
רשומות

הצעות חוק
ת ס נ כ ה

9 בנובמבר 2009  284 כ"ב בחשוון התש"ע 

עמוד

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 47( )פטור לתורם אבר(, התש"ע–2009                                28



28

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 47( )פטור לתורם אבר(, התש"ע–2009 *

 
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 1, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:1 תיקון סעיף 14 

על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו(, ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ז(, לא  ")ז1( 
אברים,  השתלת  בחוק  כהגדרתו  תורם  שהוא  מבוטח  בעד  בריאות  ביטוח  דמי  ישולמו 
התשס"ח–2008 2, שתרם בישראל אבר, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, לתקופה שקבע 

שר הבריאות "

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לקבוע כי אדם 
שמוכן לתרום אבר מאבריו, בחייו, לפי חוק השתלת אברים, 
התשס"ח–2008 )להלן – חוק השתלת אברים(, לצורך השתלה 
יהיה  רפואיות,  מסיבות  לאבר  שזקוק  אחר  אדם  של  בגופו 
שיקבע  לתקופה  בריאות  ביטוח  דמי  מתשלום  לפטור  זכאי 

שר הבריאות בתקנות 

מאגר תורמי האברים מן החי הוא מצומצם  על מנת 
לעודד תרומת אברים כאמור יש לסייע לתורם ככל הניתן, כל 
עוד אין הדבר מגיע כדי סחר באברים  בהצעת החוק נשמר 
הקשר הענייני בין הפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לבין 
תחום הבריאות  מטרתה הבסיסית של השתלת אברים היא 

הצלת חיי אדם; אדם המבקש לתרום אבר נבדק על ידי ועדת 
את  מסכנת  אינה  הסכמתו  אם  היתר  בין  הבוחנת  הערכה, 
בריאותו ואינה נובעת מלחץ כלכלי, ועליה לוודא כי תורם 
אבר מסכים ביודעין לפגוע בבריאותו למען המטרה האמורה  
לכן, מתן פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה מוגבלת, 
ממניע  מאבריו  אבר  לתרום  אדם  לעודד  כדי  בו  יהיה  לא 

שאינו הצלת חיי אדם  

נוסף  ביטוי  יינתן  המוצע  התיקון  באמצעות  כן,  כמו 
לאינטרס החברתי של הצלת חיים ולהוקרה לאדם שהסכים 

מרצונו החופשי להציל את חייו של אדם אחר  

הצעת חוק מס' פ/324/18; הועברה לוועדה ביום ב' בתמוז התשס"ט )24 ביוני 2009(   *

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשס"ט, עמ' 194   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 394   2
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