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הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 37(, התשס"ח-2007

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 1, אחרי סעיף 40 יבוא:1 הוספת סעיף 40א

"מסירת מידע 
מרשויות המדינה

שר הבריאות רשאי לקבוע בתקנות כי רשות מרשויות המדינה 40א 
החייבת במתן שירותי בריאות למבוטח לפי חיקוק אחר, לרבות 
המוסד לביטוח לאומי, תמסור הודעה על כך לקופת החולים 
שבה רשום המבוטח; בתקנות כאמור ייקבעו הפרטים שייכללו 
בהודעה, והן יותקנו בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע 

החיקוק האחר" 

    
    

סעיף 3)א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-
1994 )להלן - חוק ביטוח בריאות ממלכתי(, קובע כי "כל 
כן  אם  אלא  זה,  חוק  לפי  בריאות  לשירותי  זכאי  תושב 
הוא זכאי להם לפי חיקוק אחר"  סעיף זה פוטר את קופות 
החולים מחובתן לספק שירות למבוטח הרשום אצלן, אף 
אם השירות כלול בסל השירותים שלפי חוק ביטוח בריאות 
ממלכתי, במקרים שבהם הוא זכאי לקבלו לפי חיקוק אחר  
עם זאת, לקופות החולים אין מידע בדבר זכאות המבוטח 
ראשית  בחקיקה  כיום  ואין  אחר",  "חיקוק  לפי  לשירות 
הוראה המחייבת או מאפשרת לגוף האחראי לפי חוק על 
מתן שירותי בריאות לאדם "לפי חיקוק אחר", לתת הודעה 

מתאימה לקופות החולים 

ומחייבת  המסמיכה  הוראה  היום  אין  למשל,  כך, 
את משרד הביטחון להעביר לקופות החולים מידע בדבר 

חוק  לפי  בריאות  לשירותי  הזכאים  מבוטחיהן,  רשימת 
הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[ 

בית המשפט העליון, בפסק דינו בע"א 8825/03 שירותי 
נ' משרד הביטחון )טרם פורסם(, ציין כי  בריאות כללית 
"המצב  שכן  החקיקתי,  במישור  פתרון  מחייבת  הסוגיה 

שנוצר אינו ראוי ואינו צודק" 

לפיכך מוצע להוסיף לחוק ביטוח בריאות ממלכתי את 
סעיף 40א שיסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות שרשות 
למבוטחי  שירותים  למתן  האחראית  המדינה  מרשויות 
קופות החולים לפי חיקוק אחר, חייבת למסור על כך הודעה 
לקופות החולים שבהן רשומים המבוטחים הזכאים לקבל 
מידיה את השירותים  כמו כן, בתקנות האמורות יקבע שר 

הבריאות מהם הפרטים  שייכללו בהודעה כאמור 
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