
 רשומות

 הצעות חוק
 ה׳ בחשון התשס״ב 3040 22 באוקטובר 2001

 עמוד

 הצעת ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מס׳ 16), התשס״ב- 2001 ד

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מם׳ 10), התשס״ב-2001

, בסעיף 37 - תיקון סעיף 37 י ״ד-1994  1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ

א בו  (ו) בסעיף קטן(ב), במקום הסיבה החל במילים ״לועדה בת שלושה חברים״ י

ון יכנס ושב ראש הדירקטורי ן ולמבקר הפנים של הקופה: י ו  ״ליושב ראש הדירקטורי

ם ממועד קבלתה: לא כונס מי ון בהתראה של המנהל, בתוך 21 י ון לדי  את הדירקטורי

ון נוסו במועד ובמקום שיקבע: הדירקטורי רות על כי ון, רשאי המנהל להו  הדירקטורי

ע למנהל את החלטתו״; די ו י ן בהתראה של המנהל ו דו  י

א ״ראה בו עצת הבריאות״ י , במקום ״ראתה הועדה של מו (1X בסעיף קטן)(2) 1 

א ״באמור בסעיף בו ון או״, אחרי ״התראת המנהל״ י  המנהל בי לא בונם הדירקטורי

ודיע על כך א ״י בו א רשאי למנות״ י הו ת ו או  קטן(א)״ ובמקום ״תודיע על כך לשר הברי

הא רשאי למנות״: אות שי  לשר הברי

 סייח התשנ״ד, עמי 156; התשנ״ט, עמי 105; התש״ס, עמי 69; התשס״א, עמ• 229 ועמי 433.
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 (3) בסעיף קטן(ד), במקום ״ממצאיה לאחר״ יבוא ״ממצאיה, בתוך תקופה שיקבע

ו ימים, ולאחר״; 5  המנהל ושלא תפחת מ־

 (4) בסעיף קטן(ה) -

א בו ם הבאים:״ י ותר מהאמצעי א לנקוט אחד או י  (א) ברישה, במקום ״רשאי הו

א להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה.״:  ״רשאי הו

 (ב) לפני פסקאות (1) עד (4) יבוא:

י שבשלו נתן הוראה לפי סעיף ת כי לא תוקן ליקו או  ״(הו) ראה שר הברי

א לנקוט אחד ם ממועד מתן ההוראה כאמור, רשאי הו מי  קטן(ה), בתוך 14 י

ם האלה:״; ותר מהאמצעי ו י  א

א בו א ״נושא משרה״ ובסופה י בו  (ג) בפסקה (1), במקום ״חבר הנהלה״ י

ה, בהתאם ו לתקופת ההשעי נה אחר תחתי מו  ״הושעה נושא משרה כאמור, י

 להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים״;

 (ד) האמור בפסקה (וא) יסומן ״(1ג)״ ולפניה יבוא:

א כספים לצורכי צי רות לקופה, בהסכמת שר האוצר, שלא להו  ״(1א) להו

דום מכירות, לתקופה שיקבע בהוראה: הוראה שניתנה קי ק ו ו ו  פרסום, שי

 לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף 29ב(ב^;

 (זב) להורות למוסד, בהסכמת שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי

, לתקופה שיקבע בהוראה, ובלבד (2x^16 מקדמות כמשמעותן לפי סעיף 

 שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על 2.5% מן הסכום

רי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחודש ם על י לי  שהועבר לקופת החו

יר המוסד את ב יחז כו ימה תקופת העי ראת העיכוב: נסתי  שבו ניתנה הו

 הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית חשב כללי כמשמעותה

א מתפרסמת רי ריבית החשב הכללי כפי שהי עו  בהודעה בדבר שי

 ברשומות:״.

ום י״ד בתשרי התשס״ב (1 באוקטובר 2001).  תחילה 2. תחילתו של חוק זה בי

ר ב ס  ה

 התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2000),
 התש״ס-2000 (סייח התש״ס, עמי 09), ולאחר מכן -
 הוארכה פעם נוספת, בחוק ההסדרים במשק המדינה
 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
 הכלכלית לשנת הכספי• 2001), התשס״א- 2001 (ס״ח
 התשס״א, עמי 229) (להלן - חוק ההסדרים לשנת 2001),
 וזאת עד לידם י״ג בתשרי התשס״ב (30 בספטמבר

.(2001 

 במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2001 הועברה סמכות
 מינויה של ועדת הבירור, האמורה בסעיף 37(גץ1) מן

 המנהל הכללי לשר הבריאות.

 הצעת חוק זו באה לעגן את הוראת השעה
 האמורה, כהוראת קבע בחוק.
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י ר ב  ד

 סעיף 37 לחוק ביטוח כריאות ממלכתי, התשג״ד-
 1994 (להלן - החוק), שענינו ״נקיטת אמצעים נגד קופה
 חולים״, קובע הסדרים לענין אכיפת הוראות חחוק על

 הקופות ותבטחת ביתולן התקין.

 בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
 הכספים 1999), התשנ״ט-1999 (סייח התשנ״ט, עמי 105)
 תוקן הסעיף האמור, הן לענין מנגנון הבירור של התראה
 שניתנה על ידי המנהל הכללי לפי הסעיף והן לענין
 האמצעים שניתן לנקוט נגד קופת חולים שלגביה נמצא
 כי אינה מקיימת הוראה לפי החוק או בי היא אינה
 מתנהלת באופן תקיץ, וזאת בהוראת שעה לשנה אחת.

 ההוראה האמורה הוארכה בשנה נוספת בחוק

 ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
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