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חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 
התקציב 2017 ו־2018( )תיקון מס' 6(, התשפ"א-2020*

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב12017רתיקוןסעיף4ר
ו־2018(,התשע"ז-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף4ר-

אחריההגדרה"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"יבוא: )1(

התשלום מסך 100% שהוא סכום - "2020 לשנת המזערי התשלום ""סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים
ציבוריכלליבשנת 201וחלותעליהםהוראותסימןזה,וכן,עלאףהאמור
בסעיף71)א()7(ו–)10(-בעדשירותיהבריאותהמנוייםבסעיף71)א()7(

ושירותיבריאותהשן,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;

התשלום מסך %רר101 שהוא סכום - "2020 לשנת המרבי התשלום "סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים
ציבוריכלליבשנת 201וחלותעליהםהוראותסימןזה,וכן,עלאףהאמור
בסעיף71)א()7(ו־)10(-בעדשירותיהבריאותהמנוייםבסעיף71)א()7(

ושירותיבריאותהשן,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;";

אחריההגדרה"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"יבוא: )2(

""שירותיבריאותהשן"-שירותיבריאותהשןהמוחרגיםשנקבעובצוההתייעלות
הכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב2017

ו־2018()קביעתשירותיםמוחרגים()הוראתשעה(,התשע"ט- 2201;"ר

בסעיףררלחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיףרר

בסעיףקטן)ב(- )1(

ברישה,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

2020-תקרתהצריכהברוטובשנת 201,בתוספתשיעור בשנת )3("
העדכוןלשנת2020,תוספתריאליתושיעורהקידוםהנוסףלשנת2020

כמשמעותובסעיףקטן)ד(ר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לפיסעיףקטן)ב()1(ו–)2("יבוא"לפיסעיףקטן)ב("; )2(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )3(

שיעורהקידוםהנוסףלשנת2020יהיה667%ר0)בפרקזה-שיעורהקידום ")ד(
הנוסףלשנת2020(;עלאףהאמור,רשאיםהשריםלחשב,לגביקופתחוליםובית
חוליםציבוריכללימסוימים,שיעורקידוםנוסףלשנת2020השונהמהשיעור

האמור,בהתחשב,ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםבסעיף60)ג()1()א(ו–)ב(ר"

בסעיף6רלחוקהעיקרי,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"ר3רתיקוןסעיף6ר

בסעיף7ר)א(לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף7ר

ברישה,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )1(

התקבלבכנסתביוםה'בתשריהתשפ"א)23בספטמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1361,מיוםכ"הבאלולהתש"ף)14בספטמבר2020(,עמ'0 6ר

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשע"ח,עמ'23רר 1

ק"תהתשע"ט,עמ'3018ר 2

הערות
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בפסקה)2(- )2(

ברישה,במקום"בשנים2018ו־ 201"יבוא"בשנים2018, 201ו־2020"; )א(

בפסקאותמשנה)א(עד)ג(,בכלמקום,במקום"לשנת2018או 201"יבוא )ב(
"לשנת2018, 201או2020"ר

בסעיף8רלחוקהעיקרי,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"רררתיקוןסעיף8ר

בסעיף60לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף60

בכותרתהשוליים,אחרי"ורצפותצריכה"יבוא"סכוםהתשלוםהמזערילשנת )1(
2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020";

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )2(

לענייןשנת2020,יודיעוהשריםלכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופת )2("
חולים,עדיוםכ"זבתשריהתשפ"א)ר1באוקטובר2020(,מהןתקרתהצריכה
ברוטוהכוללתותקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות,לאותהשנה,וכןמהן
תקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטוורצפתהצריכהנטולאותהשנה,ומהם

סכוםהתשלוםהמזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ר";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"בשנת2020יודיעוהשריםכאמורעדיוםי"בבתשרי )3(
התשפ"א)30בספטמבר2020("ר

בסעיף61)א(לחוקהעיקרי,במקום"לכלאחתמהשנים2018ו־ 201"יבוא"לכלאחת7רתיקוןסעיף61
מהשנים2018, 201ו־2020"ר

בסעיף62לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף62

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )א(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"ואולם,לענייןשנת2020-עלאףהאמורבסעיף )ב(
71)א()11(,יופחתמהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםבעדאשפוזבמחלקת
קורונהסכוםהשווהל־%רר81מסכוםההפרשהחיובישביןרצפתהצריכהברוטו
וביןהתשלוםשעלקופתהחוליםלשלםבעדסךהצריכהשלשירותיבריאות
שצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2020,למעטשירותיבריאות

כאמורבסעיף71)א()7(ו-)11(";

בפסקה)3()ב()1(,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )ג(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בשנת2020תעבירקופתחוליםלבית")ב1( )1(
חוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמה־1בחודששבוקיבלהמבית
החוליםהודעתחיובחודשית,אתהסכוםהגבוהמביןאלה:סכוםכמפורט

בסעיףקטן)ב(אוסכוםשל33%ר8מסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020ר

עלאףהאמורבפסקה)1(,לענייןהתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף )2(
)1בינואר2020(עדהמועדשבויודיעוהשריםעלסכוםהתשלוםהמזערי
לשנת2020לפיסעיף60)א()2(-תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבורי
כללי,לאיאוחרמשלושהימיםממועדהודעתהשריםכאמור,אתההפרש

בפסקה)2(- )2(

ברישה,במקום"בשנים2018ו־ 201"יבוא"בשנים2018, 201ו־2020"; )א(

בפסקאותמשנה)א(עד)ג(,בכלמקום,במקום"לשנת2018או 201"יבוא )ב(
"לשנת2018, 201או2020"ר

תיקוןסעיף8רבסעיף8רלחוקהעיקרי,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"ררר

תיקוןסעיף60בסעיף60לחוקהעיקרי-6ר

בכותרתהשוליים,אחרי"ורצפותצריכה"יבוא"סכוםהתשלוםהמזערילשנת )1(
2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020";

בסעיףקטן)א(,האמורבויסומןכפסקה")1("ואחריהיבוא: )2(

לענייןשנת2020,יודיעוהשריםלכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופת )2("
חולים,עדיוםכ"זבתשריהתשפ"א)ר1באוקטובר2020(,מהןתקרתהצריכה
ברוטוהכוללתותקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות,לאותהשנה,וכןמהן
תקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטוורצפתהצריכהנטולאותהשנה,ומהם

סכוםהתשלוםהמזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ר";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"בשנת2020יודיעוהשריםכאמורעדיוםי"בבתשרי )3(
התשפ"א)30בספטמבר2020("ר

בסעיף61)א(לחוקהעיקרי,במקום"לכלאחתמהשנים2018ו־ 201"יבוא"לכלאחת7ר
מהשנים2018, 201ו־2020"ר

תיקוןסעיף61

תיקוןסעיף62בסעיף62לחוקהעיקרי-8ר

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )א(

האמור אף על - 2020 שנת לעניין "ואולם, יבוא בסופה ,)1( בפסקה )ב(
בסעיף71)א()11(,יופחתמהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםבעדאשפוז
רצפת שבין החיובי ההפרש מסכום ל־%רר81 השווה סכום קורונה במחלקת
הצריכהברוטווביןהתשלוםשעלקופתהחוליםלשלםבעדסךהצריכהשל
שירותיבריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכלליבשנת2020,למעט

שירותיבריאותכאמורבסעיף71)א()7(ו־)11(";

בפסקה)3()ב()1(,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )ג(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,בשנת2020תעבירקופתחוליםלבית")ב1( )1(
חוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמה־1בחודששבוקיבלהמבית
החוליםהודעתחיובחודשית,אתהסכוםהגבוהמביןאלה:סכוםכמפורט

בסעיףקטן)ב(אוסכוםשל33%ר8מסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020ר

עלאףהאמורבפסקה)1(,לענייןהתקופהשמיוםד'בטבתהתש"ף)1 )2(
בינואר2020(עדהמועדשבויודיעוהשריםעלסכוםהתשלוםהמזערי
לשנת2020לפיסעיף60)א()2(-תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבורי
כללי,לאיאוחרמשלושהימיםממועדהודעתהשריםכאמור,אתההפרש
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שביןסכוםהתשלוםששולםבפועלבתקופהזובעבורשירותיבריאות
שרכשהבביתהחוליםוביןסכוםהתשלוםלפיפסקה)1(,ככלשישהפרש

כאמורר"

בסעיףר6)ב(לחוקהעיקרי,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"ר רתיקוןסעיףר6

בסעיף66)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"עד2020"יבוא"עד2021"ר10רתיקוןסעיף66

בסעיף 6לחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף 6

האמורבויסומן")א("ובו,בסיפה,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

כללי")ב( חולים בבית או כללי ממשלתי חולים בבית ,2020 בשנת )1(
שבבעלותרשותמקומית,שבופועלתאגידבריאות,תשלומיקופותהחולים
לביתהחוליםלפיהוראותסעיף71אשהםמעברלתשלוםשהייתהצריכה
לשלםקופתהחוליםלביתהחוליםבהתאםלהוראותסעיף62)א(,ישולמו
לביתהחוליםעצמוולאיועברועלידיביתהחוליםלתאגידהבריאות;
ואולם,תשלומיםששילמהקופתהחוליםלביתהחוליםבעדפעילותאשר

בוצעהבידיתאגידהבריאותעצמו,יועברולתאגידהבריאותר

עלאףהאמורבפסקה)1(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,כיבתיהחולים )2(
לתאגיד )1( פסקה של ברישה כאמור תשלומים להעביר רשאים יהיו
בריאות,בהתאםלכלליםאחידיםשיקבעובצו,לאחרשנתנולבתיהחולים

ולתאגידיהבריאותהזדמנותלטעוןאתטענותיהםר"

בסעיף70)א(לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף70

בפסקה)4(,במקום"לאתעלהעלשלוששניםאותהיהעדתוםהתקופהשבה )1(
יחולוהוראותסימןזה,לפיהמוקדם"יבוא"לאתהיהמעברליוםט"זבטבתהתשפ"א

)31בדצמבר2020(";

62)א()3()א()1(, 62)א()3()א()1(ו־67"יבוא"סעיפים )7(,במקום"סעיפים בפסקה )2(
62)ב1(,67, 6)ב(ו־71א"ר

בסעיף71)א(לחוקהעיקרי-13רתיקוןסעיף71

בפסקה)10(,במקום"עד 201"יבוא"עד2020",ובסופהיבוא"ולענייןשנת2020 )1(
-לאיאוחרמיוםט"ובכסלוהתשפ"א)1בדצמבר2020(;";

אחריפסקה)10(יבוא: )2(

שירותאשפוזבמחלקתקורונה; )11("

שירותבדיקתנגיףקורונהר" )12(

אחריסעיף71לחוקהעיקרייבוא:14רהוספתסעיף71א

"הוראותנוספות
לענייןתשלוםבעד

שירותיבריאות
בשנת2020

עלאףהאמורבסעיפים62)א(,71,67)א()7(ו־)11(,בשנת71אר )א(
2020תשלםקופתחוליםבעבורשירותיבריאותשרכשהבכל
ביתחוליםציבוריכללי,למעטשירותיהבריאותהמפורטים
המפורטים הבריאות שירותי לרבות ואולם 71)א(, בסעיף
התשלום מסכום יפחת שלא סכום ו־)11(, 71)א()7( בסעיף
המרבי התשלום סכום על יעלה ולא 2020 לשנת המזערי

לשנת2020ר
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עלאףהאמורבסעיף71)א()8(,קופתחוליםתשלםבעבור )ב(
שירותיבריאותשרכשהבביתהחוליםבאשדודבשנת2020
סכוםשלאיפחתמסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020ולא

יעלהעלסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ובהגדרות"סכום )ג(
התשלוםהמזערילשנת2020"ו"סכוםהתשלוםהמרבילשנת

2020"שבסעיף4ר,בשנת2020-

השריםרשאים,בצו,להחריגאתשירותיהבריאות )1(
התשלום סכום לעניין 71)א()7( בסעיף המפורטים
המזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020,

החלמיוםפרסוםהצו;

לקופת לספק כללי ציבורי חולים בית סירב )2(
חוליםשירותיבריאות,רשאיםהשרים,לאחרשנתנו
את לטעון הזדמנות החולים ולקופת החולים לבית
טענותיהם,להורותכילאיחולולגביאותוביתחולים

הוראותסעיףקטן)א(ר

צריכתשירותי עלתה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
הבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,שלקופתחוליםמסוימת
בביתחוליםציבוריכללימסוים,על%ר ר103מסכוםהתשלום
המזערילשנת2020,תשלםקופתהחוליםלביתהחוליםבעד
אשפוזיםבמחלקתהקורונהשנצרכומעלהשיעורהאמור;
אוצרהמדינהישפהאתקופתהחוליםעלתשלומיםאלה
ובלבדשקופתהחוליםצרכהשירותיבריאותכאמורבסעיף
קטן)א(בכלאחדמבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,בסכום

התשלוםהמירבילשנת2020לפחותר"

בסעיף72לחוקהעיקרי-ר1רתיקוןסעיף72

אחריההגדרה""מספרהמיטותהמתוקנן",בביתחוליםפסיכיאטרי"יבוא: )1(

התשלום מסך 100% שהוא סכום - "2020 לשנת המזערי התשלום ""סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים

פסיכיאטריבשנת 201,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;

התשלום מסך %רר101 שהוא סכום - "2020 לשנת המרבי התשלום "סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים

פסיכיאטריבשנת 201,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;";

אחריההגדרה""צריכה"או"רכישה",שלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםבידיקופת )2(
חוליםבביתחוליםפסיכיאטרי"יבוא:

""שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחירשירותאשפוזפסיכיאטרישקבעו
השריםבצולפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-6  1;"ר

בסעיף73לחוקהעיקרי-16רתיקוןסעיף73

בכותרתהשוליים,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )1(

עלאףהאמורבסעיף71)א()8(,קופתחוליםתשלםבעבור )ב(
שירותיבריאותשרכשהבביתהחוליםבאשדודבשנת2020
סכוםשלאיפחתמסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020ולא

יעלהעלסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(ובהגדרות"סכום )ג(
התשלוםהמזערילשנת2020"ו"סכוםהתשלוםהמרבילשנת

2020"שבסעיף4ר,בשנת2020-

השריםרשאים,בצו,להחריגאתשירותיהבריאות )1(
התשלום סכום לעניין 71)א()7( בסעיף המפורטים
המזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020,

החלמיוםפרסוםהצו;

לקופת לספק כללי ציבורי חולים בית סירב )2(
חוליםשירותיבריאות,רשאיםהשרים,לאחרשנתנו
את לטעון הזדמנות החולים ולקופת החולים לבית
טענותיהם,להורותכילאיחולולגביאותוביתחולים

הוראותסעיףקטן)א(ר

צריכתשירותי עלתה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
הבריאותכאמורבסעיףקטן)א(,שלקופתחוליםמסוימת
בביתחוליםציבוריכללימסוים,על%ר ר103מסכוםהתשלום
המזערילשנת2020,תשלםקופתהחוליםלביתהחוליםבעד
אשפוזיםבמחלקתהקורונהשנצרכומעלהשיעורהאמור;
אוצרהמדינהישפהאתקופתהחוליםעלתשלומיםאלה
ובלבדשקופתהחוליםצרכהשירותיבריאותכאמורבסעיף
קטן)א(בכלאחדמבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,בסכום

התשלוםהמרבילשנת2020לפחותר"

תיקוןסעיף72בסעיף72לחוקהעיקרי-ר1ר

אחריההגדרה""מספרהמיטותהמתוקנן",בביתחוליםפסיכיאטרי"יבוא: )1(

התשלום מסך 100% שהוא סכום - "2020 לשנת המזערי התשלום ""סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים

פסיכיאטריבשנת 201,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;

התשלום מסך %רר101 שהוא סכום - "2020 לשנת המרבי התשלום "סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים

פסיכיאטריבשנת 201,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;";

אחריההגדרה""צריכה"או"רכישה",שלשירותיאשפוזפסיכיאטרייםבידיקופת )2(
חוליםבביתחוליםפסיכיאטרי"יבוא:

""שיעורהעדכון"-שיעורהעדכוןשלמחירשירותאשפוזפסיכיאטרישקבעו
השריםבצולפיחוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו-6  1;"ר

תיקוןסעיף73בסעיף73לחוקהעיקרי-16ר

בכותרתהשוליים,במקום"עד 201"יבוא"עד2020"; )1(
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בסעיףקטן)א(,במקום"בכלאחתמהשנים2017עד 201"יבוא"בכלאחתמהשנים )2(
2017עד2020"ואחרי"שלכלאחתמהשנים2017עד 201"יבוא"ובשנת2020-תפורסם
הודעהכאמורעדיוםכ"זבתשריהתשפ"א)ר1באוקטובר2020(,וכןיודיעוהשרים,עד
אותומועד,לכלקופתחוליםולכלביתחוליםפסיכיאטרימהםסכוםהתשלוםהמזערי

לשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020"ר

בסעיף74לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:17רתיקוןסעיף74

הוראותסעיףקטן)א(יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלחישובתקרתהצריכה ")א1(
הפרטניתכאמורבאותוסעיףקטןבשנת2020,אולםהסכוםשתשלםכלקופת
חוליםבעבורשירותיאשפוזפסיכיאטרייםשרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטרי
בשנת2020,בהתאםלהוראותסעיףקטן)א(,לאיפחתמסכוםהתשלוםהמזערי

לשנת2020ולאיעלהעלסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ר"

בסעיף76)א(לחוקהעיקרי-18רתיקוןסעיף76

בפסקה)4(,במקום"לאתעלהעלשלוששניםאותהיהעדתוםהתקופהשבה )1(
יחולוהוראותסימןזה,לפיהמוקדם"יבוא"לאתהיהמעברליוםט"זבטבתהתשפ"א

)31בדצמבר2020(";

אחריפסקה)ר(יבוא: )2(

ההסכםיכלולאתהוראותסעיף74)א1(ולאיתנהעליהןר" )6("

בסעיף78לחוקהעיקרי,במקום"עדיוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר 201("יבוא"עד 1רתיקוןסעיף78
יוםט"זבטבתהתשפ"א)31בדצמבר2020("ר
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