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מ–100  הנמוך התדרים בתחום קרינה להיווצר עלולה או נוצרת פעילותו שעקב קרינה מקור .7
גילוח, מכונת מכונת כביסה, מקרר, מזגן, כגון ביתיים, זה: מכשירי חשמל ובכלל  קילוהרץ,
המשמשים מיתקנים ולמעט  חשמל, נורות  או אישי מחשב  חשמלי, סדין  שיער, מייבש
עילי מתח קווי עליון, מתח ולהספקה של חשמל, ובכלל זה קווי לחלוקה להולכה, לייצור,

הביתית. החלוקה לשלב עד מתח נמוך, והשנאה וקווי משנה תחנות ותת–קרקעי,

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

ן ו שר  אריאל
הסביבה השר לאיכות מקום ממלא

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2006* ,(34 מס' (תיקון ממלכתי בריאות ביטוח חוק

18(א), בסעיף  העיקרי),  החוק - (להלן  התשנ"ד-11994  ממלכתי, בריאות ביטוח בחוק .1
ו–46א(א)". "ו–19" יבוא "19 במקום

לחוק העיקרי יבוא: 46 סעיף אחרי .2
 "תלונה שענינה
שירותי מתן אי

בריאות

שירותי מתן אי שענינה מבוטח  של  תלונה  כי  הנציב החליט (א) 46א.
21 בתוך הנציב פי החלטת על חולים קופת פעלה מוצדקת ולא היא בריאות
שהוא או למי למנהל לפנות רשאי המבוטח יהיה ההחלטה, מיום מתן ימים
(בסעיף הנציב את החלטת המנהל) בבקשה לאכוף זה - (בסעיף לכך הסמיך
יורה הבריאות, שירותי את המבוטח ורכש בקשה הוגשה הבקשה); - זה
שיקבע, מתוך בסכום הרכישה, בעד למבוטח החזר ביצוע על המנהל למוסד

16(א)(1). סעיף לפי לקופה המגיעים המימון מקורות

ההוראות  המנהל יחולו על זה, סעיף לפי הפעלת סמכותו לענין (ב)  
בשינויים 3א(ה)(3)(א), לענין סעיף הבריאות שר שמינה הוועדה החלות על
עליו החלות ההוראות המוסד יחולו על ההחזר  ביצוע ולענין המחויבים,

האמורה. הוועדה החלטת ביצוע לענין

של זכאותו שענינה תובענה  לעבודה  הדין  לבית הוגשה (1) (ג)
קופת כך על תודיע התלונה, נשוא בריאות לשירותי המבוטח

למנהל. בכתב המבוטח רשום שבה החולים

כאמור תובענה הוגשה (א), קטן  בסעיף האמור אף על (2) 
יעשה לא הבקשה, הוגשה שבו מהמועד מוקדם במועד (1) בפסקה
כך, שימוש בסמכויות על לו הודיע המנהל או המוסד אם המנהל,

(א). סעיף קטן לו לפי הנתונות

18 תיקון סעיף

46א הוספת סעיף

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו כ' ביום בכנסת  * התקבל

.27 עמ' התשס"ו (15 בנובמבר 2005), בחשון י"ג מיום  ,100 ― הכנסת חוק  
.814 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 156;
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שירותי בעד (א), קטן  בסעיף כאמור להחזר זכאי יהא  לא מבוטח (ד)
(א)." קטן בסעיף כאמור הנציב החלטת ניתנה בטרם שרכש בריאות

והוא התחילה), יום - (להלן בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) א' ביום זה חוק 3. תחילתו של
שניתנו מיום  2 לחוק זה, לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 46א סעיף לפי הנציב החלטות על יחול

ואילך. התחילה

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

וה נ י   דנ
הבריאות שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2006* ,(13 מס' (תיקון להשכלה גבוהה המועצה חוק

העיקרי), בסעיף 4א - החוק התשי"ח-11958 (להלן - גבוהה, להשכלה המועצה בחוק .1

התאחדות ראש יושב יהיה אחד  "וחבר במקום ובו, "(א)"  יסומן בו האמור (1)
בישראל התאחדות הסטודנטים ראש יושב יהיה אחד "חבר בישראל" יבוא הסטודנטים
ואקדמאים סטודנטים  ארגון ראש יושב יהיה אחד וחבר ההתאחדות) - זה  (בסעיף

הארגון)"; - זה (בסעיף בישראל

(א) יבוא: קטן אחרי סעיף (2)

יהיה אחד, לגוף שאוחדו מלהתקיים או חדל הארגון או ההתאחדות חדלה "(ב)
לפי המאוחד, הגוף יושב ראש או הנותר הגוף יושב ראש המועצה מחברי אחד

מטעמו." נוסף נציג יהיה אחד וחבר הענין,

מינוי חברי  על יחולו 1 לחוק זה, כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 4א (א) הוראות סעיף .2
זה, ואילך. של חוק פרסומו לאחר המועצה הראשונה שתמונה

נציג  שהוא  מועצה חבר של מקומו  התפנה אם  (א), קטן בסעיף  האמור אף (ב) על  
ארגון יושב ראש במקומו ימונה קטן, סעיף באותו כאמור הראשונה המועצה לפני מינוי ציבור
מעמד בעל שאינו מועצה - חבר ציבור" "נציג זה, בישראל; בסעיף ואקדמאים סטודנטים

בישראל. הסטודנטים ראש התאחדות ושאינו יושב הגבוהה ההשכלה בשדה

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

לבנת ר מו  לי
והספורט התרבות החינוך שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו כ' ביום בכנסת  * התקבל

.23 עמ' התשס"ו (7 בנובמבר 2005), בחשון ה' מיום  ,99 ― הכנסת חוק  
.420 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשי"ח, עמ' 198;

ותחולה תחילה

4א תיקון סעיף

תחולה


