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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

(הוראת שעה), התשס״א- 2001  העעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

^ של סעיף 3א(ה) 3  1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד-994ו', תיקרא פסקה (
 בשנים ו200 ו־2002 כך:

 "(3) (א) מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום ששילם תמורת שירותי בריאות
 שניתנו לו בישראל בתקופה המתחילה ביום שקדם בשישה חודשים למועד
 הגשת הבקשה לקביעת תושבות או מיום תחילת התושבות, לפי המאוחר,
 והמסתיימת במועד שבו ניתנה לו הודעת המוסד, לפי כללים ותנאים שקבע שר
 הבריאות בהסכמת שר האוצר, ובסכום שתקבע ועדה שמינה שר הבריאות:
 לענין זה, ״שירותי בריאות״ - שירותי הבריאות שבסל שבתוספת השניה ובצו

 לפי סעיף 8(ז).״

 2. תחילתו של חוק זה ביום ו׳ בטבת התשס״א (1 בינואר 2001) (להלן - יום התחילה),
 והוא יחול על בקשה שהוגשה בתקופה שתחילתה ביום התחילה וסופה ביום כ״ו בטבת

 התשם״ג (31 בדצמבר 2002).

 תיקון סעיף 3א -
 הוראת שעה

 תחילה ותתולה

ר ב ס  ה

 הודעת המוסד, לפי כללים ותנאים שקבע
 שר הבריאות בהסכמת שר האוצר, ובסכום
 שתקבע ועדה שימנה שר הבריאות; לענין
 זה, ״שירותי בריאות״ - שירותי הבריאות
 שבסל שבתוספת השניה ובצו לפי סעיף

 8(ז).״
 הפסקה האמורה תוקנה בחוק ביטוח בריאות
 ממלכתי(הוראת שעה), התש״ס-2000(סייח התש״ס, עמ׳
 126), באופן שהזכאות האמורה הוחלה, עד סוף שנת
 2000, גם על ששת החודשים שקדמו למועד הגשת

 הבקשה לקביעת תושבות.
 הצעת החוק ודברי ההסבר לה פורסמו במסגרת
 הצעת חוק ההסדרים במשק,המדינה (תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
 התקציב 2000), התש״ס-999ו, בסעיף 6 (ה׳׳ח התש״ס,
 עמי 68): סעיף זה פוצל בועדת הכספים, ונדון בועדת

 העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
 הצעת חוק זו באה להאריך את תוקפה של ההוראה
 האמורה עד לסוף שנת 2002, לשם בחינת יישומה, על

 פני תקיפה נוספת.

י ר ב  ד

 חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
 הכספים 1999), התשנ״ט-1999 (ם״ח התשב״ט, עמ׳ 90,
 בעמי 101} תיקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
 התשנ״ד-1994 (להלן - החוק), והוסיף בו את סעיף 3א
 שעגינו קביעת תושבותו של אדם המבקש להירשם

 רישום ראשון בקופת חולים.
 וזו היתה לשונה של פסקת משנה (א) של סעיף

 3א(ה^ עם חקיקתה:
 ״קביעת תושבות

 3א. (א)
 (ב) •

 (ג)
 (ד)

 (ה) (3) (א) מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום
 ששילם תמורת שירותי בריאות שניתנו לו
 בישראל בתקופה שמיום הגשת הבקשה
 לקביעת תושבות או מיום תחילת התושבות
 לפי המאוחר, עד למועד שבו ניתנה לו

 י ם״ח התשנ״ד, עמי 57; התשס״א, עכר 119.
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