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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

ן מם׳ 4), [789] ות(עדר על קביעת ארנונה כללית)(תיקו  העעת חוק הרשויות המקומי
*1994 ״ד-  התשנ

, תיקון סעיף 5  ו. בסעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976וי

 אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(4) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים ו ו־269 לפקודת העיריות2.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הבןחזיק בבבם, בין אם משום שהוא מבר אותו לאחר או
 משום שהוא לא היה מעולם המחזיק.

 מוצע לתקן את החוק ולהוסיף לעילות ההשגה את
 הטענה האמורה.

ד מגן  חבר הכנסת ח

 בין העילות שבשלן ניתן להגיש השגה על חיוב
 בתשלום ארנונה כללית לפי סעיף 3 לחוק הרשויות
 המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-6ד9ו,
 לא מצויה הטענה שהאדם שחויב בתשלום איננו כלל

 ־ הצעת חוק מסי תתתס״ה; הועברה לועדה ביום כ״ח בשבט התשנ־ד (9 בפברואר 1994).
 1 ם־ח התשל־יו, עמ• 252; התשנ־ג. עבד 5ו.

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 8, עמי 197.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

 [790] הצעת חוק ביטוח בריאות לקטינים (הוראת שעה), התשנ״ד-994ו*

 הגדרות 1. בחוק זה -

;  ״קופת חולים״ - תאגיד המנוי בתוספת לחוק מס מקביל, התשל״ג-3ל19י

 ״קטין״ - ילד שלא מלאו לו 18 שנה:

 ״תושב״ - מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשב״ח-71968;

 ״השר״ - שר הבריאות.

 חובת ביטוח 2. כל תושב קטין מבוטח באחת מקופות החולים מכוח חוק זה. והוא זכאי לשירותי בריאות

 בהיקף סל שירותי הבריאות הנהוג בקופת החולים שהוא מבוטח בה.

 מימון 3. אוצר המרינה יממן מתקציב המדינה את ביטוח התושבים הקטינים שאינם מבוטחים

 באחת מקופות החולים מבוח ביטוח רפואי של בן משפחה.

 רישום וגביה 4. השר, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ושר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה

 של הכנסת, יקבע בתקנות את ההסדרים ודרכי הרישום של המבוטחים בכל אחת מקופות

 החולים. בתקנות כאמור יכול שתיקבע חובת תשלום דמי ביטוח לקופות החולים על ידי הורהו

 או אפוטרופסו של המבוטח, שיעור דמי הביטוח והדרכים לגבייתם.

 ביצוע ותקנות 5. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 6. חוק זה יעמוד בתקפו עד מועד תחילחו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי המסדיר ביטוחם

 של תושבים קטינים.
 הוראת שעה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תמורת סכום קטן יחסית נית[ להביע להסדר עם אחת
 או יותר מקופות החולים שיבטיח ביטוח רפואי לעשדוה

 אלפי ילדים שאינם מבוטחים.

 מוצע שחוק זה יעמוד בתקפו עד אשר ייכנס לתקפו
 חוק ביטוח בריאות ממלכתי ויהיה בו בדי לתת מענה

 לילדים שאינם מבוטחים.

 העלות התקציבית של החוק לפי הערכת משרד האוצר
 היא 80 מיליון שקלים חדשים לשנה, אולם לפי הערכת

 המציע העלית היא 36 מיליון שקלים חדשים לשנה.

 חבר הכנסת יהושע מצא

 מספר רב של ילדים במדינת ישראל אינם מבוטחים
 כיום בביטוח רפואי כלשהו.

 מוצע להבטיח, ולו בהסדר ביניים ער אשר יתקבל
 ויופעל חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בי בל הילדים בישראל
 יהיו מכוסים בביטוח רפואי שיזכה אותם בקבלת שירותי
 בריאות מלאים. ביום מעבירה המדינה באמצעות הביטוח
 הלאומי ב־ס60 מיליון שקלים חרשים מדי שנה להסדרת
 הביטוח הרפואי של אוכלוסיות שונות ובהן עולים חדשים.
 קשישים, מקבלי הטבות סוציאליות ומקבלי קצבאות

 הבטחה הכנסה.

 * הצעת חוק מם׳ תתק״ב; הועברה לועדה ביום בייט בכסלו התשנ״ד (13 בדצמבר 1995).
 י ס־ח התשל־ג. עמי 88.

 2 ס־ה התשבי׳ח, עמי 08ו.
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