חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'  ,)53התשע"א*2011-
תיקון סעיף 8

.1

תחילה ותחולה

.2

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994- ,1בסעיף  ,8אחרי סעיף קטן (א )6יבוא:
"(א )7שילם חבר תשלום השתתפות עצמית בעבור שירות של ביקור אצל רופא ,מכון
או מרפאת חוץ ,שנקבע לגביו תשלום אחת לרבעון ,יהיה החבר פטור מתשלום בעבור
אותו שירות במשך שלושה חודשים מיום הביקור כאמור ,גם אם התקופה האמורה
חלה לאחר תום הרבעון שבו היה אותו ביקור.
(א )8גבתה קופת חולים תשלום מחברי משפחה מעבר לתקרת התשלום שנקבעה לפי
סעיף קטן (א()2()1ג)( )7או לפי סעיף קטן (א ,)6תשיב את הסכומים שגבתה מעבר לתקרה
האמורה ,ולא תידרש לשם כך בקשה מצד החבר; שר הבריאות רשאי להורות על הדרך
והמועד להשבת הסכומים".
תחילתו של חוק זה ב– 1בחודש של תחילת הרבעון הקלנדרי שלאחר תום תשעה
חודשים מיום פרסומו ,והוא יחול על שירותים שיינתנו ביום התחילה ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות
שמעון פרס
נשיא המדינה
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חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה),
התשע"א*2011-
תיקון חוק להנצחת
זכרו של מנחם בגין
 -מס' 3

.1

בחוק להנצחת זכרו של מנחם בגין ,התשנ"ח1998-- 1
()1

בסעיף  ,2לפני ההגדרה "המכון" יבוא:
""המוזאון"  -מוזאון מנחם בגין כמשמעותו בסעיף ;";22

()2

בסעיף  ,3במקום "המכון והארכיון" יבוא "המכון ,הארכיון והמוזאון";

( )3בסעיף  ,14במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה
נוספות";
( )4בסעיף (18ב) ,במקום הסיפה החל במילים "לשתי תקופות" יבוא "לתקופות כהונה
נוספות";
()5

בסעיף  ,19בכל מקום ,אחרי "האתר ",יבוא "ובכלל זה המוזאון ,וכן";

( )6בסעיף  ,22אחרי "פועלו ומורשתו של מנחם בגין" יבוא "ובכלל זה מוזאון שבו
יוצגו תולדות חייו על רקע תקופת השואה באירופה ,המאבק להקמת המדינה ,שנות
עיצובה והמאורעות המרכזיים בתולדותיה";
*
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עם מי שאינו בעל
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מקבלן כוח אדם או
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שירות ציבורי".
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