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2018ביני  13  

שירותי תביעה נגד וזי בתל אביב חלבית המשפט המ "(areC"בע"מ )שירותי רפואה  קרהגישה  12.6.18ביום 

 שנכרתו בין הצדדים לאחר שאלו הופרו שלא כדין על ידי הכללית. הסכמים לאכיפת )"כללית"( כללית בריאות

 לבצע כל פעולה שיש בה כדי להפר את ההסכמים.בקשה למתן צו מניעה שיאסור על הכללית  בבד, הוגשהבד 

, בדבר Careויו"ר מצד גור מינצר, הבעלים ותלונות טענות אך ורק בשל  ההסכמים הופרו, Careלטענת  .1

הכללית עם ספקים למתן שירותים בתחום  תיושחיתות ומינהל ציבורי לא תקין בכל הקשור להתקשרו

  .ראייה בלייזרהאסתטיקה ותיקון ה

2. Care  ספקים בתחומי פעילותה של עם טוענת כי הכללית התקשרהcare כמתחייב הליך תקין  מבלי לבצע

"עיניים" ות החברעם האסתטיקה ושירותי בתחום  'פרופורציהחברת 'התקשרה הכללית עם כך . דין על פי

 .בלייזרתיקון הראיה הדסה אופטימל" בתחום ו"

הכללית שירותי  לעמיתילספק : התחייבה בין היתר, שבו  Careעםהכללית חתמה על הסכם  31.12.14ביום  .3

 יכספק לשירותי חדר Care לצרף את;  Care באמצעות )ניתוחים פלסטיים והסרת שיער בלייזר( אסתטיקה

)התחייבות ברורה ומיותרת לכאורה  Careתקין ושקיפות ביחסיה עם ציבורי על כללי מינהל  להקפיד; ניתוח

שמש כספק של הכללית בדבר השנים בהן נמנע ממנה ל care  מ לגבי טענות"מו לקיים וכן של גוף ציבורי(

  הראיה בלייזר. בתחום האסתטיקה ותיקון

, אסתטיקה לעמיתי הכלליתבתחום ה שירותים Careלפיו תספק  25.1.15ביום שנכרתה  התקשרותמלבד 

  .31.12.14הסכם מיום על פי ה התחייבויותיהיתר לקיים את כל הכללית סירבה 

החליטו בכירי , 31.12.14מיום  עמדה על קיום התחייבויותיה של הכללית בהתאם להסכם  careכאשר  .4

ם ההתקשרות למתן שירותי הסכאת  , להשעותוהדין מיםבניגוד להוראות ההסכ הכללית באופן חד צדדי

 אסתטיקה.

מצד גור מינצר על בהתנצלות  המשך קיום ההסכם לאספקת שירותי אסתטיקההכללית התנתה את  .5

לא נעשה לשביעות  דברהאשר כ .כלפי בעלי התפקידים הבכירים בכללית בו התנסח האופןעל תלונותיו ו

בהסכם והמשיכו להפר את התחייבויות הכללית  למתן שירותי אסתטיקה הודיעו על ביטול ההסכם ,רצונם

  .31.12.14מיום 

, טענותיו לזנוח אתגרום למינצר , תוך ניסיון פסול לCare-ולפגוע כלכלית ב להעניש את מינצר בניסיון .6

)בלעדית( שירותי  Care מעניקהשנים על פיו  23בן ין הצדדים, באחר הודיעה על ביטול הסכם הכללית 

אלא שבמעשה  .ניים של מיפויי לב ובדיקות איזוטופים לחולי לב וחולי סרטן במרחב שרון שומרוןרפואה חיו

נאלצים לכתת רגליים לאזורים אשר  חוליםה עמיתיהבציבור  גם אלא  Care-ב רק  פגעהלא הכללית זה 

 על מנת לבצע בדיקות רפואיות הכרחיות. מרוחקים ממקום מגוריהם

 


