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ל חבר הכנסת טטע0 ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:  מת«רסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי(תיקון מס׳ 32) (פטור למקבלי הבטחת הכנסה
 מתשלום השתתפות עצמית לטיפול התפתחותי של ילדם), התשס״ה-5 200*

י(להלן — החוק העיקרי), האמור בסעיף  תיקון סעיף 8 1 • בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשניד-994ו
 8(א2) יהיה פסקה (0 ואחריה יביא:

 •(2) נקבע שינוי לפי הוראות פסקה(ז) לתשלונז השתתפות עצמית, עבור ביקור אצל
 רופא, מכון או מרפאת חוץ, לא יחול התשלום האמור על שיתתים הכלולים בסעיף
 20 בתוספת השניה, וההשתתפות העצמית בעדם תיעשה לפי האמור בפרט 6 בפרק

 שרותימ בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח שבתוספת השניה.׳

 תיקון התוספת 2. בתוספת השניה בחוק העיקרי, בפרק שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח,
ה בפרט 6 בסופו יבוא: ׳למרות האמור בפרט זה, חבר קופה הזכאי לגימלה לפי חוק הבטחת י נ ש  ה

, יהיה פטור מכל השלום לפי פרט זה, בעד שירות שניתן לילדו״.  הכנסה, התשמ״א-1980ג

ר ב ס י ה ר ב  ד

כוב ר גורם לעי ר לילדים בגיל צעי  אי מתן טיפול כאמו
ות גדולות יותר למערכת  התפתחותי וכן להוצאות רפואי
 הבריאות בשנים שלאחר מכן, הוצאות שניתן למנוע אותן

 אם הטיפול יינתן במועד.

ן מם׳ 32) קו תי )  בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
ת  (פטור למקבלי הבטחת הכנסה מתשלום השתתפות עצמי
 לטיפול התפתחותי של ילדם), התשס״ה—2005 המתפרסמת
 בזה, מוצע לבטל את חובת תשלום ההשתתפות העצמית
 בעד מתן שירותים לילדים הזקוקים לטיפול התפתחות
 למשפחות המתקיימות מגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה,

 התשמ״א-1980.

ן שיח לשנה, ו  העלות התקציבית מוערכת בכ־2 מילי
 אך כאמור, תחסוך כסף למערכת הבריאות בטווח הרחוק.

 חבר הכנסת שאול יהלוט

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשניד-1994 , מחייב
ת בעד קבלת שירותי בריאות  תשלום השתתפות עצמי
 לטיפולים להתפתחות ילדים בגילאי ג עד 9 שניט, הסובלים
י ד י רותים ניתנים ג ות שונות. השי ת התפתחותי ו י  מבע
, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת בד סוציאלי  פסיכולוג, עו

 ומרפא בעיסוק,

י להגיע לכנמז ר עשו  סכום ההשתתפות העצמית כאמו
 מאות שקלים חדשים בחודש. לעיתים סכום זה הינו מעבר
ל משפתות המתקיימות מגמלה לפי חוק שג ידן ש  להי
לא אחת קורה, שנמנע  הבטחת הכנסה, התשמ״א—1980, ו
ו הוא זכאי מכוח חוק ביטוח י של לד לקבל טיפול ראו  מי

 בריאות ממלכתי, התשג־ד-994ו.

 • הצעת חוק מס׳ פ/8ו29: הועברה לוועדה ביום כיח באדר א׳ התשס״ה (9 במרס 2005).
 י סיח התשג״ד, עמי 156: התשסיה, עמי 382.
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