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עמוד
הצעת חוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳  ,(31התשנ״ט 998-ו
הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מם׳ ) (18הארבה ופיצול של חופשת לידה בשל
תקופת אשפוז( ,התשנ״ט 998-ו

2וו
 14ו

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הביטוח הלאומי)תיקון מס׳  ,(31התשנ״גו1998-
ו.

תיקון סעיף 307

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה־995-ו' )להלן  -החוק העיקרי(,

בסעיף - 307
)ו(

בסעיף קטן )א( ,במקום ״במוסד ,וגוף ציבורי שהשר קבע בצו נושא״ יבוא

״במוסד ,והמדינה ,הסוכנות היהודית או רשות מקומית )בסעיף זה  -גוף ציבורי(
נושאים״;
)(2

בסעיף קטן)ב( ,בסופו יבוא:
״בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע כללים שלפיהם יעביר גוף ציבורי
לידי הזכאי לקצבה ,שיעור מחלק הקצבה ששולם לאותו גוף ציבורי ,בעד פרק
הזמן שבו שהה הזכאי לקצבה מחוץ למוסד ,לרבות מועדים ותנאים לתשלום
השיעור כאמור ,וכן תנאים שבהתקיימם ,יופסק .על אף הוראות סעיף קטן)א(,
תשלום חלק הקצבה המשולם לגוף הציבורי.״;

דברי
סעיף  69לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ״ד-
) 1994להלן  -חוק ביטוח בריאוח( ,קובע בסעיפים קטנים
)א( ו־)ב( לאמור:
״שירותי בריאות לפרט
) .69א( שירותי הבריאות שניתנו לפרט על ידי
המרינה ערב תחילחו של חוק זה ,במפורט בתוספת
השלישית ,ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות ,בין
בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשות מקומית,
אלא אם כי החליט שר הבריאות ,בהסכמת שר האוצר
ובאישור הממשלה ,כי שירותי הבריאות שניתנו לפרט
באמור יינתנו ,כולם או חלקם ,על ידי קופות החולים:
הוחלט כאמור ,יתוקנו התוספת השניה והשלישית
בהתאם.
)א... (1
)א ... (2
)ב( כל עוד לא העבירה המדינה לקופות החולים
את שירותי הבריאות האמורים בסעיף קסן)א( ,לא יהיו
קופות החולים חייבות לתת את השירותים האמורים.״
בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות פורטו
בין היתר שירותי הבריאות בתחום הגריאטרית
והפםיכיאטריה שניתנו על ידי המדינה ,ערב תחילתו של
חוק ביטוח בריאות.

י

הסבר
סעיף  307לחוק העיקרי קובע לאמור:
״חלוקת קצבה של זכאי הנמצא במוסד
) .307א( נמצא זכאי לקצבה במוסר ,וגוף ציבורי
שהשר קבע בצו נושא ביותר ממחצית הוצאות החזקתו
בו ,תשולם הקצבה בחלקה לזכאי ובחלקה לגוף הציבורי;
היו לזכאי תלויים ,ישולם להם חלק מהקצבה.
)ב( השר ,באישור ועדת העבודה והרווחה ,יקבע
כללים ותנאים לחלוקת הקצבאות ,לדבוח שיעורי חלוקת
הקצבאות לסוגיהן ,ובלבד שלזכאי לקצבה ישולם חלק
ממנה שאינו נמוך מסכום השווה ל־/ם 20מקצבת יחיד
מלאה כמשמעותה בסעיף .200
ס

)ג( השר רשאי להחיל בתקנות את ההוראות
בדבר חלוקת הקצבאות שקבע לפי סעיף קטן)ב( ,כולן או
חלקן ,בשינויים ובתנאים שקבע ,גס על זכאי לקצבה
הנמצא במוסד על פי הפניה של משרד ממשלתי.״
בתקנות הביטוח הלאומי )חלוקת קצבה(,
התשמ״ד) 1984-ק׳׳ת החשמ״ד ,עמי  (1961שהותקנו לפי
סעיף  307נקבעו שיעורי הקצבה שעל המוסד לביטוח
׳,לאומי להעביר לגוף הציבורי הנושא בהוצאות החזקת
הזכאי לקצבה הנמצא במוסד ,והשיעור מהקצבה שעל
המוסד להעביר לידי הזכאי עצמו.

ס־ח ההשג־ה ,עמ׳ 207־ ,התשנ־ח .עמי .378
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)(3

אתרי סעיף קטן)ג( יבוא:
מד(

לקופת חולים ,הנושאת ביותר ממחצית הוצאות אחזקתו של זכאי לקצבה

הנמצא במוסד והמקבל בו שירותים כמפורט בפסקאות )ו( או) ,(2ישולם חלק
הקצבה לפי הוראות סעיף זה האת אף אם השוהה במוסד זכאי לשירותים אלה,
לפי הוראות תוק ביטוח בריאות -
נו(

שירותי אשפוז פסיכיאטריים הניתנים למי שמאושפז בבית חולים

כהגדרתו בסעיף ו לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ״א-ו99ו  ,למעט
2

שירותים באמור הניתנים במסגרת אשפוז יום;
)(2

שירותי אשפוז סיעודיים ,למעט שירותים כאמור הניתנים במסגרת

אשפוז יום ,למי שמאושפז בבית חולים סיעודי ,ובתנאי שהמאושפז הוא
חולה סיעודי גריאטרי ,תשוש נפש או נכה סיעודי צעיר:
בסעיף קטן זה -
״בית חולים סיעודי׳•  -בית חולים או מחלקה בבית חולים שהשר קבע בצו
ובלבד שהם מיועדים לאשפוז סיעודי לפי תנאי רישומם לפי סעיף 25
לפקודת בריאות העם  ,והמנהל הכללי של משרד הבריאות אישר כי הם
5

מקיימים את תנאי הרשיון ,וכל עוד הם מקיימים את תנאי הרשיון;
״קופת חולים״  -קופת חולים כהגדרתה לפי חוק ביטוח בריאות.
.2

תחילתו של חוק זה ב־ ו לחודש שלאחר פרסומו)להלן  -יום התחילה( ,והוא יחול על

תחילה ותחולה

קצבאות המשתלמות בעד יום התחילה ואילך.
.3

צו שנקבע לפי סעיף  207לחוק העיקרי  ,כנוסחו ערב יום תחילתו של חוק זה ,בטל
4

ביטול צו

מיום התחילה.
דברי
בצו הביטוח הלאומי )קביעת גוף ציבורי(,
התשמ״ד984-ו)ק״ת התשמ״ד ,עמי  927ו( ,נקבעו הגופים
שהוכרו ,לענין זה ,כגוף ציבורי.
לפי הוראות אלה מעביר המוסד לביטוח לאומי,
״חלקי קצבאות״ של מאושפזים בבתי חולים או
במחלקות אשפוז פסיכיאטרי ,סיעודי וגריאטרי ,למשרד
תבריאות ,האחראי למתן שירותי בריאות אלה ,וכן
לקופת החולים הכללית ,אשר נושאת בהוצאות האשפוז
בתחומים אלה ,במקום משרד הבריאות ,בשל מבוטחיה
המאושפזים במוסדות שנמנו בצו האמור.
מוצע לקבוע בחקיקה ראשית את הגופים שיהיו
זכאים לקבל חלק מהקצבה של השוהה במוסד.
עוד מוצע לקבוע הוראות מפורשות לגבי זכאות
באמור של קופות החולים ובכך להיערך גם למצב שבו
שיריתי תבריאות בתחומי הפסיכיאטרית ,הגריאטרית
והסיעוד הניתנים היום על ידי משרד הבריאות ,יינתנו

1
4

הסבר
על ידי קופות החולים לפי סעיף  69לחוק ביטוח
בריאות.
ההוראות המוצעות לגבי קופות החולים מבחינות
בין שניים אלה:
)א( שירותי תבריאות שקופת חולים חייבת לספק
למבוטחיה לפי חוק ביטוח בריאות כיום ,ולפיכך לא
יחולו לגביהם כללי חלוקה הקצבה ,אף אם הזכאי
לקצבה נמצא במוסר וקופת חולים או גוף אחר נושא
ביותר ממחצית הוצאות החזקתו של הזכאי במוסד.
)ב( שירותי הבריאות בתחומי הפסיכיאטרית,
הגריאטרית והסיעוד הממומנים כיום בעיקר בידי משרד
הבריאות  -ואשר לגביהם ימשיך המוסד להעביר ,גם
בעתיד ,את חלק הקצבה לגוף המפורט בסעיף 7ס)5א(
המוצע ,אם הוא נושא בנטל מימון אחזקת הזכאי
לקצבה ,וזאת בין אם הגוף האמור לענין זה ,הוא משרד
הבריאות ובין אם הוא קופת החולים.

ם׳ח התשט״ו ,עמ־ ו.12
ע״ר  ,1940תום׳ ) ,1ע( .191
ק״ת התשמ״ד ,עמי .1961
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מתפרסמת בזה העעת תוק של חברת הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

הצעת חוק עבודת נשים )תיקון מס׳ ) (18הארבה ופיעול של חופשת לידה
בשל תקופת אשפוז( ,התשנ״ט*1998-
תיקון סעיף 6

ו.

בחוק עבודת נשים ,התשי״ד־954ו' ,בסעיף - 6
)ו(

בסעיף קטץ)בו( -
)א(

ברישה ,במקום ״לאחד מאלה״ יבוא ״לאלה״;

)ב(

בפסקה )ו( ,במקום ״עד תום תקופת האשפוז״ יבוא ״לתקופה שלא תעלה

על תקופת האשפוז״;
במקום פסקה ) (2יבוא:

)ג(

״)(2

לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו בתכוף

לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם
סיומה:״;
)ד(

בסיפה ,במקום ״לבחירה״ יבוא ״לזכאות״ ובמקום ״עליה•׳ יבוא ־על

מימושה״;
)(2

בסעיף קטן)ד( -
)א(

ברישה ,במקום ״לאחד מאלה״ יבוא ״לאלה״;

)בן

בפסקה )ו( ,כמקום ״עד תום תקופת האשפוז״ יבוא ״לתקופה שלא תעלה

)ג(

במקום פסקה ) (2יבוא:

על תקופת האשפוז״;
״)(2

לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו בתכוף

לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם
סיומה;״;
)ד(

בסיפה ,במקום ״לבחירה״ יבוא ״לזכאות״ ובמקום ״עליה״ יבוא ״על

מימושה״.
דברי
סעיף  6לחוק עבודת נשים ,התשי״ד ,1954-מאפשר
ליולדת שתיא או תינוקה נזקקים לאשפוז של למעלה
משבועיים במהלך תקופת תופשת הלידה ,לבחור אם
להאריך את חופשת הלידה עד תום תקופת האשפוז אך
לא באופן שתופשת הלידה תארך יותר משישה עשר
שבועות ,או לפצל את חופשת הלירה ,כך ששלושה
שבועות יהיו בתכוף ליומ הלידה ויתרת החופשה תהיה
לאחר השחרור מבית החולים .מצב זה אינו מספק את
צורכיהן של אמהות עובדות ,במקרים קשים שבהם האם
או תתינוק נזקקים לאשפוז ממושך או לטיפול אינטנסיבי
בבית לאחר השחרור מבית החולים.

הסבר
כיוון שלפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תתשנ״ה ,1995-משלם הביטוח הלאומי עד שישה עשר
שבועות של חופשת לידה ,מוצע שליולדת במצב האמור
תעמוד הזכות לשישה עשר שבועות של חופשת לידת
בתשלום ולפיצול תופשת הלידה.
מוצע לכן ,לבטל את ההגבלה הקיימת בסעיף 6
כנוסחו היום ,ולאפשר לאם גם לפצל וגם להאריך את
חופשת הלידה לפי הצורך ,ובלבד שתקופת חופשת
הלידה לא תעלה על שישה עשר שבועות.
העלות תכספית המוערכת של הצעת החוק היא
כ־9ו מיליון ש״ח .מוצע כי המימון יבוא מכספי המוסד
לביטוח לאומי.
חברת הכנסת נעמי בלומנטל

י הצעת חוק מם׳ פ485/ו :הועברה לוועדה ביום ב״ט באייר התשנ״ח ) 25במאי .(1996
י סיח התשי״ד ,עמי  :154התשנ־ח ,עמי .235
4ןך
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