
התשנ"ג1993* ,(11 מס' (תיקון מקביל מס חוק

6 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 התשל"ג1973 מקביל, מס לחוק 6 בסעיף *1
יבוא ו(ה)" (ד) קטנים "בסעיפים במקום , לחלוקה'' "סכום בהגדרת קטן>א<, בסעיף (1)

>ד<"; קטן ''בסעיף

יבוא: >ב< קטן סעיף במקום (2)

פי על חולים קופת לכל המוסד יקבע שנה כל של ביולי ובו בינואר ב1 "(ב)
מספר שבץ ליחס בהתאם לחלוקה מהסכום שיעור שבידיו, המעודכנים הנתונים

המשוקלל הנפשות מספר כל סך לבין החולים מקופות אחת בכל המשוקלל הנפשות
;''. החולים קופות בכל

ואילך הקביעה "מיום יבוא שנה" למשך ואילך הקביעה ''מיום במקום קטן>ג<, בסעיף >3<
חדשים"; ששה למשך

.(1993 בינואר 1) התשנ"ג בטבת ח' מיום בטל  (ה) קטן סעיף (4)

התחילה).תחילה יום  (להלן (1993 ביולי 1) התשנ"ג בתמוז י"ב ביום זה חוק של תחילתו . 2

מעבר אתהוראות המוסד יקבע הקביעה), מועד  (להלן זד. חוק של פרסומו לאחר בחודש באחד (1) (א) . 3

בחוק כנוסחו , העיקרי לחוק 6(ב< סעיף לפי חולים קופת לכל לחלוקה מהסכום השיעור
בטבת ח' ביום בידיו שהיו המעודכנים הנתונים פי על התחילה, מיום למפרע בתוקף זה,

.(1993 בינואר 1) התשנ"ג

לחוק 6>ב< סעיף לפי לשיעור בהתאם מקדמות המוסד יחלק הקביעה מועד עד (2)

התחילה. יום ערב כנוסחו העיקרי,

ששילם המקדמות סכום שבין ההפרש של חישוב חולים, קופת לכל יערוך, המוסד (ב)

לבין התחילה, יום ערב כנוסחו לחוק, 6(ב) סעיף לפי הקביעה מועד ועד התחילה שמיום בתקופה
 (להלן זה בחוק כנוסחו העיקרי, לחוק 6>ב) סעיף לפי האמורה לתקופה מהן אחת לכל המגיע הסכום

המגיע). הסכום

המגיע, הסכום על העולה שקיבלה המקדמות סכום את חולים קופת מכל ינכה המוסד (ג)

כך המגיע, מהסכום קטן בסכום מקדמות שקיבלו החולים קופות בין שניכה הסכומים את ויחלק
המגיע. הסכום לכדי יושלם מהן אחת לכל המקדמות שסכום

תשלומים בשלושה הענין, לפי ויועברו, ינוכו (ג) קטן בסעיף האמורים הסכומים (ד)

הקביעה. מועד שלאחר בחורש בשמונה המוסד שישלם במקדמה החל ורצופים, שווים חדשיים

החל שקיבל הסכומים את הקביעה, ממועד ימים 30 תוך למוסר, יעביר הבריאות משרד (ה)
ביטולו ערב בתוקף שהיה כפי , העיקרי לחוק 6(ה< סעיף לפי (1993 בינואר 1) התשנ"ג בטבת ח' ביום

לחלוקה מהסכום לשיעור בהתאם החולים קופות בין האמורים הסכומים את יחלק המוסד זה; בחוק

קטן>א<>1<. סעיף לפי המוסד שקבע

וייצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

שוחט ה) ג י י (ב אברהם
האוצר שר

י''א מיום חוק2181, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביולי1993); 6) התשנ''ג בתמוז י''ז ביום בכנסת נתקבל *
עמ'158. בטאי1993), 31) התשנ''ג בסיון

;124 עמ' התשים, ;105 עמ' התשל''ט, ;117 עמ' התשל''ח, ;180 עמ' התשל''ו, ;140 ועמ' 88 עמ' התשל''ג, ס''ח 1
41. ועמ' 35 עמ' התשנ"ב, ;126 עמ' התשנ"א, ;214 עמ' התשמ"ו, ;86 עמ' התשמ''ד,
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