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 לכבוד
 מנכ"ל קופות החולים 

 
 שלום רב,

 
איסור על הסדרי בלעדיות בהתקשרויות עם ספקי שירותים לרבות רופאים הנדון : 

 הוראות משלימות -
 

"איסור על הסדרי בלעדיות בהתקשרויות עם ספקי שירותים לרבות  2/17בהמשך לחוזרנו מס' 

 כם כלהלן:יש להנחותנבקרופאים", 

כל ההוראות של החוזר דנן העוסקות בהסדרים עם ספקים, לרבות רופאים עצמאיים,  יחולו  .1

רופאים שכירים ביחס לתקופה שלאחר סיום עבודתם בקופה. משמעות הדברים היא כי על גם 

בעוד שלעניין רופאים שכירים תהיה הקופה רשאית במהלך תקופת עבודתם בקופה להסדיר 

 ,ה נוספת או פרקטיקה פרטית עפ"י נהלים פנימיים החלים אצלה ביחסיה עם עובדיהעבוד

הרי שלגבי התקופה שמגמר יחסי העובדה לא תחול כל מגבלה על עיסוקו של הרופא בקופות 

 אחרות, בין כשכיר ובין כעצמאי.החולים ה

ת עבודה אין באמור כדי למנוע הוראות בהסכם העסקתו של שכיר המחייבות אותו לתקופ

 נוספת בקופה כנגד מימון לימודים או השתלמויות.

לעיל, על הקופה להימנע מלאכוף  1ינה בסעיף , לרבות התוספת שצו2/17אות חוזר נוכח הור .2

הוראות המופיעות בהסכמים או הסדרים שנכרתו או נקבעו טרם פרסום החוזר האמור, ואשר 

כל מנע, מלנקוט יהיא כי על הקופה להאינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוזר. המשמעות 

פעולה משפטית או אחרת שמטרתה לאכוף הוראות הסכמיות או אחרות, גם אם קדמו לחוזר 

אם אלה מגבילות את עיסוקם של ספקים לרבות רופאים, עצמאיים או שכירים באופן שאינו 

 עולה בקנה אחד עם הוראות החוזר.
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 ,בברכה

 
 

 טוב חבר – טופר רויטל
 ת חוליםקופו עלובקרה  לפיקוח ל"סמנכ

 נוספים בריאות ושירותי
 
 

 
 
 

 
 העתקים:

 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות
 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל, כאן
 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה
 , כאןלחוק ביטוח בריאות ממלכתי קבילות הציבור תנציב, סתר בן חייםד"ר א

 צוות האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן
 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים
 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים
  מנהלי פניות הציבור קופות חולים
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