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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2017 ו־2018( )תיקון מס' 6(, התש"ף-2020

בחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציבלשנותהתקציב12017עתיקוןסעיף54
ו־2018(,התשע"ז-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף54-

ההתחשבנותשלקופותהחוליםעםבתיהחולים  כללי
נערכת,בבסיסה,לפיפרמטריםשלהיקףשירותי 
הבריאותהנצרכיםעלידיהקופהבכלביתחוליםומחירו
שלכלשירותכפישמפורסםבמחירוןמשרדהבריאותע
במצבזה,קייםתמריץלביתחוליםלהגדילאתהכמויות
שלימיהאשפוזושלהפעולותהמבוצעותבו,ואילולקופות
השירותים של בכמויות לשלוט מועטה יכולת החולים
הניתניםלחבריםבהןבבתיהחוליםעמכאןשבהעדרהסדר
וממילא בכמויות, מתמיד לגידול נטייה תהיה חקיקתי
בריאות לשירותי הקופות בהוצאות מתמיד לגידול

הנרכשיםבבתיחוליםע

הקופות בהוצאות מבוקר בלתי גידול למנוע כדי
החולים,הוחלבמסגרתחוק לשירותיםהנרכשיםבבתי
יעדי להשגת חקיקה )תיקוני המדינה במשק ההסדרים
הסדרהתחשבנות התשנ"ז-1997, ,)1997 לשנת התקציב
ביןקופותהחוליםוביןבתיהחוליםהציבורייםהכלליים,

המבוססעלתקרותצריכהע

עיקרושלהסדרזההיהבקביעתןשלתקרותצריכה
שלכלקופתחוליםבכלביתחוליםציבוריכללי,בהתבסס
עלהיקףהרכישהבפועלשלאותהקופהבאותוביתחולים
ערבקביעתההסדרעבמסגרתההסדריםשבאולאחרמכן
ונקבעואףהםבחקיקהראשית,נוספורכיברצפותהצריכה,
שמטרתוהבטחתיציבותפיננסיתלבתיהחולים,וכןהסדרים

נוספיםשנועדולסייעליעילותולאיתנותהמערכתע

עלפיההסדריםשנקבעולענייןזהבמהלךהשנים,
רכישהשלשירותיבריאותבביתהחוליםמעברלתקרת
הצריכהשנקבעהבחוק-נעשיתבמחירמופחתעכךנוצר
תמריץלביתהחוליםלהימנעמהארכתמשךהאשפוזבו,
ובמקביל,לקופתהחוליםנוצרתמריץשלאלעשותשימוש
יתרברכששירותיםבביתהחוליםבשלהעלותהמשולמת
בעדכלשירותושירותהנרכש,גםמעברלתקרתהצריכהע
בדרךזונוצראיזוןשנועדלהבטיחתשלוםהוגןבעדרכש
שירותיהבריאותבבתיהחולים,בשמירהעלגידולמבוקר

בהיקףהרכשבביתהחוליםע

ו' בפרק שנקבע כפי זה, לעניין האחרון ההסדר
לחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהלהשגתיעדי
התקציבלשנותהתקציב2017ו־2018(,התשע"ז-2016)להלן
-החוקהעיקרי(,חלעלשירותיבריאותושירותיאשפוז
פסיכיאטרייםשרכשהקופתחוליםבביתחוליםציבורי

ג' כלליאובביתחוליםפסיכיאטרי,לפיהעניין,עדיום
2019(עמכאןהצורךלהאריך )1צבדצמבר בטבתהתש"ף
הסדרזהכךשיחולגםעלשירותיבריאותושירותיאשפוז

פסיכיאטרייםשנרכשובשנת2020ע

ההסדרהמוצעבהצעתחוקזולשנת2020,מבוססעל
הסדרההתחשבנותשנקבעבחוקהעיקרי,בעדכוןתקרות
הצריכהשלכלקופותהחוליםבכלבתיהחוליםבשנת
2020בשיעורנוסףשל667%ע0מעברלעדכוניםהקבועים
בחוק)להלן-שיעורהקידוםהנוסףלשנת2020(,וכןעריכת
תיקוניםהנדרשיםבשלהתפרצותוהתפשטותנגיףקורונה
SARS-COV-2הגורםלמחלתCOVID-19)להלן-נגיף
הקורונה(,ושינוייצריכתשירותיהבריאותהנגזריםממצב

זהע

וחצי בשנה שחלו לכנסת הבחירות מערכות בשל
האחרונות,לאהייתהאפשרותלחוקקהסדרהתחשבנות
חדשובשלבזהלאקייםהסדרתקףלשנת2020עמשמעותה
היא בתוקף התחשבנות הסדר בלא שנה של הכלכלית
בעיקר מסוימים, חולים בבתי קשה כלכלית פגיעה
באזורי הנמצאים חולים בבתי או קטנים חולים בבתי
נגיף השפעות בשל ,2020 בשנת ועוד, זאת הפריפריהע
הקורונהוהצמצוםבניתוחיםובאשפוזיםבבתיהחולים,
וכךגםבהכנסותיהם,אי–החלהרטרואקטיביתשלהסדר
התחשבנותלשנת2020עלולהלהותירבתיחוליםרבים
במצבשלקריסהכלכליתוחדלותפירעוןעבשלכך,מוצע
העיקרי בחוק שנקבע ההתחשבנות הסדר את להאריך
ולהחילאותורטרואקטיביתעלשנת2020בכפוףלביצוע

כמההתאמותכפישיפורטלהלןע

שהוא העיקרי, לחוק 54 בסעיף לקבוע מוצע  סעיף 1
סעיףההגדרותלענייןהסימןבדברהתחשבנות 
כלליים, ציבוריים חולים בבתי בריאות שירותי בעד
"2020 "סכוםהתשלוםהמזערילשנת הגדרותלמונחים
ו"סכוםהתשלוםהמרבילשנת2020"כסכוםשהואשיעור
הקבועבכלהגדרה,לפיהעניין,מסךהתשלוםשנדרשה
בבית שצרכה בריאות שירותי בעד לשלם חולים קופת
חוליםציבוריכלליבשנת2019עכמוכןמוצעלקבועהגדרה
למונח"שירותיבריאותהשן",ולענייןזה,מאחרשכאמור
מדוברבשירותיםשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבורי
המוחרגים לשירותים להפנות מוצע ,2019 בשנת כללי
שנקבעולפיסעיף71)א()10(לחוקהעיקריכנוסחוכיום,בצו
ההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישוםהמדיניות

ס"חהתשע"ז,עמ'217;התשע"ח,עמ'צ52ע 1
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אחריההגדרה"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"יבוא: )1(

התשלום מסך 100% שהוא סכום - "2020 לשנת המזערי התשלום ""סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2019,וכן,עלאףהאמורבסעיף71)א()7(ו–)10(-לרבות
בעבורשירותיהבריאותהמנוייםבסעיף71)א()7(ושירותיבריאותהשן,

בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;

התשלום מסך 5%ע101 שהוא סכום - "2020 לשנת המרבי התשלום "סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2019,וכן,עלאףהאמורבסעיף71)א()7(ו–)10(-לרבות
בעבורשירותיהבריאותהמנוייםבסעיף71)א()7(ושירותיבריאותהשן,

בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;";

אחריההגדרה"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"יבוא: )2(

ההתייעלות בצו שנקבעו המוחרגים השירותים - השן" בריאות ""שירותי
לשנותהתקציב המדיניותהכלכלית הכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
2017ו־2018()קביעתשירותיםמוחרגים()הוראתשעה(,התשע"ט-22019;"ע

בסעיף55לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף55

בסעיףקטן)ב(- )1(

ברישה,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"; )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

שיעור בתוספת ,2019 בשנת ברוטו הצריכה תקרת - 2020 בשנת ")צ(
העדכוןלשנת2020,תוספתריאליתושיעורהקידוםהנוסףלשנת2020

כמשמעותובסעיףקטן)ד(ע";

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

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

שיעורהקידוםהנוסףלשנת2020יהיה667%ע0)בסעיףקטןזה-שיעור ")ד(
הקידוםהנוסףלשנת2020(;עלאףהאמור,רשאיםהשריםלחשב,לגביקופתחולים
וביתחוליםציבוריכללימסוימים,שיעורקידוםנוסףלשנת2020השונהמהשיעור

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

אחריההגדרה"מספרהמבוטחיםהמשוקלל"יבוא: )1(

התשלום מסך 100% שהוא סכום - "2020 לשנת המזערי התשלום ""סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2019,וכן,עלאףהאמורבסעיף71)א()7(ו–)10(-לרבות
בעבורשירותיהבריאותהמנוייםבסעיף71)א()7(ושירותיבריאותהשן,

בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;

התשלום מסך 5%ע101 שהוא סכום - "2020 לשנת המרבי התשלום "סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים
ציבוריכלליבשנת2019,וכן,עלאףהאמורבסעיף71)א()7(ו–)10(-לרבות
בעבורשירותיהבריאותהמנוייםבסעיף71)א()7(ושירותיבריאותהשן,

בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;";

אחריההגדרה"שירותאשפוזבמחלקותפנימיות"יבוא: )2(

ההתייעלות בצו שנקבעו המוחרגים השירותים - השן" בריאות ""שירותי
המדיניותהכלכליתלשנותהתקציב הכלכלית)תיקוניחקיקהליישום
2017ו־2018()קביעתשירותיםמוחרגים()הוראתשעה(,התשע"ט-22019;"ע

תיקוןסעיף55בסעיף55לחוקהעיקרי-2ע

בסעיףקטן)ב(- )1(

ברישה,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"; )א(

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

שיעור בתוספת ,2019 בשנת ברוטו הצריכה תקרת - 2020 בשנת ")צ(
העדכוןלשנת2020,תוספתריאליתושיעורהקידוםהנוסףלשנת2020

כמשמעותובסעיףקטן)ד(ע";

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

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )צ(

שיעורהקידוםהנוסףלשנת2020יהיה667%ע0)בסעיףקטןזה-שיעור ")ד(
הקידוםהנוסףלשנת2020(;עלאףהאמור,רשאיםהשריםלחשב,לגביקופתחולים
וביתחוליםציבוריכללימסוימים,שיעורקידוםנוסףלשנת2020השונהמהשיעור

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

הכלכליתלשנותהתקציב2017ו־2018()קביעתשירותים
מוחרגים()הוראתשעה(,התשע"ט-2019,שעמדבתוקפו
עדיוםג'בטבתהתש"ף)1צבדצמבר2019()פורסםבקובץ

התקנותהתשע"ט,עמ'018צ(ע

סעיף55לחוקהעיקרי,כנוסחוהנוכחי,קובעמהי  סעיף 2
תקרתהצריכהברוטושלכלקופתחוליםבכל 
עד 2017 מהשנים אחת בכל כללי ציבורי חולים בית
2019עמוצעלתקןאתהסעיףהאמורולהאריךאתהסדר
ההתחשבנותהקבועבחוקהעיקריכךשיחולגםבשנת
קופת שלתקרתהצריכהברוטושלכל לקבוע 2020,וכן
חוליםבכלביתחוליםציבוריכלליייווסףשיעורהקידום

הנוסףלשנת2020בשיעורשל667%ע0עכמוכן,עלרקע
התפשטותנגיףהקורונהאשרהשפיעהבאופןשונהעל
מצבםהכלכלישלקופותהחוליםובתיהחוליםהציבוריים
הכללייםהשונים,מוצעלקבועששרהבריאותושרהאוצר
)להלן-השרים(יהיורשאיםלחשבלגביקופתחוליםובית
קידוםנוסףלשנת מסוימים,שיעור חוליםציבוריכללי
2020השונהמהשיעורהאמורלעילענוסףעלכךמוצעכי
השריםיהיורשאיםלקבועשיעורשונהכאמור,בהתחשב,
60)ג()1()א(ו–)ב( ביןהשאר,בשיקוליםהמפורטיםבסעיף
לחוקהעיקרי,שהםשינויבשיעורהקפיטציהשלקופות
מיוחדים מכשירים או נוספות אשפוז ומיטות החולים,

נוספיםשאושרולביתחוליםעלפיכלדיןע

ק"תהתשע"ט,עמ'018צע 2
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בסעיף56לחוקהעיקרי,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"עצעתיקוןסעיף56

בסעיף57)א(לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף57

ברישה,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"; )1(

בפסקה)2(- )2(

ברישה,במקום"בשנים2018ו־2019"יבוא"בשנים2019,2018ו־2020"; )א(

בפסקאותמשנה)א(עד)ג(,בכלמקום,במקום"לשנת2018או2019"יבוא )ב(
"לשנת2019,2018או2020"ע

בסעיף58לחוקהעיקרי,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"ע5עתיקוןסעיף58

בסעיף60לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף60

המזערי התשלום "סכום יבוא צריכה" "ורצפות אחרי השוליים, בכותרת )1(
לשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020";

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

לענייןשנת2020,יודיעוהשריםלכלביתחוליםציבוריכלליולכלקופת )2("
חולים,עדיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צבספטמבר2020(,מהיתקרתהצריכה
ברוטוהכוללתומהיתקרתהצריכהברוטולשירותיהבריאות,לאותהשנה,וכן
מהןתקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטוורצפתהצריכהנטו,לאותהשנה,
ומהםסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ע";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"בשנת2020יודיעוהשריםכאמורעדיוםי"בבתשרי )צ(
התשפ"א)0צבספטמבר2020("ע

בסעיף61)א(לחוקהעיקרי,במקום"לכלאחתמהשנים2018ו־2019"יבוא"לכלאחת7עתיקוןסעיף61
מהשנים2019,2018ו־2020"ע

בסעיף62לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף62

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"; )א(

מוצעלתקןאתסעיפים56עד65,61,58ו־66  סעיפים
לחוקהעיקרי,שעניינם,בהתאמה,תקרתצריכה  3 עד 5, 

נטו, צריכה רצפת ברוטו, צריכה רצפת נטו,  7, 9 ו־10
תוספתריאלית,מטופלהמיועדלהעברה,וחלוקה 
מחדששלסכומיםבעבורצריכתשירותאשפוזבמחלקות
פנימיותמעברלתקרתהצריכהברוטו,ולערוךבהםאת
ההתאמותהנדרשותלשםהארכתהסדרההתחשבנותבין
בתיחוליםציבורייםכללייםלביןקופותהחוליםגםלשנת

2020ע

סעיף60לחוקהעיקרי,כנוסחוכיום,קובעשעל  סעיף 6
כללי חוליםציבורי בית להודיעלכל השרים 
ולכלקופתחולים,עדיום1במרסשלכלאחתמהשנים
2019,מהיתקרתהצריכהברוטוהכוללתומהי 2017עד
שנה, לאותה הבריאות, לשירותי ברוטו הצריכה תקרת

וכןמהןתקרתהצריכהנטו,רצפתהצריכהברוטוורצפת
הצריכהנטולאותהשנהעבהתאםלכךמוצעלתקןאת
הסעיףהאמורולקבועשבשנת2020,יודיעוהשריםלכל
יוםי"ב עד חולים, קופת כלליולכל ציבורי חולים בית
בתשריהתשפ"א)0צבספטמבר2020(,מהיתקרתהצריכה
לשירותי ברוטו הצריכה תקרת ומהי הכוללת ברוטו
הבריאותלאותהשנה,וכןמהןתקרתהצריכהנטו,רצפת
הצריכהברוטוורצפתהצריכהנטו,לאותהשנה,ומהם
סכוםהתשלוםהמזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבי

לשנת2020ע

סעיף62לחוקהעיקרי,כנוסחוהנוכחי,קובעמהו  סעיף 8
הסכוםשעלכלקופתחוליםלשלםלביתחולים 
ציבוריכלליבעדרכישתשירותיבריאותבשנים2017עד
2019,ומוצעלהאריךאתההסדרהקבועבוגםלשנת2020ע
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האמור אף על - 2020 שנת לעניין "ואולם, יבוא בסופה ,)1( בפסקה )ב(
בסעיף71)א()11(,יקוזזמהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםבעדאשפוז
במחלקתקורונה5%ע81מגובהההפרששביןרצפתהצריכהברוטולביןהצריכה
שלקופתהחוליםבביתהחולים;בפסקהזו,"הצריכה"-סךהצריכהשלשירותי
בריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי,למעטשירותיבריאות

כאמורבסעיף71)א()7(ו–)11(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

2020תעבירקופתחוליםלבית )ב(,בשנת ")ב1()1(עלאףהאמורבסעיףקטן
חוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמה־1בחודששבוקיבלהמביתהחולים
הודעתחיובחודשית,אתהסכוםהגבוהמביןאלה:סכוםכמפורטבסעיףקטן)ב(

אוסכוםשל%צצע8מסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020ע

1( התש"ף בטבת ד' שמיום התקופה לעניין ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
בינואר2020(עדהמועדשבויודיעוהשריםעלסכוםהתשלוםהמזערילשנת
2020לפיסעיף60)א()2(-תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחר
משלושהימיםממועדהודעתהשריםכאמור,אתההפרששביןסכוםהתשלום
ששולםבפועלבתקופהזובעבורשירותיבריאותשרכשהבביתהחוליםלבין

סכוםהתשלוםלפיפסקה)1(,ככלשקייםהפרשכאמורע"

בסעיף65)ב(לחוקהעיקרי,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"ע9עתיקוןסעיף65

בסעיף66)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"עד2020"יבוא"עד2021"ע10עתיקוןסעיף66

האמור אף על - 2020 שנת לעניין "ואולם, יבוא בסופה ,)1( בפסקה )ב(
בסעיף71)א()11(,יקוזזמהתשלוםשלקופתהחוליםלביתהחוליםבעדאשפוז
במחלקתקורונה5%ע81מגובהההפרששביןרצפתהצריכהברוטולביןהצריכה
שלקופתהחוליםבביתהחולים;בפסקהזו,"הצריכה"-סךהצריכהשלשירותי
בריאותשצרכהקופתחוליםבביתחוליםציבוריכללי,למעטשירותיבריאות

כאמורבסעיף71)א()7(ו–)11(";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

2020תעבירקופתחוליםלבית )ב(,בשנת ")ב1()1(עלאףהאמורבסעיףקטן
חוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60ימיםמה־1בחודששבוקיבלהמביתהחולים
הודעתחיובחודשית,אתהסכוםהגבוהמביןאלה:סכוםכמפורטבסעיףקטן)ב(

אוסכוםשל%צצע8מסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020ע

1( התש"ף בטבת ד' שמיום התקופה לעניין ,)1( בפסקה האמור אף על )2(
בינואר2020(עדהמועדשבויודיעוהשריםעלסכוםהתשלוםהמזערילשנת
2020לפיסעיף60)א()2(-תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחר
משלושהימיםממועדהודעתהשריםכאמור,אתההפרששביןסכוםהתשלום
ששולםבפועלבתקופהזובעבורשירותיבריאותשרכשהבביתהחוליםלבין

סכוםהתשלוםלפיפסקה)1(,ככלשקייםהפרשכאמורע"

תיקוןסעיף65בסעיף65)ב(לחוקהעיקרי,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"ע9ע

תיקוןסעיף66בסעיף66)א()1(לחוקהעיקרי,במקום"עד2020"יבוא"עד2021"ע10ע

של הפיננסית היציבות על להגן כךוכדי על נוסף
בתיהחוליםהציבורייםהכלליים,קובעסעיף62)א(לחוק
קופת רכשה שבו במקרה כי הנוכחי, כנוסחו העיקרי,
עד כללי ציבורי חולים בבית בריאות שירותי החולים
לבית שנקבעהלה,עליהלשלם לרצפתהצריכהברוטו
החוליםאתרצפתהצריכהנטולאותהשנהעכפישיפורט
להלן,בסעיף14להצעתחוקזומוצעלהוסיףלחוקהעיקרי
אתסעיף71אשעניינו"הוראותנוספותלענייןתשלוםבעד
שירותיבריאותבשנת2020",ולפיובשנת2020תשלםקופת
חוליםלביתחוליםציבוריכללי,בעבורשירותיבריאות
התשלום בסך מזערי תשלום החולים, בבית שרכשה
שנדרשהלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתהחולים
בשנת2019,שאינוכוללתשלוםבעבורשירותאשפוזשל
וכדי האמור נוכח הקורונהע במחלקות הקופה מבוטחי
שקופתהחוליםלאתידרשלשלםלביתחוליםציבוריכללי
תשלוםכפולהכוללגםאתרצפתהצריכהנטווגםאת
התשלוםבעבורמבוטחיההמאושפזיםבמחלקותהקורונה,
מוצעלתקןאתסעיף62)א()1(לחוקהעיקריכךשבמקרה
שבוקופתהחוליםצרכהבביתהחוליםהציבוריהכללי
שירותיבריאותמתחתלרצפתהצריכה,יקוזזמהתשלום
שלקופתחוליםלביתהחוליםבעדשירותאשפוזבמחלקת
קורונה5%ע81מגובהההפרששביןרצפתהצריכהברוטו
לעניין החולים; בבית החולים קופת של הצריכה לבין
זו,מוצעלקבועהגדרהמיוחדתלמונח"צריכה", הוראה
שממנהמוחרגיםרקשירותירפואהדחופה)מיון(ושירות

אשפוזבמחלקתקורונה,ולאכלשירותיהבריאותהמנויים
בסעיף71)א(לחוקהעיקריע

סעיף62)ב(לחוקהעיקרי,כנוסחוכיום,קובעשקופת
חוליםתעבירלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמ־60
ימיםמה־1בחודששבוקיבלהמביתהחוליםהודעתחיוב
המפורטים הסכומים מבין הגבוה הסכום את חודשית,
בסעיףעבשלהתפשטותנגיףהקורונהחלשינויניכרבצריכת
שירותיהבריאותבבתיהחולים,הכולל,מצדאחד,ירידה
בפעילותהאלקטיביתשלבתיהחוליםוגםבפעילותרפואה
דחופה)מיון(ובפעילויותנוספות,ומצדשני,עלייהבאשפוז
מטופליםשהםחוליקורונהעשינויזהגורםלחוסרודאות
במערכתהבריאות,ובשלכךנדרשלייצר,ככלהאפשר,
ודאותוהגנהעלהאיתנותהפיננסיתשלהגופיםהשונים
הפועליםבהעכדילספקודאותזומוצעלהוסיףלסעיף62
לחוקהעיקריאתסעיףקטן)ב1(,ולפיוהתשלוםהחודשי
שתשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללייהיההגבוה
מביןהסכומיםהקבועיםהיוםבסעיף62)ב(לחוקהעיקרי
שנקבע 2020 %צצע8מסכוםהתשלוםהמזערילשנת או
להבאותוביתהחוליםכפישיודיעולההשרים)להלן-
הסכוםהקובע(עכמוכן,מוצעכילענייןהתקופהשמיום
ד'בטבתהתש"ף)1בינואר2020(עדהמועדשבויודיעו
השריםעלסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020-תשלם
קופתחוליםלביתחוליםציבוריכללי,לאיאוחרמשלושה
ימיםממועדהודעתהשריםכאמור,אתההפרששביןסכום
התשלוםששולםבפועלבתקופהזובעבורשירותיבריאות
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בסעיף69לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף69

האמורבויסומן")א("ובו,בסיפה,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בשנת2020,בביתחוליםממשלתיכלליאובביתחוליםכללישבבעלות ")ב()1(
רשותמקומית,שבופועלתאגידבריאות,תשלומיקופותהחוליםלביתהחולים
לפיהוראותסעיף71אשהםמעברלתשלוםשהייתהצריכהלשלםקופתהחולים
לביתהחוליםבהתאםלהוראותסעיף62,ישולמולביתהחוליםעצמוולאיועברו
עלידיביתהחוליםלתאגידהבריאות;ואולם,תשלומיםששילמהקופתהחולים
לביתהחוליםבעדפעילותאשרבוצעהבידיתאגידהבריאותעצמו,יועברו

לתאגידהבריאותע

עלאףהאמורבפסקה)1(,השריםרשאיםלקבוע,בצו,כיבתיהחוליםיהיו )2(
רשאיםלהעבירתשלומיםכאמורברישהשלפסקה)1(לתאגידבריאות,בהתאם
לכלליםאחידיםשייקבעובצו,לאחרשנתנולבתיהחוליםולתאגידיהבריאות

הזדמנותלטעוןאתטענותיהםע"

בסעיף70)א(לחוקהעיקרי-12עתיקוןסעיף70

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

בדצמבר2020(";

62)א()צ()א()1(, 62)א()צ()א()1(ו־67"יבוא"סעיפים )7(,במקום"סעיפים בפסקה )2(
62)ב1(,69,67)ב(ו־71א"ע

שרכשהקופתהחוליםבביתהחולים,לביןהסכוםהקובע,
ככלשקייםהפרשכאמורע

עניינושלסעיף69לחוקהעיקריהואהתחשבנות  סעיף 11
חולים בית או כללי ממשלתי חולים בית בין 
בריאותע תאגיד לבין מקומית רשות שבבעלות כללי
קשיחות, החולים בתי הוצאות של המוחלט מרביתן
חולים בית בתוך הפועלים הבריאות לתאגידי ואילו
רשות שבבעלות כללי חולים בית או כללי ממשלתי
הצמצום עקב ניכר תקציבי חיסכון נוצר מקומית
בפעילותבשנת2020בשלהתפרצותנגיףהקורונהעמוצע
סעיף את לו ולהוסיף העיקרי לחוק 69 סעיף את לתקן
קטן)ב(המוצע,כדילהבטיחכיהתשלוםמקופותהחולים,
שהואמעברלתשלוםבעבורצריכהבפועלשלשירותי
בריאותבשנת2020,יועברלבתיהחוליםכאמורלטובת
כיסויגירעונותיהם,ולאלתאגידהבריאות;ואולםמוצע
כיתשלומיםששילמהקופתהחוליםלביתהחוליםבעד
פעילותאשרבוצעהבידיתאגידהבריאותעצמו,יועברו

לתאגידהבריאותע

החולים בבתי הפגיעה שתמונת ומכיוון כן כמו
ותאגידיהבריאותהפועליםבתוכםכתוצאהמהתפרצות
את להסמיך מוצע ברורה, אינה עדיין הקורונה נגיף

השריםלקבוע,בצו,כיבתיהחוליםיהיורשאיםלהעביר
לתאגידבריאותתשלומיםשהםמעברלתשלוםבעבור
הצריכהבפועלשלשירותיבריאותבשנת2019,בהתאם
לכלליםאחידיםשייקבעובצו,לאחרשנתנולבתיהחולים

ולתאגידיהבריאותהזדמנותלטעוןאתטענותיהםע

קובע כיום, כנוסחו העיקרי, לחוק 70 סעיף  סעיף 12
שביתחוליםציבוריכלליוקופתחוליםרשאים 
לקבוע,בהסכםבכתבביניהם,הסדראחרלהתחשבנות
ובלבד החולים, בבית בריאות שירותי רכישת בעד
סעיף, באותו המפורטים התנאים אחר ימלא שההסכם
ובכללםהתנאישלפיותקופתההסכםלאתעלהעלשלוש
שניםאותהיהעדתוםהתקופהשבהיחולוהוראותסימן
ו'בחוקהעיקרי,לפיהמוקדםעמוצעלתקןאת א'לפרק
פסקה)4(לסעיףזהולאפשרלקופותהחוליםולבתיהחולים
לחתוםעלהסכמיםשתקופתםלאתהיהמעברליוםט"ז
בטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020(עכמוכןמוצעלתקןאת
פסקה)7(לסעיף70לחוקהעיקרי,ולקבועכיסעיפים62)ב1(,
69)ב(ו־71אהמוצעיםלחוקהעיקרי,ייווספולרשימתסעיפי
החוקאשרקיימתלגביהםחובהשייכללובהסכםשייחתם

ביןהצדדיםע

ר ב ס ה י  ר ב ד



695 הצעותחוקהממשלה-61צ1,כ"הבאלולהתש"ף,2020ע9ע14

בסעיף71)א(לחוקהעיקרי-צ1עתיקוןסעיף71

בפסקה)10(,במקום"עד2019"יבוא"עד2020",במקום"צוכאמורייקבע"יבוא )1(
"לענייןהשנים2017עד2019-ייקבעצוכאמור"ואחרי"שבהחליוםתחילתו"יבוא
"ולענייןשנת2020-ייקבעצוכאמורלאיאוחרמיוםט"ובכסלוהתשפ"א)1בדצמבר

;")2020

אחריפסקה)10(יבוא: )2(

שירותאשפוזבמחלקתקורונה; )11("

שירותבדיקתנגיףקורונהע" )12(

אחריסעיף71לחוקהעיקרייבוא:14עהוספתסעיף71א

"הוראותנוספות
לענייןתשלוםבעד

שירותיבריאות
בשנת2020

עלאףהאמורבסעיפים62)א(,71,67)א()7(ו–)11(,בשנת71אע )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

לשנת2020ע

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

יעלהעלסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ע

תיקוןסעיף71בסעיף71)א(לחוקהעיקרי-צ1ע

בפסקה)10(,במקום"עד2019"יבוא"עד2020",במקום"צוכאמורייקבע"יבוא )1(
"לענייןהשנים2017עד2019-ייקבעצוכאמור"ואחרי"שבהחליוםתחילתו"יבוא
"ולענייןשנת2020-ייקבעצוכאמורלאיאוחרמיוםט"ובכסלוהתשפ"א)1בדצמבר

;")2020

אחריפסקה)10(יבוא: )2(

שירותאשפוזבמחלקתקורונה; )11("

שירותבדיקתנגיףקורונהע" )12(

הוספתסעיף71אאחריסעיף71לחוקהעיקרייבוא:14ע

"הוראותנוספות
לענייןתשלוםבעד

שירותיבריאות
בשנת2020

עלאףהאמורבסעיפים62)א(,71,67)א()7(ו–)11(,בשנת71אע )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

לשנת2020ע

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

יעלהעלסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020ע

שירותי כמה קובע העיקרי לחוק 71 סעיף  סעיף 13
בריאותהמוחרגיםמההסדרהקבועבחוקעמוצע 
לתקןאתהסעיףהאמורולהחריגמהסדרההתחשבנותגם
שירותאשפוזשלחוליםבמחלקותקורונהושירותבדיקות
הקורונההנעשותבבתיהחולים,כךשבעבורשירותיםאלה
תשלםקופתחוליםלביתחוליםציבוריכללימחירמלא

בהתאםלמפורסםבמחירוןמשרדהבריאותע

חל הקורונה נגיף התפשטות בשל כאמור  סעיף 14
בבתי הבריאות שירותי בצריכת ניכר שינוי 
בפעילות ירידה הכולל הכלליים, הציבוריים החולים
רפואה בפעילות וגם החולים בתי של האלקטיבית
באשפוז ועלייה נוספות, ובפעילויות )מיון( דחופה
מטופליםשהםחוליקורונהעשינויזהגורםלחוסרודאות

האפשר, ככל לייצר, נדרש כך ובשל הבריאות במערכת
ודאותוהגנהעלהאיתנותהפיננסיתשלהגופיםהשונים
את כךמוצעלהוסיףלחוקהעיקרי הפועליםבהעלשם
סעיף71אהמוצע,שעניינו"הוראותנוספותלענייןתשלום
על נוסף בו, ולקבוע ,"2020 בשנת בריאות שירותי בעד
רצפותהצריכההרגילות,הבטחתהכנסהלבתיהחולים
באשדוד, החולים בית זה ובכלל הכלליים, הציבוריים
של100%לפחותמסךההתחשבנותהכוללתלשנת2019,
לרבותבעבורשירותירפואהדחופה)מיון(ושירותיבריאות
השןעלשםהאיזון,מוצעלהבטיחלקופותהחוליםשסך
ההוצאההכוללתשלכלקופה,לפיהעניין,בשנת2020,
לאיעלהעל5%ע101מההוצאהשלהבשנת2019בעבור

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

2020"שבסעיף54,בשנת2020-

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

וזאתהחלמיוםפרסוםהצו;

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

הוראותסעיףקטן)א(ע"

חולים15עתיקוןסעיף72 בבית המתוקנן", המיטות ""מספר ההגדרה אחרי העיקרי, לחוק 72 בסעיף
פסיכיאטרי"יבוא:

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

פסיכיאטריבשנת2019,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;

התשלום מסך 5%ע101 שהוא סכום - "2020 לשנת המרבי התשלום "סכום
שנדרשהקופתחוליםלשלםבעדשירותיבריאותשצרכהבביתחולים

פסיכיאטריבשנת2019,בתוספתשיעורהעדכוןלשנת2020;"ע

בסעיףצ7לחוקהעיקרי-16עתיקוןסעיףצ7

בכותרתהשוליים,במקום"עד2019"יבוא"עד2020"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"בכלאחתמהשנים2017עד2019"יבוא"בכלאחתמהשנים )2(
2017עד2020"ואחרי"שלכלאחתמהשנים2017עד2019"יבוא"ובשנת2020-תפורסם
הודעהכאמורעדיוםי"בבתשריהתשפ"א)0צבספטמבר2020(,וכןיודיעוהשרים,
עדהמועדהאמור,לכלקופתחוליםולכלביתחוליםפסיכיאטרי,מהםסכוםהתשלום

המזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת2020"ע

כמוכן,כדילשמראתהתמריץהכלכליהקייםהיום
תחליפיים שירותים ולהרחיב לפתח החולים לקופות
לשירותירפואהדחופה)מיון(,מוצעלאפשרלשרים,במידת
הצורך,להחריגבצואתהשירותיםהאמוריםלענייןסכום
התשלוםהמזערילשנת2020וסכוםהתשלוםהמרבילשנת
2020ענוסףעלכךמוצעלקבועכיבמקרהשבוסירבבית
חוליםציבוריכללילספקלקופתחוליםשירותיבריאות,
ולקופת החולים לבית שנתנו לאחר השרים, רשאים

החוליםהזדמנותלטעוןאתטענותיהם,להורותכיקופת
החוליםלאתחויבבתשלוםהתשלוםהמזערילשנת2020

לאותוביתחוליםע

חולים בתי לעניין גם כי לקבוע מוצע  סעיפים
ההתחשבנות הסדר יוארך פסיכיאטריים  15 עד 19
הקבועבחוקהעיקריכךשיחולגםבשנת2020, 

2020סכוםתשלוםמזעריוסכוםתשלום וייקבעולשנת
מרביע
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בסעיף74לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:17עתיקוןסעיף74

בשנת2020תשלםכלקופתחוליםבעבורשירותיאשפוזפסיכיאטריים ")א1(
שרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטריאתהסכומיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,
ובלבדשלאתשלםפחותמסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020אויותרמסכום

התשלוםהמרבילשנת2020ע"

בסעיף76)א(לחוקהעיקרי-18עתיקוןסעיף76

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

)1צבדצמבר2020(";

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

ההסכםיכלולאתהוראותסעיף74)א1(ולאיתנהעליהןע" )6("

בסעיף78לחוקהעיקרי,במקום"עדיוםג'בטבתהתש"ף)1צבדצמבר2019("יבוא"עד19עתיקוןסעיף78
יוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020("ע

תיקוןסעיף74בסעיף74לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:17ע

בשנת2020תשלםכלקופתחוליםבעבורשירותיאשפוזפסיכיאטריים ")א1(
שרכשהבכלביתחוליםפסיכיאטריאתהסכומיםהמפורטיםבסעיףקטן)א(,
ובלבדשלאתשלםפחותמסכוםהתשלוםהמזערילשנת2020אויותרמסכום

התשלוםהמרבילשנת2020ע"

תיקוןסעיף76בסעיף76)א(לחוקהעיקרי-18ע

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

)1צבדצמבר2020(";

אחריפסקה)5(יבוא: )2(

ההסכםיכלולאתהוראותסעיף74)א1(ולאיתנהעליהןע" )6("

בסעיף78לחוקהעיקרי,במקום"עדיוםג'בטבתהתש"ף)1צבדצמבר2019("יבוא"עד19ע
יוםט"זבטבתהתשפ"א)1צבדצמבר2020("ע

תיקוןסעיף78
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