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החל ביום כ"ז באייר התשס"ח ( 1ביוני  )2008ועד ליום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר הוראת שעה -
הוספת סעיף 40א
1

 ,)2010יקראו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994- (להלן  -החוק העיקרי),
כך שאחרי סעיף  40לחוק העיקרי יבוא:

"דיווח על תרומות
בתחום הבריאות

40א( .א) תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד
מהמפורטים להלן ,שנתן תרומה בכסף או בשווה כסף לגופים
העוסקים בתחום הבריאות והפועלים ללא מטרת רווח ,ימסור
לשר הבריאות עד יום  1ביוני בכל שנה את רשימת הגופים
שלהם תרם כאמור:
()1

יצרן ,יבואן או משווק של ציוד רפואי;

()2

בעל רישום של תכשיר;

( )3יצרן ,יבואן או משווק של תכשיר ,אף אם אינו בעל
הרישום;
( )4תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים
המנויים בפסקאות ( )1עד (.)3
(ב) שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך ,יפרסם באתר
האינטרנט של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו
לפי סעיף קטן (א).
(ג)

בסעיף זה -

"בעל רישום"  -מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס
לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א1981-;2
"גופים העוסקים בתחום הבריאות"  -לרבות כל אחד מאלה:
( )1גופים העוסקים בהספקת שירותים ,במחקר
ובפיתוח בתחום הבריאות ,ובכלל זה בביצוע ניסויים
קליניים;
( )2גופים העוסקים בייצוג חולים או עובדים בתחום
הבריאות;
( )3גופים העוסקים בקידום תחום הבריאות או
בהגברת המודעות לנושאים בתחום הבריאות;
"פנקס" ו"תכשיר"  -כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש],
התשמ"א;1981-
"ציוד רפואי"  -לרבות מכשיר ,תוכנת מחשב ,אבזר ,חומר
כימי ,מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי ,המשמשים
בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר,
תוכנה ,אבזר ,חומר כימי ,או מוצר כאמור במסגרת
טיפול רפואי ,ולמעט תכשיר;
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח".1968-
*
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הוספת סעיף 15א1

.1

על אף האמור בסעיף 40א(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה ,דיווח ראשון לפי הסעיף
האמור יימסר ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1בינואר  ,)2009לגבי תרומות שניתנו החל ביום
כ"ח בסיוון התשס"ח ( 1ביולי .)2008
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חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס'  ,)21התשס"ח2008-*
בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה–1975 ,26אחרי סעיף 15א יבוא:
"מסירת מידע מהקרן 15א( .1א) הקרן תמסור מידע שקיבלה לפי סעיף  ,15בדבר שם
המבטח של רכב ומספר הפוליסה שלו ,לפי מספר הרישוי של
הרכב ,לנפגע או לגוף שייקבע ,בהתאם לבקשתו שבה יצוין כי
המידע נדרש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים;
נוסף על המידע האמור ,תמסור הקרן למשטרת ישראל מספרי
רישוי ותקופות ביטוח של כלי רכב ,לשם חקירת תאונות
דרכים ואכיפת הוראות הדין הנוגעות לכך ולשם אכיפת
הוראות פקודת הביטוח.
(ב) שר האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,יקבע את הגופים
הזכאים לקבל מידע לפי סעיף קטן (א) ,ואת האופן ,המועד
והתנאים למסירת המידע מהקרן לנפגעים ,לגופים כאמור
ולמשטרת ישראל ,וכן את התשלום שרשאית הקרן לגבות
בעד מסירתו ,ורשאי שר האוצר ,לקבוע הוראות שונות לגבי
מבקשי מידע שונים".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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דניאל פרידמן
שר המשפטים
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