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התחילה( ,והוא יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך.

תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מה– 1בחודש שלאחר פרסומו )להלן  -יום תחילה ותחולה
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חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס'  ,(31התשס"ה―*2005
.1

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד) 11994-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 58

תיקון סעיף 58

) (1בסעיף קטן )ב( -
)א(

במקום " 24חודשים" יבוא " 18חודשים";

)ב( בהגדרה "חודש" ,בסופה יבוא "או תקופה קצרה יותר של ימי שהייה כאמור,
שקבע המוסד לגבי אדם מסוים ,אם אותו אדם הוכיח למוסד כי בשל עיסוקו
קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את קיצור התקופה";
)(2

בסעיף קטן )ד( -
)א( בפסקה ) ,(1בהגדרה "תשלום מיוחד" ,המילים "כפול  - "5יימחקו ,ובמקום
"ב– "2.8יבוא "ב–;"5
)ב( בפסקה ) ,(3במקום " 12חודשים רצופים" יבוא " 6חודשים רצופים" ,במקום
"בסעיף קטן זה" יבוא "בסעיף זה" ,בכל מקום ,במקום "שנת התשלום" יבוא "תקופת
התשלום" ובסופה יבוא "ואולם בתקופה שתחילתה בתום תקופת התשלום וסיומה
בתום תקופת ההמתנה שהיה חייב בה אילולא שילם את התשלום המיוחד ,או
בתום  12חודשים ,לפי המוקדם ,לא יהיה זכאי אותו אדם לשירותי בריאות לפי
הוראות סעיף  11וכן לשירותי הבריאות המנויים בפרט )6ד( לתוספת השניה; שילם
אדם למוסד תשלום מיוחד כאמור בפסקה זו ,ייתן המוסד הודעה על כך לקופת
החולים שבה רשום האדם";
)ג( בפסקה ) ,(4במקום "שנת התשלום" יבוא "תקופת התשלום" ובמקום "שנת
תשלום" יבוא "תקופת תשלום";

)(3

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
")ד (1השלים אדם את תקופת ההמתנה החלה לגביו לפי הוראות סעיף
קטן )ב( ,או שילם תשלום מיוחד חלף תקופת ההמתנה לפי הוראות סעיף קטן )ד(,
והמוסד לא נתן על כך הודעה לקופת החולים שבה רשום האדם לפי הוראות
סעיף קטן )ב (3או )ד() ,(3לפי הענין ,זכאי אותו אדם להחזר בשל תשלום ששילם

__________
*
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תמורת שירותי בריאות שניתנו לו בישראל בתקופה שמתום תקופת ההמתנה
או תקופת התשלום ,לפי הענין ,ועד למועד מתן ההודעה כאמור ,לפי הכללים
והתנאים שנקבעו לפי סעיף 3א)ה())(3א( ובסכום שתקבע הוועדה שמונתה לפי
אותו סעיף ,ובלבד שאותו אדם היה זכאי לקבל את שירותי הבריאות האמורים
מקופת החולים; קבעה הוועדה את זכאותו של אדם להחזר כאמור ,ינכה המוסד
את הסכום שקבעה הוועדה מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות ,וישלמם
לאותו אדם בהתאם להוראות ובמועדים שנקבעו לפי סעיף 3א)ה())(3ג(.".
תחילה

 .2תחילתו של סעיף  58לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,ב– 1בחודש שלאחר פרסומו )להלן
 -יום התחילה(.

הוראת מעבר

 .3שילם אדם לפני יום התחילה תשלום מיוחד לפי הוראות סעיף )58ד( לחוק העיקרי,
כנוסחו ערב יום התחילה )בסעיף זה  -התשלום הקודם( ,יראו את התשלום האמור כתשלום
על חשבון התשלום שיש לשלמו לפי הוראות סעיף )58ד( לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה
)בסעיף זה  -התשלום הנדרש( ,ובלבד שערב יום התחילה לא היה קיים חוב בעד התשלום
המיוחד ,שהפיגור בתשלומו עלה על שלושה חודשים ,כאמור בסעיף )58ד() (3לחוק העיקרי
)בסעיף זה  -חוב בפיגור(; עלה סכום התשלום הקודם ששילם אדם על התשלום הנדרש,
וערב יום התחילה לא היה קיים חוב בפיגור ,ישיב המוסד לביטוח לאומי לאותו אדם את
סכום ההפרש.
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