
עבור עמיתי תוכנית השב"ן  טיפולי הסרת שיערלביצוע  הסדר הזמנה להיכלל ברשימת ספקי

 "מושלם פלטינום" של שירותי בריאות כללית

של שירותי בריאות כללית "( התוכנית)להלן: "" עמיתי תוכנית השב"ן "מושלם פלטינום .1

 עימם מכונים או מרפאות חולים, בתיב ביצוע טיפולי הסרת שיערזכאים ל"( הכללית)להלן: "

, "(ספקי ההסדר)להלן: "התקשרות  בהסכם כלליתשירותי בריאות  תתקשר או התקשרה

)להלן:  , על פי נוסחו מעת לעתוהכל בהתאם ובכפוף להוראות פרק ו' לתקנון התוכנית

 ."(התקנון"

  "(.הרשימה)להלן: " ספקי ההסדרהכללית מבקשת לעדכן את רשימת  .2

להיכלל ברשימה )להלן:  הבקשמועד הגשת לעמוד ב ,ברשימה להיכלל ןהמעוניי ספקעל כל  .3

 :כמפורט להלןבתנאים  ,"(הבקשה"

 סניפים בפריסה ארצית. 9הספק מפעיל ומנהל רשת של מכונים המונה לפחות  3.1

רשת המכונים של הספק הינה בעלת ניסיון מוכח בביצוע טיפולי הסרת שיער באמצעות  3.2

 חודשים לפחות. 24לייזר, והכל למשך תקופה של 

מעסיק )בכל מתכונת העסקה שהיא, בין כשכיר ובין כנותן שירותים באופן  ספקה 3.3

בעל תואר מומחה במחלות עור ומין או בכירורגיה  רופאאשר הינו  רפואי מנהל עצמאי(

)להלן:  1973 –פלסטית, לפי תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, תשל"ג 

המנהל הרפואי יהא אחראי, בין היתר, על כתיבת פרוטוקולים "(. המנהל הרפואי"

נותני מערכת הסמכה )אקרדיטציה( של  הפעלת ונהלים מנחים למתן השירותים,

שירותים ועריכת פיקוח ובקרה על מתן השירותים לעמיתי התוכנית וכן על הכשרה 

תאים לכל ופיקוח על תפקודו של הגורם האחראי על ייעוץ ראשוני והמלצה לטיפול מ

 .פונה

וכן  CEאו   FDAהטיפולים יתבצעו באמצעות מכשירי לייזר אשר הינם בעלי אישור  3.4

  כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

הטיפולים יתבצעו על ידי נותני שירותים אשר המנהל הרפואי אישר כי הינם בעלי כל  3.3

ורשות מוסמכת )ככל שנדרשים( וכי האישורים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין 

 עברו הכשרה מתאימה )לרבות ביחס לשימוש במכשור(. 

 "(התנאים המקצועיים)להלן ביחד: " 

למערך ביטוחי הבריאות וכללית פנות , מוזמנים להמקצועייםהתנאים גופים העונים על  .4

 .edenat@clalit.org.ilדוא"ל מושלם ב

)בכפוף לעמידתם בתנאים  אינו מוגבלהסדר שיכללו ברשימה הספקי מובהר, כי מספר  .3

  .וכי הכללית תהא רשאית לעדכן בכל עת את הרשימה( המקצועיים
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נבחנה ואושרה על ידי הכללית  המקצועיים םיודגש, כי אך ורק מועמדים אשר עמידתם בתנאי .6

ו ברשימה, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות בנוסח יכלללהנחת דעתה המקצועית 

 ועמידה בכל תנאיו. טיפולי הסרת שיערלגבי ביצוע המקובל בכללית 

להתקשר עם  כלליתהמשום התחייבות מצד  בקשהבהגשת האו אין לראות בהזמנה זו  .7

וידוא עמידתו של לאחר  חתימת הכללית על הסכם ההתקשרותבכל דרך שהיא, ורק מבקש ה

 .     כלליתההיא שתחייב את  התנאים המקצועייםמבקש בכל ה

לצורך  הכללית או מי מטעמהלסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם כל מבקש יהיה מחויב  .8

ובכלל זאת למסור להם כל מסמך, אשר יידרש על  ,התנאים המקצועייםוידוא עמידתו בכל 

ו משתף אינבקשה שבעליה לפסול  תהיה רשאית כלליתה. בקשר עם הבדיקה כאמור ידם

 .כאמור הליך הבדיקהפעולה באופן מלא עם 

 מעת או מחדש לבחון הכללית של מזכותה לגרוע כדי ברשימהבהכללתו של ספק הסדר  אין .9

את עמידתו בתנאים המקצועיים ואת עמידתו בכל הוראות הסכם  שתבחר מועד ובכל לעת

  ההתקשרות.

 למצות את כל  בו כדי ואין בלבד עקרוניות הנחיות רבגד בהזמנה זאת הינו האמור מובהר, כי .11

 אותם רשאית הכללית לערוך לצורך אישור הכללתו של ספק פלוני ברשימה. הבדיקה תהליכי

של ספק פלוני בתנאים המקצועיים ובחתימה  בעמידתו אין כי מובהר בזאת ספק הסר למען

הכללית להזמנה  של מצידה שהוא סוג ומין מכל התחייבות להוות כדי על הסכם התקשרות

  של היקף כזה או אחר של השירותים נשוא ההזמנה, אם בכלל.

 ממנה חלקים, להוציא או עליה להוסיף לבטלה, הזמנה זאת, לשנות תהא רשאיתכללית ה .11

  ., ובכפוף להוראות כל דיןלנכון שתמצא בכל עת

 


