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בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד–1994 ,1בסעיף (10ג) ,במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2מבוטח שעבר מקופת חולים שבה היה חבר (להלן – הקופה הקודמת) לקופת חולים
אחרת (להלן – הקופה הנעברת) ,והצטרף לתכנית לשירותי בריאות נוספים של הקופה
הנעברת בתוך  60ימים מהמועד שבו החל להיות חבר באותה קופה ,יהיה פטור מתקופת
אכשרה בתכנית של הקופה הנעברת כמשך חברותו בתכנית של הקופה הקודמת; ואולם
קופת חולים המפעילה תכנית הכוללת שני רובדי זכויות רשאית לקבוע בתכנית כי תחולת
הפטור האמור על תקופת אכשרה ברובד השני תהיה רק על מי שהיה חבר בתכנית של
קופה קודמת הכוללת שני רבדים ,וכמשך חברותו ברובד השני של אותה תכנית".

דברי הסבר
בהתאם להוראות סעיף  10לחוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,התשנ"ד–( 1994להלן – החוק) ,קופת חולים רשאית
להציע לחבריה תכניות לשירותי בריאות נוספים ,שאינם
כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה .סעיף קטן
(ג)( )1שבסעיף האמור קובע כי קופת חולים תצרף לתכנית כל
חבר המבקש להצטרף אליה ,ולא תגביל את הצטרפותו או
את זכויותיו בעת הצטרפותו בתנאי כלשהו ,למעט תקופות
אכשרה סבירות שייקבעו לכלל העמיתים בתכנית לעניין
מתן שירותים שונים במסגרתה .לפי סעיף (10ג)( ,)2קופת
החולים רשאית לקבוע ,לעניין תקופות האכשרה ,הוראות
שונות לגבי מעבר מתכנית של קופה אחרת.

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לקבוע שמבוטח שעבר
מקופת חולים אחת לאחרת ובתוך  60ימים מהמועד שבו החל
להיות חבר בקופת החולים החדשה הצטרף לתכנית לשירותי
בריאות נוספים של אותה קופה יהיה פטור מתקופת אכשרה
כמשך הזמן שבו היה חבר בתכנית לשירותי בריאות נוספים
של הקופה הקודמת שהיה חבר בה.
עוד מוצע לקבוע כי קופת חולים המפעילה תכנית
לשירותי בריאות נוספים בשני רובדי זכויות רשאית לקבוע
כי תחולת הפטור על תקופת אכשרה ברובד השני תחול
רק על מי שהיה חבר בתכנית הכוללת שני רבדים בקופה
שממנה עבר ,כמשך הזמן שבו היה חבר ברובד השני של
אותה תכנית.

חברי הכנסת :חיים אורון ,אריה אלדד ,אורית נוקד ,דוד אזולאי ,אחמד טיבי ,אליהו גבאי ,אלחנן גלזר,
בנימין אלון ,דב חנין ,משה גפני ,עמירה דותן ,משה שרוני ,זבולון אורלב ,דוד טל
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