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ת חוק מטעם הממשלה: ע צ  מת&רםמת בזה ה

־ 2001 א ״ ס ש ת ן מס׳ 15), ה ת חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקו ע ע  ה

, בסעיף 58 -  תיקון סעיף 58 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ׳׳ר-1994י

 (1) בסעיף קטן (IXK), במקום ״י־׳ג באדר התשנ״ט (1 במרס 1999)״ יבוא ״י׳׳ד באדר

 התשם״א (1 במרס ו200)״;

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החלים עליו לפי חוק זה: לענין זה ייחשב אדם כמי
 ששילם דמי ביטוח בריאות בעד תקופה באמור,
 אם לא היה קיים לגביו חוב של דמי ביטוח בריאות
 בעד אותה תקופה או בעד כל חלק ממנה, שהפיגור

 בתשלומו עולה על 12 חודשים:

 ״תקופת היעדרות״ - שתי שגית היעדרות רצופות
 לפחות.

 (ב) מי שהיה תושב, במועד שקדם לתקופת
 היעדרות, לא יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה,
 למשך תקופה של 2 חודשים כנגד בל שנת היעדרות
 שבתקופת ההיעדרות, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 24

 חודשים (להלן - תקופת המתנה).

 (ג) מי שחלה לגביו תקופת המתנה והמוסד קבע
 לגביו, לפי הוראות סעיף 3א, כי מועד תחילת התושבות

 קדם למועד מתן הודעת המוסד -

 (1) התקופה שממועד תחילת התושבות ועד
 ליום שבו ניתנה לו הודעת המוסד, תובא במנין

 תקופת ההמתנה;

 (2) הוראות סעיף 3א(הץ2) ו־(3) לא יחולו לגבי
 תקופת ההמתנה.

 (ד) (1) מי ששילם למוסד תשלום מיוחד במשך תקופה
 של 12 חודשים רצופים(להלן - שנת התשלום), ולא
 היה קיים לגביו, בשנת התשלום, חוב בעד התשלום
 המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה על 3 חודשים, לא
 תחול לגביו תקופת המתנה בתקופה שמיום תום
 שנת התשלום ועד ליום שבו נוצרה לגביו תקופת
 היעדרות נוספת: לענין זה, ״תשלום מיוחד״ - סכים
 השווה לסכום דמי ביטוח בריאות החלים, לפי חוק
 זה, לגבי עובד שהכנסתו אינה פחותה מההכנסה
 המרבית במשמעותה בפרט 1 בלוח י״א שבחוק
 הביטוח הלאומי, כפול שלוש, בהפחתת הסכומים
 ששילם בעד אותה תקופה כדמי ביטוח בריאות לפי

 חוק זה:

 (2) שר העבודה והרווחה, באישור שר הבריאות
 ושר האוצר, יקבע כללים, מועדים ותנאים לביצוע

 הוראות פסקה (1).״

 סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-
 994 ו (להלן - החוק), מסדיר את תנאי זכאותם של מי
 שנעדרו מן הארץ תקופה של שתי ״שנות היעדרות״
 ויותר, והיו תושבי ישראל ערב תקופת היעדרותם,

 לשירותי בריאות לפי החוק, וזה נוסחו של הסעיף:

 ״הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל

 58. (א) בסעיף זה -

 ״שנת היעדרות״ - תקופה של 12 חודשים רצופים
 שבמהלכם התגורר אדם 182 ימים מחוץ לישראל, ובלבד

 שבמנין הימים האמורים לא תובא בחשבון -

 (1) תקופה שקדמה ליום י׳ג באדר התשנ״ט (ו
 במרס 1999):

 (2) תקופה שקדמה למועד שבו נעשה לראשונה
 לעולה לפי חוק השבות:

 (3) תקופה שקדמה למועד שבו ניתנו לו
 לראשונה אשרה או רשיון לישיבת קבע, לפי חוק

 הכניסה לישראל, התשי״ב-1952;

 (4) תקופה של 24 חודשים שחלה תכוף לאחר
 תום השירות הסדיר של חייל משוחרר, או מיום
 סיום שירות קבע של תקופה שאינה עולה על 24

 חודשים; לענין זה -

 ״חייל משוחרר״ ו״שירות סדיר״ - כהגדרתם בסעיף
 ו לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ~ד-1994;

 ״שירות קבע״ - בהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירוח
 הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח

 משולב], תשמ״ה-1985;

 (5) תקופה שבה היה קטין, לרבות תקופה שחלה
 תכוף לאחריה, ובלבד שפקיד שומה קבע לגביו
 לענין סעיף 15 לפקודת מם הכנסה, כי דינו בדין

 עולה:

 (6) תקופה שבה תושב ישראל באזור, כהגדרתו
 בסעיף 178 לחוק הביטוח הלאומי, התגורר ב^זור;

 (ד) תקופה שלכל אורכה הוא היה תושב ואשר
 בעדה שילם למוסד את דמי ביטוח הבריאות

 ס״ת התשג״ד, עמי 156; התש״ס, עמ• 350.
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 (2) בסעיף קטן(ב/ בסופו יבוא:

ל יה רצופים בישראל ש ל 25 ימי שהי  ״לענין סעיף קטן זה, ״חודש״ - תקופה ש

ל אותו אדם;״; ת היעדרות ש נ א אינה ש י ה ה ש נ  אדם במהלך ש

 (3) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

ן המוסר הודעה לקופת ל ב  ״(בו) היה אדם חייב בתקופת המתנה, ימסור ע

ה הוא רשום־, בהודעה תפורט תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו. ב  החולים ש

 (ב2) המוסד יעדכן את קופת החולים לגבי שינויים בתקופת ההמתנה

 הנדרשת מאדם בהתאם למשך היעדרותו.

 (ב3) אדם שהשלים תקופת המתנה יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות לפי חוק

ת היעדרות נ ד אותו מועד לא נצברה לגביו ש ע  זה, מתום אותה תקופה, ובלבד ש

ה רשום האדם בי אותו אדם ב ה לקופת החולים ש ע ד ו  נוספת; המוסר ייתן ה

ת ממנו. ש ר ד נ  סיים את תקופת ההמתנה ה

 (ב4) מצא המוסד לגבי אדם בי תקופת ההמתנה הושלמה באמור בסעיף

ל בך המוסד ה שנתברר בי היא, לגביו, תקופת היעדרות, יודיע ע נ ש  קטן(ב3) ב

ת ה רשום אותו אדם: מהיום שקופת החולים קיבלה א ב  לקופת החולים ש

ל אותו אדם לשירותי בריאות לפי חוק זה, בל עוד לא ה תיפסק זכאותו ש ע ד ו ה  ה

 השלים את תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו לגבי מלוא תקופת היעדרותו,

 וההודעה לפי סעיף קטן (בג) - בטלה-,

 המוסד יעדכן את קופת החולים לגבי השינויים בתקופת ההמתנה הנדרשת

 מאותו אדם באמור בסעיף קטן(ב2); במנין תקופת ההמתנה הנדרשת מאותו

 אדם לא תובא בחשבון תקופת המתנה שלגביה מצא המוסד בי היא הושלמה

ה שנתברר בי היא, לגביו, תקופת היעדרות.־׳: נ ש  ב

 (4) במקום סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ד) (ו) בסעיף קטן זה, ״תשלום מיוחד״ - סכום חורשי השווה לדמי ביטוח

 בריאות החלים, לפי חוק זה, לגבי עובד שהכנסתו אינה פחותה מההכנסה

 המרבית כמשמעותה בפרט 1 בלוח י״א שבחוק הביטוח הלאומי כפול 2.8

 (להלן - הכנסה מרבית); ההכנסה המרבית תחושב בהתאם לשכר

 הממוצע הידוע בינואר החל בסמוך לפני תחילת ביצוע התשלום המיוחד,

 ולגבי מי שהתחיל לשלם את התשלום המיוחד לראשונה בחודש ינואר -

ל חודש ינואר האמור.  השבר הממוצע ש

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על השלמת תקופת ההמתנה על ידי אותו אדם
 (סעיף 58(ב3) סיפה המוצע).

 (4) היות שאין אפשרות לקבוע מראש כי שהייה
 בישראל של אדם המשלימה תקופת המתנה אינה
 חלק משנה שהיא שנת היעדרות שלו, מוצע לקבוע
 בי אם נמסרה לגבי אדם הודעה לפי סעיף 58(ב3)
 המוצע והתברר בדיעבד בי, למעשה, תקופת
 ההמתנה שהושלמה על ידו הושלמה בשנה שהיא
 שנת היעדרות - תופסק זכאותו של אותו אדם
 לשירותי בריאות לפי החוק כל עוד לא השלים את
 מלוא תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו לגבי כל

 תקופת היעדרותו.

 מוצע לתקן את הסעיף בעיקר לגבי נושאים אלה:

 (ו) תקופת ההיעדרות המחייבת אדם בתקופת המתנה
- תימנה התל ב־1 במרס ׳2001 (התיקון המוצע

 לסעיף 58(א)).

 (2) ייקבע כי חודש המתנה יהיה תקופת שהייה
 בישראל של 25 ימים רצופים לפחות(התיקון המוצע

 לסעיף 58(ב)).

 (3) תוטל חובה על המוסד לביטוח לאומי להודיע
 לקופת חולים שבה רשום אדם על תקופת ההמתנה

 הנדרשת מאותו אדם (סעיף 58(בו) המוצע).

 וכן תוטל חובה על המוסד להודיע לקופת החולים
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 (2) אדם החייב בתקופת המתנה לפי סעיף זה רשאי לשלם למוסד, חלף

 תקופת ההמתנה, תשלום מיוחד, בהתאם להוראות סעיף קטן זה.

 (3) אדם ששילם למוסד תשלום מיוחד במשך 12 חודשים רצופים

ת התשלום, תוב נ ת התשלום), ולא היה קיים לגביו, לגבי ש נ  (להלן - ש

ל 3 חורשים, לא יהיה  בעד התשלום המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה ע

ד ליום שבו נוצרה לגביו ע ת התשלום ו נ  חייב בתקופת המתנה מיום תום ש

ת התשלום, חוב נ  (4) החל אדם לשלם תשלום מיוחד, ונוצר לגביו, לגבי ש

ה חודשים, לא ש ו ל ל ש ד התשלום המיוחד, שהפיגור בתשלומו עולה ע ע  ב

ם תשלום מיוחד ל י ש ^ למי ש ד ) ן ט  יהיה זכאי לכל זכות הנתונה בסעיף ק

ת תשלום מלאה, והוא יהיה זכאי להחזר הסכומים ששילם. נ  במהלך ש

ר הבריאות ושר האוצר, יקבע  (5) שר העבודה והרווחה, באישור ש

 תקופת היעדרות נוספת.

 כללים, תנאים ומועדים לביצוע סעיף זה.,

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (2) לאור העובדה כי פיגור בתשלום המיוחד
 לתקופה העולה על שלושה חודשים רצופים שולל
 מן המשלם את האפשרות ־לפדות״ את תקופת
 ההמתנה, באמצעות השלמת היתרה עד לסכומו
 המלא של התשלום המיוחד, ייקבע כי במקרה של
 פיגור כאמור יוחזרו למשלם מלוא התשלומים

 (ו) התשלום המיוחד לא יחושב בניכוי סכומים
 שהמשלם חייב בהם כדמי ביטוח בריאות - וכנגד
 זה, הוא יופחת מ־פי 3 דמי ביטוח הבריאות
 המשולמים על ידי בעל הכנסה השווה להכנסה
 המרבית ל־פי 2.8, זאת, כדי למנוע סרבול באופן

 (5) ההסדר המוצע ל״תשלום מיוחד״ (סעיף 58(ד)
 המוצע) יהיה שונה מן ההסדר הקבוע בסעיף 58(ר},

 בנוסחו היום, בשני אלה;

 ששילם.

 ההתחשבנות.
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