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 לעיל) לבית המשפט המחוזי מרכזכמפורט (ות תביעהנגד החברה את הגישו  יםוהתובע הואיל

" בית המשפט" -ייצוגיות (להלן בהתאמה לאשרן כתביעות  ותבקש וצורפ ותולתביע

 ");הבקשות"-ו

הפרה החברה כי  נטען, בין היתר,לאשרה כתביעה ייצוגית  ובבקשהובתביעת התובעת  והואיל 

ובני  IBMביטוח בריאות קבוצתי לעובדי ת פוליסלפרק ג' של  4.2סעיף את הוראות 

ניתוח בבית חולים פרטי  הקובע כי מבוטח שעבר - ")הפוליסה(להלן: " משפחותיהם

 50%בסך  ידי קופת החולים יהיה זכאי לפיצוי-שמומן במלואו או בחלקו על

סכום ת שכן לטענת התובע - ")הפיצוי המיוחד(להלן: "מההוצאות הנחסכות לחברה 

לי ביטוח" באתר "מחשבון תגמו-בומוצג  החברהשאותו משלמת  ,הפיצוי המיוחד

, אינו משקף את ")המחשבון" -(להלן  בהתייחס לכל ניתוח האינטרנט של החברה

  ;בפועל החברההעלויות בהן נושאת מחצית 

 המהווהנספח הגילוי הנאות, , בין היתר, מאחר שבעל טענות התובעת לקהוהחברה ח והואיל

בהתאם לסכומים  יהיהנקבע כי שיעורו של הפיצוי המיוחד  חלק מהפוליסה, לטענתה

 ;לטענתה בפועל החברההמוצגים במחשבון וכך נוהגת 

, בכל כי סכומי הפיצוי המיוחד המוצגים במחשבון משקפים טענה בנוסףוהחברה  והואיל

עלויות מממנת את היא נושאת כאשר  היא מקרה, שקלול של מחצית העלויות שבהן

 הניתוח הרלבנטי בבתי החולים הפרטיים;

בר ניתוח במימון חלקי של החברה, ונטען כי במקרה שבו מבוטח ע התובע ובתביעת והואיל

את הפיצוי לו כאשר בעלות יתרת הניתוח נשאה קופת החולים, החברה אינה משלמת 

 עבורה;המיוחד או שהיא משלמת סכומים ששיעורם נמוך ממחצית החסכון 
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והחברה חלקה על טענות התובע וטענה כי היא משלמת את הפיצוי המיוחד גם   והואיל

למבוטחים אשר עוברים ניתוח במימון חלקי של החברה ותביעת התובע מתבססת על 

המקרה הפרטני שלו שבו לא היה מקום לתשלום הפיצוי המיוחד, שכן לא נוצר לחברה 

 עלויות הניתוח; חיסכון עקב השתתפות קופת החולים ב

 הגדול; ןבחלק והתיישנהתביעות והחברה טענה בנוסף כי  והואיל 

תביעות והבקשות הלאחר הגשת ועל אף עמדת החברה כאמור ומבלי לגרוע ממנה,  והואיל

 תביעותהניהלו הצדדים משא ומתן, בעקבותיו הגיעו הצדדים להסכמות בדבר סיום 

טענה ו/או , כמפורט בהסדר זה להלן, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי להודות בכל בפשרה

 ידי מי מהצדדים; -עלדרישה כלשהי 

הוגש תיקון  12.7.2016ביום ; פשרה לאישור בית המשפטהוגש הסדר  30.3.2016וביום  והואיל 

 ההסדר" -(להלן ביחד  הוגש תיקון נוסף להסדר הפשרה  13.3.2019וביום  לו

 ;")המקורי

רו"ח דורון שורר כבודק לצורך בדיקת הנתונים  מינה בית המשפט את 4.1.2017וביום  והואיל

 ");הבודק" -הרלבנטיים להסדר פשרה זה (להלן 

והבודק ערך את הבדיקה, כהגדרתה להלן, והגיש לבית המשפט חוות דעת וחוות דעת  והואיל 

עומד סכום ההשלמה הכולל  13.8.2018פי חוות הדעת המשלימה מיום -. עלמשלימה

 ; הבדיקהאליו מתייחסת נכון למועד  ₪ 32,658,065על 

בהסדר נוספים  ובמהלך הדיונים שהתקיימו בהליך עלה צורך בעריכת מספר שינויים והואיל

 ובהתאם לכך הורה בית המשפט על הגשת הסדר פשרה מעודכן;הפשרה המקורי 

 ותוהבקש ותומוסכם בין הצדדים, כי הסדר פשרה זה נועד כדי לסיים את התביע והואיל 

 של פרשנותו, הבודק בדיקת אגב התעוררו אשר, והטענות הבקשות כל לרבות, בפשרה

שצד יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות  מבלי, ליישמו הראוי והאופן זה הסדר

 להלן; על פי תנאי הסדר זה הכלכלשהי, 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי

 המבוא להסדר, הצהרות הצדדים ונספחי הסדר זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

חלוקת הסדר זה לסעיפים, מתן כותרות לסעיפים ומספורן, נעשו לשם הנוחות בלבד, ואין  .2

 לייחס להם כל משמעות בפרשנות ההסדר.

 למונחים הבאים הפרשנות המופיעה בצידם:בהסדר זה תיוחס  .3

וסיומה במועד  2010ביולי  30 יוםהתקופה שתחילתה ב "התקופה הקובעת"

 אישור ההסדר.
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 או החזיקו בתקופה הקובעת מבוטחים המחזיקים "חברי הקבוצה"

סעיף פיצוי  הכוללותבפוליסות בריאות של החברה 

ההוצאות  של אחר אחוזמיוחד בגובה מחצית או 

הנחסכות לחברה בגין ניתוח בבית חולים פרטי שמומן 

"), אשר עברו הפוליסות" -ידי קופת חולים (להלן -על

או יעברו במהלך התקופה הקובעת או לאחריה, ניתוח 

כאמור במימון, מלא או חלקי, של קופת החולים, 

פי הוראות -באופן שזיכה/יזכה אותם בפיצוי מיוחד על

 .הפוליסה שברשותם

חברי הקבוצה אשר עברו במהלך התקופה הקובעת  "תת הקבוצה"

ניתוח בבית חולים פרטי במימון מלא או חלקי של 

פי -קופת החולים באופן שזיכה אותם בפיצוי מיוחד על

 הוראות הפוליסה שברשותם.

-כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד  "קופת חולים"

, לרבות שירותי בריאות נוספים ("שב"ן") 1994

 שמספקת קופת החולים לחבריה.  

"קבוצת התובעים המאושרת" / "תת 

 הקבוצה המאושרת" 

חברי קבוצת התובעים / תת הקבוצה, למעט חברים 

בקבוצה אשר יודיעו כי הם מבקשים שלא להימנות על 

(ו) לחוק 18התובעים, בהתאם לאמור בסעיף קבוצת 

 ").  התובעים הפורשים" -(להלן 

כל הנושאים, הטענות, העילות והעניינים עליהם  "ותוהבקש ות"ענייני התביע

וכל כתבי ביה"ד שהוחלפו  ותוהבקשות נסובות התביע

 ו/או, ולרבות כל ענין ותוהבקש ותבמסגרת התביע

 ו/אועובדה, עליהם מתבססות  ו/אועילת תביעה 

 .ותוהבקש נשענות התביעות

ויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה  "ויתור וסילוק" 

כלפי החברה וכל תאגיד  יםהמאושרת וכן של התובע

שבשליטתה ו/או הקשור אליה, במישרין או בעקיפין, 

טענה  ו/אולרבות עובדי החברה, בקשר עם כל תביעה 

סוג  ו/אוזכות, מכל מין  ו/אורישה ו/או תלונה ד ו/או

 לענייני התביעות במישרין או בעקיפיןכלשהו, הנוגעים 

מעין משפטי  ו/או, וביחס לכל הליך משפטי ותוהבקש

ו/או תביעה שנובעת במישרין  (ובכלל זה הליך בוררות)

 ותבתביע הנטענים והמחדלים המעשים ןאו בעקיפין מ

באמור לעיל, כדי לגרוע מן  כי אין מובהר .ותובבקש

או כדי לגרוע  להסדר פשרה זה להלן 18האמור בסעיף 

 חברי הקבוצה המאושרת לפי הסדר פשרה זהזכויות מ
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 לתקופה ביחס והן העתידית להסדרה ביחס(הן 

 . )הקובעת

אישור הסדר זה על ידי בית המשפט ומתן תוקף של  "אישור ההסדר"

 19-ו 18בסעיפים פסק דין להסדר, בהתאם לקבוע 

 לחוק.

 

 הצהרות הצדדים

 -חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת  -הצדדים מצהירים, כי לא ידועה להם כל מניעה  .4

להתקשרותם בהסדר פשרה זה ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם, הכל בכפוף 

 לאישור ההסדר.

מי מהם ו/או הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסדר הפשרה משום הודאה מצד  .5

הדין שהוחלפו במסגרת -מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר שנטענה בכתבי בי

, ובהתאם, נערך הסדר זה מבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בכל טענה ותוהבקש ותהתביע

 ותוהבקש ותכנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, לענייני התביע

 למחדלים הנטענים במסגרתן.ולמעשים ו

 ההסכמות

 נמחק.  .6

ניתוח בבית חולים שיעברו , החברה תשלם לחברי הקבוצה ובכפוף לכך ההסדרלאחר אישור  .7

פי הפוליסה שברשותם -חולים ועקב כך יהיו זכאים עלהקופת  של חלקי או מלא במימוןפרטי 

סה הרלבנטית על לפיצוי בגובה מחצית ההוצאות הנחסכות לחברה (וככל שהוסכם בפולי

הפיצוי המיוחד אחוז (או  מחציתזה), פיצוי מיוחד בגובה אחוז  -אחר של פיצוי מיוחד אחוז 

 שעליו הוסכם בפוליסה הרלבנטית) הסכומים שלהלן: 

בגין הניתוח הרלבנטי, בהתאם להסכם שבין החברה לבין בית  עלות בית החולים .א

 החולים הפרטי שבו בוצע הניתוח.

אם לחברה לא יהיה הסכם עם בית החולים הרלבנטי ביחס לניתוח שביצע המבוטח,  

עלות בית החולים תעמוד על הממוצע המשוקלל של עלות בית החולים בגין ניתוח 

פי ההסכמים שבין החברה לבין כלל בתי החולים הפרטיים שיש לחברה -הרלבנטי על

 הסכם עימם ביחס לניתוח הרלבנטי. 

פי ההסכם שבין החברה לבין המנתח שביצע את -ן הניתוח הרלבנטי עלבגי שכר מנתח .ב

 הניתוח.

(בין אם בכלל ובין  אם לחברה לא יהיה הסכם עם המנתח שביצע את הניתוח במבוטח

 יקבע שכר המנתח באופן הבא:  אם ביחס לניתוח הספציפי)
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 הלמנ סגן או מחלקה מנהל (בעבר או בהווה) הוא הניתוח את שביצע המנתח אם )1

בהסכמי היקר ביותר התשלום שכר המנתח יקבע לפי  - יחידה מנהל או מחלקה

 .מנתח בניתוח הרלבנטיה

מנהל מחלקה או סגן מנהל  )בהווה או(בעבר המנתח שביצע את הניתוח אינו  אם )2

בהסכמי שכר המנתח יקבע לפי התשלום השכיח  -מחלקה או מנהל יחידה 

 הרלבנטי.  מנתח לגבי הניתוחה

בגין ניתוחים , בית החולים "הדסה"ים במנתחללשם קביעת התשלום היקר ביותר 

 52%-המנתח בהדסה כסכום השווה לשכר יחשב  ,שיבוצעו החל ממועד אישור ההסדר

 פי ההסכם בין הדסה לבין החברה-ידי החברה להדסה על-מרכיב השר"פ המשולם על

 שיעור בעתיד שישתנה ככל .החברה במימוןבגין ניתוחים המבוצעים במסגרת השר"פ 

 בהתאם יעודכןותינתן על כך הצהרה בכתב של הדסה,  בהדסה המשולם המנתח שכר

 החל ממועד מתן ההצהרה כאמור. בהדסה המנתח כשכר שיחשב הסכום

העלות הממוצעת של השתלים והאביזרים שבהם נעשה שימוש דרך קבע (ככל  .ג

נשאה החברה בגין שתלים ו/או בניכוי כל סכום שבו שנעשה) בניתוח הרלבנטי, 

אביזרים בהתייחס לניתוח הרלבנטי, אך לא יותר מסכום ההשתתפות המרבית של 

 פי הקבוע בפוליסה.-החברה בעלויות שתלים/ אביזרים על

פי הבדיקה -העלות הממוצעת של השתלים והאביזרים בהתייחס לכל ניתוח תחושב על

רשאית לערוך בדיקה חוזרת מדי שנה .ג להלן. החברה תהיה 9ערך כאמור בסעיף ישת

 .   ולעדכן את העלות הממוצעת של השתלים והאביזרים לפי תוצאותיה

תקרת ההשתתפות של החברה בעלויות , ₪ 30,000עלות השתל היא   אם לדוגמא:

(בין ₪  10,000אך החברה השתתפה בעלות השתל בסך של ₪,  20,000שתלים היא 

  .₪ 5,000על  יעמוד), סכום הפיצוי המבוטח שיפוי של בדרך ובין ישיר מימוןבדרך של 

תפרסם הודעה באתר האינטרנט שלה, בסמוך למחשבון, בה יעודכנו חברי  החברה

 של הממוצעת לעלות המתייחס הנתון אתלפנות ולחברה ולקבל הקבוצה על אפשרותם 

שעבר/ יעבור  חבר  הרלבנטי בניתוח קבע דרך שימוש נעשה שבהם והאביזרים השתלים

 , כפי שזו נמצאה בבדיקה האחרונה שנערכה בעניין זה.    הקבוצה

 בין הממוצע ההפרשבדיקה של שיעור  ביצע הבודקטרם חתימת הסדר פשרה מתוקן זה,  .8

פי המחשבון שבו עשתה -על בגין ניתוחים שעברו הקבוצהתת לחברי  הפיצוי המיוחד שהגיע

אחוז (וככל שהוסכם בפוליסה הרלבנטית על  מחצית לבין 30.7.2010ביום החברה שימוש 

בית עלויות של  )ביצוע הבדיקהנכון למועד ( העלות לחברה זה)אחוז  -של פיצוי מיוחד אחר 

בהתייחס נערכה הבדיקה  ").הבדיקה" -(להלן בגין אותם הניתוחים החולים ושכר המנתח 

 13פיצוי מיוחד בגין התקופה שהחל מיום  הקבוצה תת לחברילכל המקרים שבהם שולם 

 תקופת" -(להלן   הבודק דעת בחוות כמפורט, הבדיקה ביצוע מועדב וכלה 2015במאי 

 ").  הבדיקה
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ובאו בחשבון הנתונים הלחברה (נכון למועד אישור ההסדר)  עלויות הניתוחלצורך חישוב 

   : הבאים

 : החולים בית לעלויות ביחס

 אסותאעל פי ההסכמים שבין החברה לבין  לעלותו בהתאםמשוקלל לכל ניתוח,  ממוצע חושב

חולים השכיחים ביותר בכלל הניתוחים שבוצעו בחברי תת הבתי  ניש, שהם סנטר מדיקלו

 הקבוצה בתקופת הבדיקה. 

 בכלל שלעילהאמורה של בתי החולים  השכיחותעל  תבססה המשוקלל הממוצע חישוב

 .הבדיקה בתקופת הקבוצה תת בחברי שבוצעו הניתוחים

 :מנתח שכר לעלויות ביחס

שכר  -  יש הסכם איתו ביחס לניתוח הספציפי לחברהמנתח שידי -ניתוח שבוצע על .א

 ביחס לניתוח הרלבנטי. חברה עם המנתח פי ההסכם שיש ל-המנתח על

  הסכם איתו ביחס לניתוח הספציפי: מנתח שאין לחברהידי -ניתוח שבוצע על .ב

 - שיש לחברה הסכם איתו אשר אינו כולל התייחסות לניתוח הספציפימנתח  )1

בהתייחס לכל ניתוח שביחס אליו  הפער הממוצע בין שכר מנתח במחשבוןשיעור 

ם המנתח לבין שכר המנתח הקבוע בהסכם ע קיים הסכם עם המנתח כאמור

 בינו לבין החברה.שניתוחים הכלולים בהסכם כל אחד מהביחס ל הרלבנטי

  - כלל הסכם איתו שאין מנתח )2

או  מחלקה מנהלמחלקה או סגן  מנהל )בהווה או(בעבר  המנתח הוא אם )א

 לגבישיש לחברה בהסכמי המנתח היקר ביותר התשלום  - מנהל יחידה 

 .הקבוצה תתהניתוחים מסוג הניתוח הרלבנטי שעברו חברי 

 מחלקות מנהלי סגני אומנהלי מחלקות  (בעבר או בהווה)שאינם  מנתחים )ב

 הניתוחמנתח לגבי בהסכמי ההשכיח התשלום   - יחידות מנהלי או

 הרלבנטי. 

 שכר המנתח כאמור לא הובא בחשבון שכר המנתח המשולם בהדסה.  בקביעת

 החולים בית לחברה של עלויותה בין הפער שיעור חושבויסוד הנתונים האמורים לעיל  על

לכלל  המנתח שכרהפער בין  ושיעור; במחשבון הקבוע פי על אלו עלויות לבין לכל ניתוח

 האמורים הפער שיעורי. עלויות אלו על פי הקבוע במחשבון לבין ,בבדיקה שימצאו הניתוחים

 ועד 1.5.2017אף האמור לעיל, לחברי קבוצה שעברו ניתוח לאחר יום  על. 0.7-ב ווכפלה

ואלו יהיו כפי  כאמור הפער שיעורי על 0.7 שלהפחתה  מקדם שםויי לאלמועד אישור ההסדר 

אחוז " - להלן ומהחישוב כאמור ייקרא ותקבלהש יםהשיעור שנמצאו בבדיקה שערך הבודק.

  .)"אחוז התוספת לשכר מנתח"-ו "לניתוח לעלויות בית חולים התוספת



- 7 - 

 הקבוצהתת תשלם החברה לכל אחד מחברי  מועד אישור ההסדרלאחר  ימים 120בתוך  .9

 "): ההשלמה םסכו" - ביחד הבאים (להלןאת הסכומים המאושרת, 

מיוחד בגין רכיב עלויות בית החולים בהתייחס לניתוח  פיצוי קיבל אשר למבוטח .א

אחוז (וככל שהוסכם בפוליסה הרלבנטית על  מחציתמכפלת סכום השווה ל -שעבר 

עלויות בית רכיב הסכום הנקוב במחשבון ביחס לזה) אחוז  -אחר של פיצוי מיוחד 

לעלויות בית  אחוז התוספתב הקבוצה הרלבנטיתת חבר שעבר החולים לגבי הניתוח 

 . הקבוצהתת חבר  אותו עברשלניתוח הספציפי  חולים

הסכום הנקוב במחשבון ביחס לרכיב עלויות בית החולים בגין הניתוח : אם לדוגמא

; ואחוז התוספת לעלויות בית החולים בגין אותו הניתוח, 100הוא  חבר הקבוצהשעבר 

; )0.7%של  פשרה מקדםלאחר יישום ( 10%כפי שנמצא בבדיקת הבודק, הוא 

והפוליסה בה מחזיק חבר הקבוצה מתייחסת לפיצוי מיוחד בשיעור של מחצית 

לויות יקבל סכום השלמה בגין רכיב ע חבר הקבוצהאזי  -ההוצאות הנחסכות לחברה 

 ₪.  X 0.1  =5 100/2פי החישוב הבא: -בית החולים בהתייחס לניתוח שעבר על

 השלמה על סכום יושםי לא אזי 1.5.2017יום  לאחר בחבר הקבוצה אם הניתוח בוצע

סכום ההשלמה בגין רכיב עלויות בית החולים יעמוד על : האמור מקדם פשרה, דהיינו

100/2 X 14.28%  0.7%של  פשרהבי"ח ללא יישום מקדם  לעלויות(אחוז התוספת= ( 

7.14 .₪ 

סכום  - שעבר לניתוח בהתייחס מנתח שכר רכיב בגין מיוחד פיצוי קיבל אשר למבוטח .ב

אחר של פיצוי אחוז השווה למכפלת מחצית (וככל שהוסכם בפוליסה הרלבנטית על 

וח שעבר זה) הסכום הנקוב במחשבון ביחס לרכיב שכר המנתח לגבי הניתאחוז  -מיוחד 

 חבר תת הקבוצה הרלבנטי באחוז התוספת לשכר מנתח. 

: אם הסכום הנקוב במחשבון ביחס לרכיב שכר המנתח בגין הניתוח שעבר חבר לדוגמא

; ואחוז התוספת לשכר מנתח בגין אותו הניתוח, כפי שנמצא בבדיקת 200הקבוצה הוא 

; והפוליסה בה מחזיק חבר )0.7%(לאחר יישום מקדם פשרה של  8%הבודק, הוא 

אזי  -הקבוצה מתייחסת לפיצוי מיוחד בשיעור של מחצית ההוצאות הנחסכות לחברה 

-חבר הקבוצה יקבל סכום השלמה בגין רכיב שכר המנתח בהתייחס לניתוח שעבר על

 ₪.  X 0.08  =8 200/2פי החישוב הבא: 

על סכום השלמה   ושםיי לאאזי  1.5.2017יום  לאחר אם הניתוח בוצע בחבר הקבוצה

 200/2 לדהיינו: סכום ההשלמה בגין רכיב שכר המנתח יעמוד ע, האמור מקדם פשרה

₪ X %11.42  11.42) = 0.7%של  פשרה(אחוז התוספת לעלויות בי"ח ללא יישום מקדם 

.₪  

ו/או  בשתלים שימוש קבע דרךהרלבנטי נעשה  הקבוצה תתשבניתוח שעבר חבר  ככל .ג

(וככל  מחציתמ 90%-סכום השווה לגם קבוצה בנוסף תת ישולם לאותו חבר  ,אביזרים

של העלות  ,זה)אחוז  -אחר של פיצוי מיוחד אחוז שהוסכם בפוליסה הרלבנטית על 

בניכוי כל , בניתוח הרלבנטי שבהם נעשה שימוש יםאביזרהו יםשתלההממוצעת של 

אך לא  ,ניתוחאותו ס לבהתייח סכום שבו נשאה החברה בגין שתלים ו/או אביזרים
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סכום  אחר של פיצוי מיוחד שנקבע בפוליסה הרלבנטית)אחוז (או  מחציתיותר מ

 .פוליסההקבוע בפי -החברה בעלויות שתלים/ אביזרים על המרבית של השתתפותה

פי בדיקה -על ההעלות הממוצעת של השתלים והאביזרים בהתייחס לכל ניתוח חושב

בכל סוג  נשאה בגין שתלים ואביזריםהחברה שבהן המשוקללות  לעלויות הבודק ךערש

 .תל אביב בבית החולים "אסותא" 2015בשנת  ניתוח

החזר מהחברה של סכומי לפי הפוליסה שברשותו -עלבמקרים בהם המבוטח זכאי 

 בגין השתל ו/או האביזר סכום ההשלמההשתתפות עצמית בגין השתל ו/או האביזר, 

בו נשאה שהסכום  פחותאביזר העלות הממוצעת של השתל ו/או החושב באופן הבא: 

 .  0.9 כפול שתיים חלקיפוי למבוטח בגין ההשתתפות העצמית כשיהחברה 

והסכום שבו נשאה החברה ₪  100: אם העלות הממוצעת של השתל היא לדוגמא

הפיצוי המיוחד ₪,  10כשיפוי למבוטח בגין ההשתתפות העצמית שבה הוא נשא עומד 

 ₪. 40.5בגין השתל יהיה 

למועד אישור  ועד 1.5.2017אף האמור לעיל, לחברי קבוצה שעברו ניתוח לאחר יום  על

 השתלים של הממוצעת העלות מחצית על 0.9של הפחתה  מקדם יושםי לאההסדר 

 שערך בבדיקה שנמצא כפי תהיה זוו הרלבנטי בניתוח שימוש נעשה שבהם והאביזרים

 .הבודק

 החולים מקופת חלקי שיפוי וקיבלו מכספם הניתוח מלוא את ששילמו חברי קבוצה .ד

מיוחד בשיעור מחצית  פיצוי, ולא קיבלו מוששיל לסכום עד החברהמ שיפוי והשלמת

אך לא יותר כאמור,  לשיעור עד פיצוי השלמתמהחלק שנשאה בו קופת החולים, יקבלו 

 שבהםסכומים ה בניכוי פי הקבוע בהסדר פשרה זה,-לחברה על הניתוח עלות מחציתמ

 נשאה בגין הניתוח. החברה כבר

בשיעור של למען הסר ספק מובהר, כי חברי קבוצה כאמור אשר קיבלו פיצוי מיוחד 

מחצית מהסכום שבו נשאה קופת החולים בגין הניתוח שעברו לא יהיו זכאים לקבל 

 את סכום ההשלמה. 

באשר לחברי הקבוצה שהניתוח שעברו לא בוצע בתקופת הבדיקה ולכן לא נכלל  .ה

חושב אחוז  -בבדיקה ולחברה אין הסכמים עם בית חולים פרטי לגבי ניתוח מסוג זה 

פי שיעור הפער הממוצע שנמצא בגין עלויות בית -ת החולים עלהתוספת לעלויות בי

 החולים ביחס לכלל הניתוחים בתקופת הבדיקה.

קופת החולים ניתוח במסגרת שירותי  במימון יעברואו /ו שעברוקבוצה  חבריבכל הנוגע ל .10

עד למועד אישור  (הדסה ושערי צדק) ציבורייםבבתי חולים  הניתניםרפואה פרטית (שר"פ) 

 . לעיל 9-ו 8 פיםבסעי לקבוע בהתאם יחושב ההשלמה סכוםדר ההס

, בנוסף. בנקאית בהעברה, הניתן ככל, יבוצע הקבוצה תת לחברי ההשלמה סכום תשלום .11

 ככל, תשלומים אפליקציית באמצעותאת התשלום  לבצע לבחורבאפשרותה של החברה, 

לא בוצע באחת מהדרכים שלעיל, הוא יבוצע  שהתשלום ככל. כן לעשות בידיה שיהיה

 הקבוצה תת מחברי אחד כל של לחברה הידועה האחרונה לכתובת שישלח שיקבאמצעות 
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. ככל שהתשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית, החברה תהיה רשאית, לפי המאושרת

ו שיקול דעתה, להעבירו לחשבון הבנק ממנו שולמו / משולמים לחברה תשלומי הפרמיה א

  לחשבון הבנק שאליו שולמו למבוטח בעבר תגמולי ביטוח.

אישור ההסדר  שלא יהיו מבוטחים במועד קבוצה חברי שיהיו ככל, לעיל האמור אף על

החברה תהיה , ₪ 50-מ נמוך יהיה להם המגיע ההשלמה סכוםפרט בחברה ו בריאותבביטוח 

 לתרוםזאת  חלףו קבוצה חברי לאותם כאמור ההשלמה סכומי את להעביר שלארשאית 

 -לחוק (להלן א 27שהוקמה לפי סעיף ניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד ל לקרן אותם

פרט בחברה  בריאות חברי קבוצה שיהיו מבוטחים במועד אישור ההסדר בביטוח"). הקרן"

המגיע להם בדרך  יזוכו בסכום ההשלמה₪,  50-וסכום ההשלמה המגיע להם יהיה נמוך מ

 . עתידיים פרמיהו מחיובי של הפחתת

ששיק שנשלח לחבר תת הקבוצה יוחזר על ידי הדואר כדבר דואר שלא נתקבל, תפעל  ככל

החברה לבדיקת כתובתו המעודכנת של אותו חבר במרשם האוכלוסין, ותשלח את השיק 

 בשנית לכתובת המעודכנת ככל שנמצאה כזו. 

כי תשלום סכום ההשלמה לחברי תת הקבוצה אינו מותנה בפניה של חברי תת  מובהר

 הקבוצה לחברה. 

שלא ניתן יהיה לשלם להם את סכום ההשלמה  ,הקבוצה תתההשלמה המגיע לחברי  סכום .12

 ממועד המשלוח חודשים 6בהעברה בנקאית ושיקים שישלחו אליהם לא ייפרעו בתוך 

 . קרןלידי החברה -על ייתרם, האחרון

-ו 7תיידע את חברי הקבוצה שיהיו מבוטחים אצלה על ההסדרים כאמור בסעיפים  החברה .13

  .למחשבון בסמוך החברה של האינטרנט באתר, לעיל 12

תגיש לבית המשפט תחשיב מעודכן של הסכום הכולל המגיע לחברי הקבוצה נכון  החברה .14

 ימים ממועד אישור ההסדר. 60 תוךלמועד אישור ההסדר, 

 מומלצים דין עורך"ט ושכ יםלתובע גמול

 יםכל צד יגיש לבית המשפט עמדה ביחס לגמול לתובעממועד אישור ההסדר ימים  30בתוך  .15

 ובית המשפט יתבקש להכריע בעניין. שתשלם להם החברה,  יםושכר טרחת ב"כ התובע

 ויתור על תביעות; מעשה בית דין 

 המאושרת הקבוצהוכל חברי  יםהתובעידי המשפט, -בכפוף לאישורו של הסדר הפשרה על .16

מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר, סופי ומוחלט כלפי החברה, על כל טענה, או דרישה, או כל 

 .ותוהבקש ותזכות, או כל עילה, או כל ענין אחר בקשר עם כל ענייני התביע

מבלי לגרוע מהאמור בהסדר זה, ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסדר פשרה זה,  .17

, המאושרת יהווה פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה

מובהר כי אין באמור  .ותוהבקש ותבקשר עם כל הטענות והעילות בקשר עם ענייני התביע
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 העתידית להסדרה ביחס(הן  כדי לגרוע מזכויות חברי הקבוצה המאושרת לפי הסדר פשרה זה

 .)הקובעת לתקופה ביחס והן

פי הפוליסות -מען הסר ספק, מובהר כי הסדר פשרה זה עניינו בפיצוי המיוחד הניתן עלל .18

שיפוי שעניינן הוראות הפוליסות  לחברי הקבוצה שמורות כל טענותיהם בקשר עםו

 המבוטחים בגין הוצאות שבהן נשאו לגבי ניתוחים שעברו. 

 ביטול הסדר הפשרה

או אם בית המשפט ינהג כאמור כמתכונתו  שהיאבמידה והסדר הפשרה לא יאושר מכל סיבה  .19

(ד) לחוק, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסדר זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי 19בסעיף 

וללא צורך במתן הנמקה כלשהי, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לב"כ הצד השני, ומבלי 

 שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת. 

ד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או עמדה לגבי הסדר פשרה במקרה שבו יוגש על ידי צ .20

זה ו/או בקשה לביטול פסק הדין כאמור, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, 

באופן המשנה הוראה מהותית בהסדר זה, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך ארבעה 

ו/או ההחלטה בבקשה האמורה, להודיע ) ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין 14עשר (

 על ביטול הסדר פשרה זה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי.

(ו) לחוק) על ידי התובעים הפורשים 18במקרה בו ימסרו הודעות פרישה (בהתאם לסעיף  .21

עתה , תהיה החברה זכאית לבטל את הסדר הפשרה, על פי שיקול ד100במספר העולה על 

, יםלאחר מתן הודעה בכתב לב"כ התובע הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי, וזאת

 ומבלי שהדבר יטיל עליה חבות כספית או אחרת.

במקרה בו יממש צד את זכותו לבטל את הסדר פשרה זה כאמור, הסדר פשרה זה על נספחיו  .22

יהיו בטלים מדעיקרא  )יםוגמול לתובע יםופסק הדין (לרבות לעניין שכר טרחת ב"כ התובע

(void)  וחסרי תוקף משפטי, כאילו לא נחתם הסדר הפשרה מלכתחילה, וכאילו לא ניתן פסק

דין; האמור בהם לא ישמש את הצדדים כראיה ולא בדרך אחרת, לא ייזקף לחובת או לטובת 

מי מהצדדים ולא יהא על הצדדים לנקוט בהליך משפטי לביטול הסדר הפשרה או פסק הדין, 

דרישה בקשר לכך, ויימשך  ו/אוטענה  ו/אוהכל מבלי שתהיה למי מהצדדים כל תביעה ו

, הכל כאילו לא נחתם הסדר פשרה זה מעיקרו ולא ניתן יהיה ותובבקש ותהדיון בתביע

להסתמך עליו ו/או לעשות בו, או בתוכנו, או בנתונים או במצגים או בטיוטות הסדר זה כל 

 שימוש בהליך המשפטי.

 שונות

כוללות  בהתאם להסכמים החברה מצהירה כי עלויות בית החולים המשולמות על ידה .23

אינן ככלל גם ימי אשפוז, בדיקות שכר מרדים וכיוצא באלה וכי עלויות אלו מלכתחילה 

העלויות האמורות איזו מן כי  ככל שימצאו תשלומים אלהמשולמות בנפרד. הבודק יבדוק 

בית החולים, הן תתווספנה ל תשלוםבנוסף ל(להבדיל מחריגה), בנפרד מלכתחילה משולמות 

 .בדרך חישוב כפי שימליץ הבודקלפיצוי 
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הסדר פשרה זה על נספחיו, הוראותיו, תנאיו וסייגיו הינו מכלול שלם של מצגים והסכמות,  .24

וככזה מהווה מקשה אחת, וחלקיו אינם ניתנים להפרדה. תוקפו של הסדר זה בשלמותו 

 בלבד, וכל שינוי במרכיב ממרכיביו יפר את האיזונים בו ויביא לביטולו. 

בוטלים כל הסדר, הסכם, טיוטת הסכם, זכרון עם חתימתו של הסדר פשרה זה בטלים ומ .25

בין מי מטעמם קודם  ו/אושנערכו בין הצדדים  תדברים, הצהרה, הבטחות והתחייבויו

לחתימתו של הסדר פשרה זה, אם וככל שנערכו (וזאת בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל 

בין הצדדים . כל טיוטות ההסדר והתכתובות שהוחלפו ובכלל זה גם ההסדר המקורי פה)

בקשר להסדר פשרה זה אינן מחייבות, לא ישמשו לפרשנות, לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות 

 ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.

כל ויתור של צד מהצדדים להסדר על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו  .26

 על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים. תקפים, אלא אם כן יעשו בכתב וייחתמו

נמנע צד להסדר מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי הסדר הפשרה או על פי כל דין, או  .27

 לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה. -לא השתמש בזכות כאמור במועד 

לות ולחתום הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסדר הפשרה ולבצע את כל הפעו .28

על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרשו לצורך ביצוען של הוראות 

 הסדר הפשרה. 

כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסדר  .29

הפשרה, הן כמפורט במבוא להסדר הפשרה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת 

 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. 72כמי שנתקבלה תוך  הנ"ל, תחשב

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

                 

 ב"כ החברה         יםב"כ התובע  
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	ג. ככל שבניתוח שעבר חבר תת הקבוצה הרלבנטי נעשה דרך קבע שימוש בשתלים ו/או אביזרים, ישולם לאותו חבר תת קבוצה בנוסף גם סכום השווה ל-90% ממחצית (וככל שהוסכם בפוליסה הרלבנטית על אחוז אחר של פיצוי מיוחד - אחוז זה), של העלות הממוצעת של השתלים והאביזרים שבהם ...
	העלות הממוצעת של השתלים והאביזרים בהתייחס לכל ניתוח חושבה על-פי בדיקה שערך הבודק לעלויות המשוקללות שבהן החברה נשאה בגין שתלים ואביזרים בכל סוג ניתוח בשנת 2015 בבית החולים "אסותא" תל אביב.
	ד. חברי קבוצה ששילמו את מלוא הניתוח מכספם וקיבלו שיפוי חלקי מקופת החולים והשלמת שיפוי מהחברה עד לסכום ששילמו, ולא קיבלו פיצוי מיוחד בשיעור מחצית מהחלק שנשאה בו קופת החולים, יקבלו השלמת פיצוי עד לשיעור כאמור, אך לא יותר ממחצית עלות הניתוח לחברה על-פי ה...
	למען הסר ספק מובהר, כי חברי קבוצה כאמור אשר קיבלו פיצוי מיוחד בשיעור של מחצית מהסכום שבו נשאה קופת החולים בגין הניתוח שעברו לא יהיו זכאים לקבל את סכום ההשלמה.
	ה. באשר לחברי הקבוצה שהניתוח שעברו לא בוצע בתקופת הבדיקה ולכן לא נכלל בבדיקה ולחברה אין הסכמים עם בית חולים פרטי לגבי ניתוח מסוג זה - חושב אחוז התוספת לעלויות בית החולים על-פי שיעור הפער הממוצע שנמצא בגין עלויות בית החולים ביחס לכלל הניתוחים בתקופת הב...

	10. בכל הנוגע לחברי קבוצה שעברו ו/או יעברו במימון קופת החולים ניתוח במסגרת שירותי רפואה פרטית (שר"פ) הניתנים בבתי חולים ציבוריים (הדסה ושערי צדק) עד למועד אישור ההסדר סכום ההשלמה יחושב בהתאם לקבוע בסעיפים 8 ו-9 לעיל.
	11. תשלום סכום ההשלמה לחברי תת הקבוצה יבוצע, ככל הניתן, בהעברה בנקאית. בנוסף, באפשרותה של החברה, לבחור לבצע את התשלום באמצעות אפליקציית תשלומים, ככל שיהיה בידיה לעשות כן. ככל שהתשלום לא בוצע באחת מהדרכים שלעיל, הוא יבוצע באמצעות שיק שישלח לכתובת האחרו...
	על אף האמור לעיל, ככל שיהיו חברי קבוצה שלא יהיו מבוטחים במועד אישור ההסדר בביטוח בריאות פרט בחברה וסכום ההשלמה המגיע להם יהיה נמוך מ-50 ₪, החברה תהיה רשאית שלא להעביר את סכומי ההשלמה כאמור לאותם חברי קבוצה וחלף זאת לתרום אותם לקרן לניהול ולחלוקת כספים...
	ככל ששיק שנשלח לחבר תת הקבוצה יוחזר על ידי הדואר כדבר דואר שלא נתקבל, תפעל החברה לבדיקת כתובתו המעודכנת של אותו חבר במרשם האוכלוסין, ותשלח את השיק בשנית לכתובת המעודכנת ככל שנמצאה כזו.
	מובהר כי תשלום סכום ההשלמה לחברי תת הקבוצה אינו מותנה בפניה של חברי תת הקבוצה לחברה.
	12. סכום ההשלמה המגיע לחברי תת הקבוצה, שלא ניתן יהיה לשלם להם את סכום ההשלמה בהעברה בנקאית ושיקים שישלחו אליהם לא ייפרעו בתוך 6 חודשים ממועד המשלוח האחרון, ייתרם על-ידי החברה לקרן.
	13. החברה תיידע את חברי הקבוצה שיהיו מבוטחים אצלה על ההסדרים כאמור בסעיפים 7 ו-12 לעיל, באתר האינטרנט של החברה בסמוך למחשבון.
	14. החברה תגיש לבית המשפט תחשיב מעודכן של הסכום הכולל המגיע לחברי הקבוצה נכון למועד אישור ההסדר, תוך 60 ימים ממועד אישור ההסדר.
	גמול לתובעים ושכ"ט עורך דין מומלצים
	15. בתוך 30 ימים ממועד אישור ההסדר כל צד יגיש לבית המשפט עמדה ביחס לגמול לתובעים ושכר טרחת ב"כ התובעים שתשלם להם החברה, ובית המשפט יתבקש להכריע בעניין.
	ויתור על תביעות; מעשה בית דין
	16. בכפוף לאישורו של הסדר הפשרה על-ידי המשפט, התובעים וכל חברי הקבוצה המאושרת מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר, סופי ומוחלט כלפי החברה, על כל טענה, או דרישה, או כל זכות, או כל עילה, או כל ענין אחר בקשר עם כל ענייני התביעות והבקשות.
	17. מבלי לגרוע מהאמור בהסדר זה, ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסדר פשרה זה, יהווה פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה המאושרת, בקשר עם כל הטענות והעילות בקשר עם ענייני התביעות והבקשות. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות חברי...
	18. למען הסר ספק, מובהר כי הסדר פשרה זה עניינו בפיצוי המיוחד הניתן על-פי הפוליסות ולחברי הקבוצה שמורות כל טענותיהם בקשר עם הוראות הפוליסות שעניינן שיפוי המבוטחים בגין הוצאות שבהן נשאו לגבי ניתוחים שעברו.
	19. במידה והסדר הפשרה לא יאושר מכל סיבה שהיא כמתכונתו או אם בית המשפט ינהג כאמור בסעיף 19(ד) לחוק, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסדר זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לב"כ הצד השני, ומבלי שהדבר יטיל עליו...
	20. במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או עמדה לגבי הסדר פשרה זה ו/או בקשה לביטול פסק הדין כאמור, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה מהותית בהסדר זה, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך ארבעה עשר (14) ימים...
	21. במקרה בו ימסרו הודעות פרישה (בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק) על ידי התובעים הפורשים במספר העולה על 100, תהיה החברה זכאית לבטל את הסדר הפשרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לב"כ התובעים, ומבלי שהדבר יטיל עליה ח...
	22. במקרה בו יממש צד את זכותו לבטל את הסדר פשרה זה כאמור, הסדר פשרה זה על נספחיו ופסק הדין (לרבות לעניין שכר טרחת ב"כ התובעים וגמול לתובעים) יהיו בטלים מדעיקרא (void) וחסרי תוקף משפטי, כאילו לא נחתם הסדר הפשרה מלכתחילה, וכאילו לא ניתן פסק דין; האמור ב...
	23. החברה מצהירה כי עלויות בית החולים המשולמות על ידה בהתאם להסכמים כוללות מלכתחילה גם ימי אשפוז, בדיקות שכר מרדים וכיוצא באלה וכי עלויות אלו ככלל אינן משולמות בנפרד. הבודק יבדוק תשלומים אלה וככל שימצא כי איזו מן העלויות האמורות משולמות מלכתחילה בנפרד...
	24. הסדר פשרה זה על נספחיו, הוראותיו, תנאיו וסייגיו הינו מכלול שלם של מצגים והסכמות, וככזה מהווה מקשה אחת, וחלקיו אינם ניתנים להפרדה. תוקפו של הסדר זה בשלמותו בלבד, וכל שינוי במרכיב ממרכיביו יפר את האיזונים בו ויביא לביטולו.
	25. עם חתימתו של הסדר פשרה זה בטלים ומבוטלים כל הסדר, הסכם, טיוטת הסכם, זכרון דברים, הצהרה, הבטחות והתחייבויות שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם לחתימתו של הסדר פשרה זה, אם וככל שנערכו (וזאת בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל פה) ובכלל זה גם ההסדר...
	26. כל ויתור של צד מהצדדים להסדר על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים, אלא אם כן יעשו בכתב וייחתמו על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
	27. נמנע צד להסדר מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי הסדר הפשרה או על פי כל דין, או לא השתמש בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.
	28. הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסדר הפשרה ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרשו לצורך ביצוען של הוראות הסדר הפשרה.
	29. כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסדר הפשרה, הן כמפורט במבוא להסדר הפשרה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת הנ"ל, תחשב כמי שנתקבלה תוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל.

