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 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מם׳ 44), התשם״ט-2009*

 תיקון סעיף 29 ן, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994וי (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 29 -

 (ו) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב ו) על אף האמור בסעיף קטן (ב), קופת חולים רשאית להחזיק או לרכוש אמצעי

 שליטה בתאגיד אחר אף אם פעילותו אינה בתחום הבריאות, ובלבד שעיסוקו

 של התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים בתחומי הפעילות של קופת

 חולים לפי חוק זה או בתחומי הפעילות של בתי חולים, והתקיימו כל אלה:

 ( ו) קופת החולים מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בתאגיד האחר, ואולם

 רשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה (3) כי הקופה

 תחזיק בחלק מאמצעי השליטה בתאגיד האחר, ובלבד שהקופה תהיה

 בעלת השליטה באותו תאגיד;

 (2) עיקר פעילות התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים לאותה

 קופה או לבתי חולים שבבעלותה, ורשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע

 בהיתר לפי פסקה (3) כי כל פעילותו של התאגיד האחר תהיה אספקת

 שירותי עזר משקיים לקופת החולים או לבתי חולים שבבעלותה;

 (3) ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר״;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״לפי סעיף קטן (ב)״ יבוא ״לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(בו)״;

 (3) בסעיף קטן (גו), במקום ״לפי סעיף קטן (ב)״ יבוא ״לפי סעיפים קטנים (ב) ו־(בו)״;

 (4) בסעיף קטן (ה), במקום ״סעיפים קטנים (ב) ו־(ג)״ יבוא ״סעיפים קטנים (ב), (בו)

 ו־(ג)״

 הוראת מעבר 2 (א) קופת חולים שהחזיקה ערב תחילתו של חוק זה באמצעי שליטה, כהגדרתם בסעיף

 29(א) לחוק העיקרי, בתאגיד שפעילותו אינה בתחום הבריאות, ועיסוקו הוא אספקת

 שירותי עזר משקיים בתחומי הפעילות של קופות חולים לפי החוק העיקרי או בתחומי

 הפעילות של בתי חולים, ושלא קיבלה היתר לכך לפי סעיף 29(בו)(3) לחוק האמור,

ת  כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, תמכור א

 מלוא אמצעי השליטה שלה בתאגיד עד תום התקופה האמורה

 (ב) שר האוצר ושר הבריאות, רשאים, לבקשתה של קופת חולים, להאריך את התקופה

 לקבלת ההיתר או למכירת אמצעי השליטה כאמור בסעיף קטן (א), לגבי אותה קופה,

 ורשאים הם להורות על תנאים שיחולו על הקופה לעניין זה

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

ן י ל ב י ן ר ב ו א ס ר ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום אי בתמוז התשס״ט (23 ביוני 2009); ה

 הממשלה - 436, מיום כ״ד בסיוון התשס״ט (6ו ביוני 2009), עמי 348 ועמי 422,

 ו ס״ח התשנ״ד, עמי 56ו; התשס״ט, עמי 96,

 48ו ספר החוקים ו220, זי בתמוז התשס״ט, 6,2009 ,29



 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מם׳ 32) (תיקון), התשם״ט-2009*

 י בחוק לשכת עורכי הדין( תיקון מגסי 32), התשת״ח-2008י, בסעיף 26(א), בה2דרה ״המועד תיקון סעי ף 26

 הקובע״, במקום ״2ו חודשים״ יקום ״2ו חודשים״,

ן מ א ב נ ק ע ו י ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב

 ראש הממשלה שר המשפטים

ן י ל ב י ן ר ב ו א ס ר ר ן פ ו ע מ  ש

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום לי בסיוון התשס״ט (22 ביוני 2009); ה

 הממשלה - ו43, מיום טי בסיוון התשס״ט (ו ביוני 2009), עמי 330,

 ו ס״ח התשס״ח, עמי 595,

 ספר החוקים ו220, זי בתמוז התשס״ט, 29,6,2009 49ו
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