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שנתית הרב התכנית על לשנה, אחת  הכנסת, של  הכלכלה לוועדת ידווח השר .13
והיקפן הרשות של פעולותיה ועל ,5 סעיף להוראות בהתאם שאישר השנתיות והתכניות

והאכיפה. הפיקוח זה, לרבות לענין חוק להוראות בהתאם

הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור  רשאי, והוא זה חוק  ביצוע על ממונה השר .14
לביצועו. תקנות להתקין

12א ― בסעיף ,1927 הטיס, בחוק .15

"רשות התעופה יבוא האזרחית" התעופה "מינהל במקום (א), בסעיף קטן (1)
הרשות)"; רופא ― זה "(בסעיף יבוא מינהל)" רופא ― "(להלן ובמקום האזרחית"

"רופא יבוא המינהל" "רופא  במקום מקום, בכל ו-(ג), (ב)  קטנים בסעיפים (2)
הרשות".

יבוא לאחר" "לאצול אחרי ,19 בסעיף התשכ"ג―1963, תעופה, שירותי רישוי בחוק .16
התעופה כמשמעותם בחוק רשות הרשות, ולעובדי האזרחית למנהל רשות התעופה "לרבות

התשס"ה―2005". האזרחית,

לפי האזרחית התעופה מינהל למנהל חוק זה של תחילתו ערב הנתונות הסמכויות .17
תפקידיו. ביצוע הרשות, לשם למנהל זה, חוק של תחילתו ביום מוקנות, החל הטיס, דיני

פרסומו. מיום ימים 90 זה חוק של תחילתו .18
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והוראת שעה), התשס"ה―2005* 28 מס' (תיקון ממלכתי בריאות ביטוח חוק

5ב, בסעיף  העיקרי),  החוק (להלן ― התשנ"ד―11994  ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק .1
מקופת למעבר או ילדו בקופת חולים לרישום או זה, ”בקשר לרישומו "לענין יבוא בסופו
כהגדרתן התקשרות, הפסקת או מרפאה לסגירת בקשר לרבות ― לאחרת" אחת חולים

23א". סעיף הודעה לפי החייבת במסירת 23א, בסעיף

לחוק העיקרי יבוא: 23 סעיף אחרי .2
על "הודעה

מרפאה סגירת
הפסקת או
התקשרות

להפסיק או מרפאה לסגור חולים קופת החליטה (א) 23א.
שחלפו לאחר אלא כן, תעשה לא רפואי, שירות למתן התקשרות
הודעה כך על מסרה  שבו המועד מן לפחות, חודשים  שלושה

― כמפורט להלן

לכך;  הסמיכו שהוא למי או 5ב, למנהל סעיף לענין (1)

מעבר הוראת

תחילה

5ב תיקון סעיף

23א סעיף הוספת

השר דיווח

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (31 בינואר 2005); התשס"ה בשבט כ"א ביום בכנסת התקבל  * 

.48 עמ' התשס"ה (20 בדצמבר 2004), בטבת ח' מיום  ,60 ― הכנסת חוק  
.26 עמ' התשס"ה, ס"ח התשנ"ד, עמ' 156;  1

ותקנות ביצוע

חוק  תיקון
7 הטיס ― מס'

חוק  תיקון
שירותי  רישוי

תעופה
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באותה רפואי שירות שקיבלו המבוטחים לכל (2)
השנה בחצי  התקשרות, אותה במסגרת או מרפאה 

שקדמה לאותו מועד;

תמסור רפואי, שירות הפסקת על חולים לקופת נודע (ב)
(א), סעיף קטן של ו-(2) (1) בפסקאות למנויים הודעה כך על
על  החולים לקופת שנודע מהמועד ימים מ-30  יאוחר  לא 

הרפואי. השירות הפסקת

זה, סעיף לביצוע וכללים הוראות יקבע הבריאות שר (ג)
― בדבר לרבות

למבוטחים; ההודעה מסירת דרכי (1)

נותן השירות ידי על מידע למסירת דרכים ומועדים (2)
חולים; לקופת הרפואי

המקום הקרוב על הודעה לרבות תוכן ההודעה, (3)
שנסגר; הסוג מאותו רפואי שירות לקבלת

למנהל  המבוטח לפנות זכות ההודעה בדבר תוכן  (4)
בבקשה 5ב, סעיף לענין לכך  הסמיכו שהוא  למי או
המעבר מועד לפני  אף אחרת, חולים לקופת  לעבור

5(ב). בסעיף האמור

― זה בסעיף (ד)

התקשרות; חידוש אי לרבות ― התקשרות" ”הפסקת

29ב(ג)(1); בסעיף כהגדרתה ― ”מרפאה"

רופא משפחה, רופא בידי הניתן שירות ― רפואי" ”שירות
סוג הניתן מאותו היחיד שהוא מעבדה, או ילדים, אחות

יישוב." מטעמה, באותו הקופה, או ידי על

התשס"ז (30 ביוני  י"ד בתמוז יום ועד (1 ביולי 2005)  התשס"ה בסיון כ"ד שמיום בתקופה .3
חודשים". נאמר ”שישה אחת" ”שנה במקום העיקרי כאילו לחוק 5(ב) סעיף ייקרא (2007

(1 ביולי 2005). התשס"ה בסיון כ"ד ביום זה חוק של תחילתו .4

או  סגירת מרפאה על זה, יחול 2 לחוק כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 23א סעיף (א) .5
ואילך. התחילה מיום האמור, בסעיף כהגדרתם רפואי, שירות למתן התקשרות הפסקת

הודעה  שמסר מי על  יחול  זה, לחוק  3 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 5(ב) סעיף (ב)
.3 בסעיף האמורה בתקופה 5(ג) למעבר לפי סעיף

  

ן ו ר ש ל א י ר  א
הממשלה ראש

ה ו נ י  נ  ד
הבריאות שר

ב צ ק ה  ש  מ
המדינה נשיא

ן י ל ב י ר ן ב ו א  ר
הכנסת ראש יושב

 5 תיקון סעיף
שעה הוראת ―

תחולה

תחילה


