או במזכירות  ממו יוותר במוסדיש לצייד כל הורה בטופס ההפיה הממולא והחתום. עותק  .ד

 ". ארגון "עייים בדרכים

מהווה תאי חיוי לביטוח   יש להקפיד על מילוי מוקדם של טפסי ההפיה עפ"י הוהל ה"ל מאחר שהוא . ה

את זכויותיו לגמלאות במקרה של פגיעה תוך כדי  ל המתדב במוסד לביטוח לאומי ועל מת להבטיחש

 ו. בדרך למקום ההתדבות ובחזרה ממ ועקב פעולה התדבותית, או

  . , יועברו הטפסים לביטוח הלאומי למימוש הביטוח חו"חבשעת הצורך   .ו

  "בדרכים "עיייםוף עם הביטוח תקף במוסדות בהם מופעל המיזם בשית :הערה

 עירוי לצורך זה מצ"ב הקישור כמו כן יתן להשתמש בביטוח

https://forms.kfar-saba.muni.il/698/  

  בברכה,

 הרשות העירוית לבטיחות בדרכים, ההלת ביה"ס וההגת הורים


