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) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום הסיפה החל במילים "לועדה בת שלושה חברים" יבוא
"ליושב ראש הדירקטוריון ולמבקר הפנים של הקופה; יושב ראש הדירקטוריון יכנס
את הדירקטוריון לדיון בהתראה של המנהל ,בתוך  21ימים ממועד קבלתה; לא כונס
הדירקטוריון ,רשאי המנהל להורות על כינוסו במועד ובמקום שיקבע; הדירקטוריון
ידון בהתראה של המנהל ויודיע למנהל את החלטתו";
) (2בסעיף קטן )ג() ,(1במקום "ראתה הועדה של מועצת הבריאות" יבוא "ראה
המנהל כי לא כונס הדירקטוריון או" ,אחרי "התראת המנהל" יבוא "כאמור בסעיף
קטן )א(" ובמקום "תודיע על כך לשר הבריאות והוא רשאי למנות" יבוא "יודיע על כך
לשר הבריאות שיהא רשאי למנות";
) (3בסעיף קטן )ד( ,במקום "ממצאיה לאחר" יבוא "ממצאיה ,בתוך תקופה שיקבע
המנהל ושלא תפחת מ 15ימים ,ולאחר";
) (4בסעיף קטן )ה( 
)א( ברישה ,במקום "רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים הבאים ":יבוא
"רשאי הוא להורות למנהל לפרסם את ממצאי הועדה;".
)ב( לפני פסקאות )ו( עד ) (4יבוא:
")ה (1ראה שר הבריאות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף
קטן )ה( ,בתוך  14ימים ממועד מתן ההוראה כאמור,רשאי הוא לנקוט אחר
או יותר מהאמצעים האלה;":
)ג( בפסקה )ו( ,במקום "חבר הנהלה" יבוא "נושא משרה" ובסופה יבוא
"הושעה נושא משרה באמור ,ימונה אחר תחתיו לתקופת ההשעיה ,בהתאם
להוראות חוק זה ולתקנון קופת החולים";
)ר( האמור בפסקה )1א( יסומן ")וג(" ולפניה יבוא:
■')וא( להורות לקופה ,בהסכמת שר האוצר ,שלא להוציא בספים לצורכי
פרסום ,שיווק וקידום מכירות ,לתקופה שיקבע בהוראה :הוראה שניתנה
לפי פסקה זו תגבר על קביעה לפי סעיף )29ב();(2
■

נתקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשס"ב ) 1בינואר  :(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3040מיום ה' בחשון התשס"ב ) 22באוקטובר  ,(2001עמי .7
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשנ"ט ,עמ'  ;105התש"ס ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ'  229ועמ' .433

)1ב( להורות למוסד ,בהסכמת שר האוצר ,על עיכוב של סכום מכספי
מקדמות במשמעותן לפי סעיף )16ב() ,(2לתקופה שיקבע בהוראה ,ובלבד
שהסכום המצטבר המעוכב על פי פסקה זו לא יעלה על  %2.5מן הסכום
שהועבר לקופת החולים על ידי המוסד בחודש הקלנדרי שקדם לחורש
שבו ניתנה הוראת העיכוב; נסתיימה תקופת העיכוב יחזיר המוסר את
הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית חשב כללי כמשמעותה
בהודעה ברבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת
ברשומות.",

 .2תחילתו של חוק זה ביום י"ד בתשרי התשס''ב ) 1באוקטובר .(2001
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