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 תל אביב 124אבן גבירול מרחוב 

 ________________________ע"י 

 ")הקופה(להלן: "

 

(נוסח  הביטוח הלאומי לחוק) 3(א)(89והקופה הוסמכה כשירות רפואי בהתאם לסעיף  הואיל
 ");החוק(להלן: " 1995-משולב), התשנ"ה

 
והמוסד הציע לקופה, והקופה הסכימה לקבל עליה מתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי,  הואילו

, )כאמור בסימן ג' לפרק ה' של החוק, ובתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה
 א וכאמור בהסכם זה להלן;7") למעט תקנה התקנות(להלן: " 1968-התשכ"ח

 
(להלן: "ההסכם הקודם") אשר הסדיר את  23.3.03ובין הצדדים נחתם הסכם קודם ביום  הואילו

 החלמה ושיקום רפואי על ידי הקופות בטרם תיקון החוק,מתן הטיפולים הרפואיים, 

 
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  והואיל

 םטיפולים רפואיילחוק, כך שהאחריות למתן  86הוראות סעיף תוקנו  2015-התשע"ו), 2016-ו 2015
(להלן:  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דהמנויים בסל הבריאות לפי התוספת השניה ל

"סל ), וצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות סל שירותי הבריאות) (להלן: "חוק ביטוח בריאות"
 הוטלה במישרין על קופות החולים; )הבריאות"

 

ונפגעי עבודה זכאים לקבל מכח החוק גם שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות  והואיל
 החורגים ממנו או שאינם זכאים להם מכוח חוק ביטוח בריאות;או 

 

והוסכם בין הצדדים כי כלל שירותי הבריאות להם זכאים נפגעי עבודה בגין פגיעה  והובהר והואיל
 לחוק; 86בגלל התיקון האמור לסעיף  ויפגעבעבודה לא 

 

ים הנדרשים לנפגעי להסדיר במסגרת הסכמית זו מתן טיפולים ואביזר הצדדיםוברצון  והואיל
עבודה לצורך ריפוי, החלמה או שיקום רפואי, שאינם כלולים בסל הבריאות או חורגים ממנו או 

 שנפגע עבודה אינו זכאי להם מכוח חוק ביטוח בריאות;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 



 האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 

 בהסכם זה יפורשו הביטויים שלהלן כמפורט לצידם: -הגדרות  .2

לחוק, שנפגע בפגיעה  287(א) או 75מבוטח כמשמעו בסעיפים  - "מקבל שירות" 2.1
בעבודה כמשמעותה בסימן ב' לפרק ה' לחוק, כולל "תושב ישראל באזור" כמשמעותו בסעיף 

פרק ה' לחוק חלות עליו  ר הוראותשלחוק א 287לחוק, ו"מתנדב" כהגדרתו בסעיף  378
 ותביעתו הוכרה כפגיעה בעבודה על ידי המוסד, ולמעט:

 (א) לחוק בעת היותם בבית סוהר. 75), לסעיף 6המנויים בפסקה ( 2.1.1

 (א) לחוק בעת היותם במעון. 75) לסעיף 7המנויים בפסקה ( 2.1.2

 אל.לחוק, שאינם תושבי ישר 378תושבי ה"אזור" כמשמעותו בסעיף   2.1.3

 עובדים שאינם תושבי ישראל (להלן: "עובדים זרים").  2.1.4

 

שירותים רפואיים הנדרשים למקבל השירות כתוצאה מפגיעתו  - "השירותים" 2.2
שהוכרה על ידי המוסד כפגיעה בעבודה, ואשר אינם בגדר שירותי בריאות הכלולים בתוספת 

ק האמור או חורגים מהמכסה הקבועה (ז) לחו8השניה לחוק ביטוח בריאות או בצו לפי סעיף 
אינו זכאי להם מכוח  השירותיםלשירותים הכלולים בתוספת השנייה או בצו או שמקבל 

החוק האמור לרבות: ריפוי, החלמה, שיקום רפואי, תרופות, אביזרי שיקום, אשפוז (לרבות 
ולמעט טיפולי , טיפולי שיניים, כירופרקטיקה רפואיתמימון אשפוז סיעודי), עזרה סיעודית 

רפואה משלימה וטיפול במקצועות פרה רפואיים שאינם מוסדרים בהיתר על פי דין, והכל 
 .להלן 8בכפוף להסכם זה ולאמור בקווים המנחים כמוגדר בסעיף 

 

טיפול סיעודי לסיוע בצרכים רפואיים לרבות: סיוע לגורם  - "עזרה סיעודית רפואית" 2.3
המקצועי המורשה בהחלפת חבישה, סיוע בטיפול בסטומה ו/או בזונדה ו/או קטטרים, שינוי 

יחות למניעת התכווצויות, סיוע בהזזה/הליכה על מנת תתנוחה על מנת למנוע פצעי לחץ, מ
 ן.לסייע לפעילות המערכת וסקולרית, העברה לעמידו

 

אישור מעביד על גבי טופס שקבע המוסד המזכה במתן טיפול רפואי  - "250"טופס ב.ל  2.4
ראשוני לעובד כנפגע עבודה, ולגבי עובד עצמאי טפוס כאמור שנחתם על ידו או טופס אחר 
כאמור שיוכר על ידי המוסד. אף אם התביעה שהוגשה בגין אותה פגיעה בעבודה לא הוכרה 

 כלל לא הוגשה תביעה בגין אותה פגיעה.על ידי המוסד או 

 

 כמשמעותו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. - "מדד יוקר הבריאות" 2.5

 

מדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  - "מדד המחירים לצרכן" 2.6
 המרכזית לסטטיסטיקה

 

קובץ הכולל את כל התביעות בגין פגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק  - "קובץ המוסד" 2.7
 אשר נקלטו במחשב המוסד.

 

 לחוק ביטוח בריאות. 2מי שרשום בקופה כחבר כהגדרתו בסעיף  - "חבר הקופה" 2.8

 

 תביעה לגמלה בגין פגיעה בעבודה לפי פרק ה' לחוק שהוגשה למוסד. - "תביעה" 2.9



 

 הגדרתה בפרק ה' לחוק.כ - "פגיעה בעבודה" 2.10

 

 כהגדרתו בתקנות. - "רופא השירות" 2.11

 

 רופא המטפל במישרין במקבל השירות מטעם הקופה. - "רופא מטפל" 2.12

 

 השירותים והיקפם

, בעצמה ו/או לכהגדרתם לעילמקבלי שירות את השירותים  להעניקופה מתחייבת בזה קה .3
פוי, יהנם שירותים רפואיים הנדרשים לצורך ר באמצעות נותני שירות מטעמה, ובלבד שהללו

ה' לחוק, כפי שיפורשו  קובסימן ג' לפר בתקנותהחלמה ושיקום רפואי כמפורט בהסכם זה וכאמור 
על ידי בתי המשפט המוסמכים. יובהר כי שירותים אלו יכללו בין היתר כל טיפול רפואי, תרופה או 
אביזר, אשר אינם כלולים בסל הבריאות, או שהנם מעבר למכסות ו/או התוויות במסגרת סל 

להוראות הסכם זה הבריאות או שמקבל השירות אינו זכאי להם מכוח חוק הבריאות, והכל בכפוף 
מוסכם כי תרופות אשר אינן רשומות כדין בישראל יינתנו בכפוף לקבלת האישור הרלוונטי ונספחיו. 

 ג לתקנות הרוקחים) באישור הרופא המחוזי ו/או המוסמך לאשר מטעם הקופה.29(תקנה 

 

טעם מקבל שירות יהיה זכאי לטיפול רפואי ככל שייקבע על ידי הרופא המטפל במישרין מ .4
, משקפיים, מכשירי שמיעה ואביזרים אישיים תותבותהקופה ובלבד שהחלמה ואספקת שיניים 

אחרים יינתנו באישורו של רופא השירות, והכל בהתאם להוראות המפורטות במסמך הקווים 
 להלן. 8המנחים כהגדרתו בסעיף 

 

לצורך ובכפוף  לנפגע על ידי הקופה תיעשה מעת לעת בהתאם ואושרהחלפת אביזרים אשר  .5
 לאישור הגורם המוסמך מטעם הקופה.

 

השירותים יינתנו במתקני הקופה או באמצעות נותני שירות מטעמה ו/או ספקים הנמצאים  .6
בהסדר עם הקופה, וככל שלא ניתן לנותנם כאמור ברישא לסעיף זה, יינתן החזר כספי למקבל 

 דעתה של הקופה ובאישורה מראש. השירות בגין השירותים אותם קיבל והכל בהתאם לשיקול

 

מקבל שירות שתביעתו הוכרה בדיעבד על ידי המוסד או על ידי בית הדין לעבודה, יהיה זכאי  .7
לקבל מהקופה החזר עבור הוצאות שהוציא בגין ריפוי, החלמה ושיקום כמשמעותם בחוק בשל 

הצורך בהוצאות אלו, אולם פגיעתו בעבודה עובר למועד ההכרה, ובלבד שהקופה אישרה בדיעבד את 
ידי מי מטעמה במועד ביצוע  הקופה ו/או על יבמתקנ לבכל מקרה בסכום שלא יעלה על עלות הטיפו

 להלן. 23. מוסכם כי ההחזרים יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף ההחזר

 

והנחיות בדבר הטיפול  םבהתאם לנהלימובהר ומוסכם כי חובת הקופה למתן השירותים הנה  .8
ים הרפואיים לנפגעי עבודה כאמור בהסכם זה, ובהתאם לקובץ "קווים מנחים למתן טיפול והשירות

 כנספח א'כפי שיעודכן מעת לעת בהסכמה בין הצדדים (הרצ"ב  "תאונות עבודה ילנפגערפואי 
 להסכם זה).

 

בכפוף לאמור בהסכם זה, הקופה לא תהא חייבת לשאת בהוצאות כלשהן שהוציא מקבל  .9
קבלת השירותים הרפואיים במתקן רפואי שאינו שייך לקופה או בהסדר עם הקופה,  השירות לשם

 אלא אם ניתנה למקבל השירות הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת הקופה.



 

בעבודה או שנקבע  מקבל שירות חייל, אשר היה חבר הקופה במועד שבו אירעה פגיעתו .10
ר משרד הביטחון נשא בהוצאות בגין מתן בדיעבד שיש לראותו כחבר הקופה במועד האמור, אש

, תשפה הקופה את משרד הביטחון בסכום עלות השירותים הרפואיים (כהגדרתם לעיל) בעדו
 השירותים הרפואיים במתקניה, או בסכום אשר משרד הביטחון נשא בו בפועל, לפי הנמוך שביניהם.

 

ראשונה ודחופה בישראל כתוצאה לעיל, היה נפגע עבודה זקוק לעזרה  6על אף האמור בסעיף  .11
מתאונת עבודה ונבצר ממנו לקבל טיפול רפואי באמצעות הקופה וקיבל את הטיפול הרפואי שלא 
באמצעות הקופה, יהיה הנפגע זכאי לקבל בחזרה מאת הקופה את ההוצאות שהוציא למעשה לצורך 

 במתן הטיפול האמור. הטיפול הרפואי כאמור, ובלבד שהקופה אישרה בדיעבד את הדחיפות והצורך

 

בהעדר אפשרות לתת בישראל למקבל שירות את הטיפול הדרוש לו, מתחייבת הקופה לתתו  .12
 מחוץ לישראל בכפוף לאמור בסעיף זה.

 

, יהיה זכאי בשל פגיעה בעבודה שאירעה בישראללארץ -מקבל שירות הזקוק לטיפול רפואי בחוץ
אישרה בכתב ומראש ולאחר התייעצות במוסד, שאין להחזרת ההוצאות על ידי הקופה אם הקופה 

אפשרות לקבל בישראל טיפול רפואי כפי שהנפגע זקוק לו ואת הצורך במתן טיפול רפואי כאמור 
 במקום ובתנאים כפי שנקבעו באישור.

 

, בשל פגיעה בעבודה שאירעה מחוץ לישראללארץ -קיבל מקבל שירות טיפול רפואי בחוץ .13
ההוצאות על ידי הקופה, ובלבד שסכום המימון לא יעלה על הסכום המקסימלי  יהיה זכאי להחזרת

 שהקופה היתה מוציאה עבור אותם שירותים רפואיים בישראל.

 

מבקש  באמצעות נותני שירות מטעם הקופה. במידה ומקבל השירות ושיניים יינתנטיפולי  .14
ב לו הקופה את הסכומים שהוציא עד לקבל או קיבל בפועל טיפול שיניים שלא על ידי הקופה, תשי

גובה תעריף הקופה לאותו טיפול, ובכפוף לאישור תוכנית הטיפול על ידי רופא השירות מטעם 
 הקופה לעניין זה.

 

הקופה תשתתף בעלות העסקת מטפל לעזרה  -עזרה סיעודית רפואית בבית מקבל השירות  .15
מעלות העסקתו לפי עלות העסקה מרבית שלא  1/3 עדסיעודית רפואית בבית מקבל השירות, בגובה 

כפי שתעודכן מעת לעת על יסוד השינויים בעלויות ההעסקה וזאת ₪  6,900תעלה על סך של 
בהסכמה בין הצדדים (כשבחינת הצורך בעדכון כאמור בסעיף זה תתבצע בחודש ינואר של כל שנה 

יו הסיעודיים רפואיים של קלנדרית). היקף ההשתתפות עד לסכום האמור, ייקבע בהתאם לצרכ
הנפגע, כפי שייקבעו בהערכת תלות שתבוצע על ידי הקופה או מי מטעמה. מוסכם ומובהר כי בכל 

 מקרה הקופה תשתתף בעלות העסקת מטפל סיעודי אחד ולא יותר מכך.

 

הקופה תישא בעלות אשפוז סיעודי  -אשפוז סיעודי במוסד המוכר על ידי משרד הבריאות  .16
 סעיף זה במוסד השייך לקופה או במוסד שאינו בבעלות הקופה, אשר הקופה תפנה אליו.כאמור ב

 

טופל מקבל שירות במוסד אחר, תשפה הקופה את מקבל השירות במחיר עלות הטיפול במתקניה, 
 ובלבד שלא יעלה על התעריף המקסימלי של משרד הבריאות לשירות זה.

 



כגון נעליים אורתופדיות, מכשירי שיקום וניידות, הקופה תספק למקבלי השירות אביזרים  .17
בהתאם לתוספת השלישית לחוק בריאות ממלכתי והנחיות משרד הבריאות וככל שאין בהם 

של כל  צורךלובהתאם לאביזר הנדרש למקבל שירות, יסופק לו אביזר באיכות סבירה התייחסות 
אמ"ר מטעם משרד הבריאות ו/או מקרה ומקרה. מוסכם כי ביחס לאביזרים לגביהם נדרש אישור 

 לפי כל דין יסופקו אביזרים מאושרים בלבד.

 

האביזרים יסופקו במידת האפשר, באמצעות ספקים ונותני שירות מטעם הקופה ובכפוף לאישור 
רופא השירות מראש ובכתב בדבר הצורך באביזר, הקשר הסיבתי לפגימה המוכרת ותדירות 

 ההחלפה.

 

אביזר/מכשור רפואי בסכום גבוה  יותר, יהא זכאי לבחור לקבל את מבוטח אשר מבקש לרכוש 
השתתפות הקופה ויישא בהשלמת העלות (הן ביחס לרכישת הציוד/מכשיר/אביזרים מתכלים והן 

 ביחס לתחזוקתו ותיקונו).

 

הקופה תישא בכל עלויות פינוי והעברה באמבולנס של מקבלי שירות למקום קבלת טיפול  .18
שרים וארבע שעות ממועד התרחשות התאונה, וזאת עד לתקרת תעריף מד"א בהתאם רפואי בתוך ע

. הקופה לא תישא בהוצאות 2006-לתקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס) התשס"ו
 פינוי בהיטס של מקבל שירות.

 

קובל הקופה מתחייבת להעניק את השירותים למקבלי השירות תוך שימוש בידע המקצועי המ .19
במערכת הרפואה הציבורית וזאת בהתאם לצורך של כל מקרה ומקרה, באיכות סבירה ובתוך זמן 

 סביר.

 

 הקופה תנפיק לנפגע בעבודה תעודות רפואיות לנפגע בעבודה, כמשמעותן לפי החוק. .20

 

לתקנות  36הקופה מתחייבת לבדוק לבקשת מבוטח אם מתקיים לגביו האמור בתקנה  .21
ולתת לו אישור על תוצאות  1956-מי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"זהביטוח הלאו

 הבדיקה.

 

תחבורה, לשם קבלת טיפול רפואי הנובע מפגיעתו -באמצעי שלהשתממקבל שירות הצריך  .22
המוכרת, יהיה זכאי לקבל מהקופה שירותי הסעה לטיפול רפואי, לפי הצורך, באמצעות ספקי שירות 
רפואי מטעמה או החזרים לכיסוי הוצאות אלה, לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה 

-ותו; לא יכול היה מקבל השירות, בשים לב למצבבריא-הציבוריים הזולים ביותר המתאימים למצב
מגוריו, להזדקק לאמצעי תחבורה ציבוריים ורופא מטפל מטעם הקופה אישר זאת, -בריאותו ומקום

תחבורה אחרים לפי התעריף המקובל -תחזיר לו הקופה סכום השווה להוצאות הנסיעה באמצעי
ה. ההחזרים יינתנו בכפוף לנהלי התחבורה הזול והמתאים ביותר בנסיבות המקר-לגבי אמצעי

 ףלא תשתתהוסכם והודגש כי הקופה  .הקופה, לרבות המצאת קבלות מקוריות וסיכומים רפואיים
(למעט התאמת אביזרים), להבדיל מנסיעות לטיפול  אביזריםבגין נסיעות לרכישת תרופות או 

 רפואי. תעריפי החזרי נסיעות ברכב פרטי יעודכנו מעת לעת על ידי המוסד.

 

ככל שנפגע עבודה רכש ו/או שילם עבור שירות רפואי אשר הוא זכאי למימונו מכח הסכם זה,  .23
ם, תחזיר הקופה למקבל השירות השירותי בגיןולחלופין, ככל שחויב נפגע עבודה בהשתתפות עצמית 

את הסכומים ששילם בגין שירותים רפואיים כתוצאה מפגיעתו המוכרת כפגיעה בעבודה, ולא יותר 
ימים  50מאשר עלות השירות הרפואי אצל הקופה או ספקים בהסכם עם הקופה. ההחזר יבוצע תוך 



סמכים הרלבנטיים, עפ"י לכל היותר ממועד פנייתו של מקבל השירות ו/או ממועד קבלת מלוא המ
 המאוחר.

 

חודשים ממועד  12החל מתום  ןהמחירים לצרכמוסכם כי ההחזרים יהיו צמודים לשינויים במדד 
הרכישה ו/או התשלום כאמור בסעיף זה ובלבד שלא יפחתו מהסכום ששולם בפועל על ידי מקבל 

 השירות. מובהר כי ההחזרים לא יישאו הפרשי ריבית.

 

להלן, הקופה שתישא בהחזר  25מקבל השירות עבר מקופה לקופה כאמור בסעיף מובהר כי ככל ש
לפי סעיף זה תהיה הקופה בה היה מקבל השירות חבר במועד בו הוצאה החשבונית בגין השירות 

 הרפואי, שעבורו מבוקש ההחזר.

 

היה הרופא המטפל במישרין במקבל השירות והקופה בדעה שמקבל השירות זקוק לאשפוז  .24
והיו הקופה והמוסד סבורים שהוא יכול לקבל את השירות שלא במסגרת אשפוז מוסדי, ומקבל 
השירות ומשפחתו הסכימו לקבל את השירותים הרפואיים שלא במסגרת אשפוז, מתחייבת בזה 
הקופה לשאת בהוצאות הרפואיות שידרשו לשם ביצוע מתן השירותים הרפואיים הדרושים למבוטח 

או בכל מקום בו ישהה מקבל השירות באותה העת ובלבד שסכום זה לא יעלה  בבית מקבל השירות
על הסכום המרבי המשתלם עבור אשפוז במוסד רפואי המתאים למתן השירותים הרפואיים לפי 

 קביעת הקופה. 

 

 נפגע עבודה שעובר מקופה לקופה .25

ולים בהסכם זה ספק, מובהר בזאת, שנפגע עבודה יקבל את השירותים הכל הסרלמען  25.1
לקופה בה היה חבר במועד  מהקופה בה הוא מבוטח בעת קבלת השירות הרפואי, ללא קשר

 התאונה וזאת גם אם הוכר כנפגע עבודה בתקופה שקדמה להסכם זה.

 

המוסד יעביר לקופה הקולטת חבר חדש שנפגע בעבר בתאונת עבודה, את המידע  25.2
 לת חברותו בקופה הקולטת.להלן בסמוך למועד תחי 27כמפורט בסעיף 

 
 תקופת ההסכם

ותחולתו תוארך מאליה מדי פעם לתקופה של שלוש שנים,  01.01.2016הסכם זה יחול מיום  .26
אלא אם אחד הצדדים הודיע למשנהו, לא יאוחר מאשר מאה ועשרים יום לפני תום תקופת ההסכם, 

 בינואר שלאחריו. 1-כי תוקפו לא יתחדש ב

 
 הסכם זה העברת מידע מכוח

המוסד יעביר לקופה, לפחות אחת לחודש, על גבי מדיה מגנטית, קובץ הכולל מידע לגבי  .27
 מבוטחים שנפגעו בעבודה ושהגישו תביעה למוסד.

 

המידע יכלול: פרטים מזהים, תאריך ומקום הפגיעה, שדות ההכרה (פירוט הפגיעות שהוכרו) תאריך 
 נדחתה, או עדיין בבדיקה.הגשת התביעה והאם התביעה הוכרה, 

 

כמו כן יעביר המוסד לקופה כל מידע רפואי רלבנטי הקיים במערכות המידע של המוסד המתייחס 
 לפגיעה הנדונה ושהצדדים הסכימו על העברתו.

 



המוסד יהא זכאי לקבל מהקופה תיקים רפואיים הדרושים לבירור פגיעתו בעבודה של מקבל  .28
לקבל הכרה כמקבל שירות, בכפוף לחתימת המבוטח על טופס וס"ר שירות או מי שטוען שעליו 

 והצגתו לקופה.

 
 התמורה ומנגנוני התחשבנות

הקופה תעניק את השירותים לכלל מבוטחיה אשר הוכרו על ידי המוסד כנפגעים  א.  .29
 בעבודה.

התמורה בגין השירותים תמומן על ידי המוסד לכלל קופות החולים בסכום של  ב.
 בהתאם למקדמים). הסכום האמור בסעיף זה, יעודכן מידי שנה 2015(במחירי ₪  51,835,490

(ב) לחוק ביטוח בריאות. העדכון יבוצע בכל שנה בחודש ינואר או במועד 9האמורים בסעיף 
האפשרי המוקדם ביותר בהתאם לאומדן המעדכן את עלות סל הבריאות, שיקבל המוסד 

יום ממועד פרסום עלות סל הבריאות  60תבוצע בתוך ממשרד הבריאות והתחשבנות סופית 
 הסופית של אותה שנה.

 

תשלומים חודשיים, וישולם לקופה בהתאם  12-לעיל, יחולק ל 29הסכום האמור בסעיף  .30
לכל חודש או ביום העסקים הראשון העוקב  1התשלום יבוצע ביום להלן.  31לחלקה כאמור בסעיף 

מבלי לקבוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם כי אינו יום עסקים. למועד התשלום במידה ויום זה 
וכל חודש נוסף שלגביו מועד חתימת  1/2016התאם להסכם זה (עבור חודש התשלום הראשון ב
 ש לאחר חתימת ההסכם.דלחו 1לחודש) ישולם לקופה ביום  1הסכם זה חל לאחר 

 

ב' לעיל, יקבע לפי חלקה בהתאם  29התשלום לקופה מתוך סך הסכום האמור בסעיף קטן  .31
לחוק ביטוח בריאות ובהתאמה לחלוקת תקציב תאונות עבודה בסל הבריאות, וככל  17לסעיף 

לחוק ביטוח בריאות, יקבע חלקה בהתאם לשיעור חלוקה, שיועבר על  17שחלק זה לא נקבע בסעיף 
אות באגף תקציבים ידי סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות ומנהל תחום ברי

 במשרד האוצר.

 

ככל שיבקש המוסד כי הקופה תעניק שירותים נוספים שאינם מנויים בהסכם זה, יערך הדבר  .32
 בהסכם/נספח נפרד ובכפוף להסכמה על התמורה הנוספת בגין אותם שירותים.

 

ות לבחון את העלוי הצדדיםשנים ממועד חתימתו של הסכם זה, יהיו רשאים  2.5בתום  .33
המוסד יהיה זכאי  .הכוללות של אספקת השירותים מכוח הסכם זה אל מול העלויות ששולמו בפועל

 לקבל מן הקופה את כל הנתונים ו/או המסמכים הרלוונטיים לצורך ביצוע הבחינה לפי סעיף זה.

 
 יישוב סכסוכים

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקופה למוסד, או בין הקופה למקבל שירות, או בין מקבל  .34
לתקנות, כפי שתפורש  3תקנה  תבהתאם להוראושירות למוסד, בנוגע לשירות רפואי, יפעלו הצדדים 

 כנספח ב'לתקנות, הרצ"ב  3ליישום תקנה  לובהתאם לנוההמשפט המוסמכים בתי מעת לעת על ידי 
 להסכם זה.

 

ככל שתקום למי מהצדדים להסכם זה עילת תביעה כלפי משנהו, מתחייבים הצדדים לפעול  .35
של מי מהצדדים כלפי  רם תוגש תביעה מכל סוגטיניהם, ובבמהירות וביעילות לפתרון המחלוקת ב

 הצד האחר יבואו הצדדים בדברים במטרה להגיע להסכמה.

 



דים הפר התחייבות מכוח הסכם זה, אזי יהא הצד הנפגע מוסכם בזאת כי היה ומי מהצד .36
 זכאי לסעדים המנויים בחוק החוזים (תרופות), לרבות זכות קיזוז מכל תשלום המגיע לצד המפר.

 
 שונות

הסכם זה איננו חל על טיפול בעובדים זרים, לגביהם יחולו הוראות הסכם ספציפי שיחתם  .37
 בנפרד.

בכתב, בדואר רשום ויחשבו כאילו נתקבלו על  למשנהושלחו אחד הודעות בקשר להסכם זה י .38
 ימים ממועד משלוחן. 7ידי הצד השני בתום 

 

 לתקציב המוסד. 21044003ההוצאה הנדרשת לביצוע הסכם זה מתוקצבת בסעיף  .39

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

    
 הקופה   המוסד

 

 

 מאשר הסכם זה:לחוק הריני  91בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 

    
 חיים כץ   המוסד

 שר הרווחה והשירותים החברתיים
 


