מדינת ישראל – משרד הבריאות
החטיבה לעניני בריאות

חוזר מס' 28/2006_:
ירושלים ,ו' אלול ,תשס"ו
 30אוגוסט2006 ,
תיק מס' __15/7/1_:

אל :מנכ"לי קופות החולים
מנכ"לי בתי החולים הציבוריים

הנדון :תיקון חוק שירות הציבור )מתנות(
הננו להביא לידיעתכם את התיקון לחוק שירות הציבור )מתנות( ,התש"ם –  ,1979האמור
להיכנס לתוקפו ביום .1 :בספטמבר :2006
 .1על פי התיקון ,הוחל החוק גם על "בעלי משרות ותפקידים מטעם קופות חולים ובתי
חולים ציבוריים" .בית חולים ציבורי ,לעניין החוק ,הוא אחד מאלה:
)(1
)(2
)(3
)(4
.2

.3

תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה – ;1985
בית חולים בבעלות רשות מקומית;
בית חולים בבעלות קופת חולים;
בית חולים שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף ) (2) 9א( לפקודת מס הכנסה.

לעניין בעלי משרות ותפקידים ,כאמור בסעיף  1לעיל ,הוחלה הגדרת מתנה בשינוי
מסויים ,והיא כוללת "הקניית נכס שלא בתמורה או מתן שירות או טובת הנאה אחרת
שלא בתמורה ,מאת יצרן ,יבואן ,או ספק של תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים )נוסח
חדש( ,התשמ"א 1981 -או של ציוד רפואי".
אין שינוי בתחולת החוק על נושאי משרה או תפקיד מטעם המדינה ,לרבות עובדיהם
של בתי החולים הממשלתיים .על אלה ,תוסיף לחול הגדרת "מתנה" המקורית הקבועה
בחוק ,וכוללת " הקניית נכס שלא בתמורה או מתן שירות או טובת הנאה אחרת שלא
בתמורה" ,ללא קשר למקורם.

_______________________________________________________
כתובת המשרד :רח' רבקה  ,29קומה  ,4ירושלים
מען למכתבים :ת"ד  ,1176ירושלים ,מיקוד – 91010
טלפוו 02 – 5681280 :פקס02– 6725821 :
דואר אלקטרוניmminhal@moh.health.gov.il :
________________________________________________________

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

לוט (1 :
(2

חוק שירות הציבור )מתנות( התש"ם – .1979
התיקון לחוק.

העתק  :המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
ס/מנכ"ל בכיר למנהל ולמשאבי אנוש
ס/מנכ"ל לכלכלת בריאות
ס/מנכ"ל לתכנון תיקצוב ולתימחור
ס/מנכ"ל קופות חולים
ס/מנכ"ל להסברה ויחסים בינלאומיים
היועצת המשפטית
אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
מנהל האגף לרפואה כללית
מנהל אגף הרוקחות
מנהלת האגף להבטחת איכות
מנהל אגף ביקורת פנים
מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהל המחלקה לרפואה קהילתית
מנהל תחום מינהל ומשק
מרכזת המועצות הלאומיות
הספריה הרפואית
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית – "הדסה"
רכז הבריאות  ,אגף תקציבים – משרד האוצר
יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
יו"ר ארגון רופאי המדינה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
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