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צו ביטוח בריאות ממלכתי )שינוי התוספת השנייה לחוק(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)א( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-11994 )להלן - 
החוק העיקרי(, אני מצווה לאמור:

בתוספת השנייה לחוק העיקרי -   .1
לפני הכותרת "שירותי הבריאות של קופת החולים של ההסתדרות הכללית של   )1(

העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע )פירוט(" יבוא "חלק ראשון:"; 

בחלק הראשון, אחרי פרט 30 יבוא:  )2(

"טיפולי שיניים  
למבוטחים שמלאו 

להם 72 שנים

למבוטחים  ומונעים  משמרים  שיניים  טיפולי  )א(   .31
שמלאו להם 72 שנים; הזכאות כוללת -

סובל  שאינו  דחוף  טיפול   - ראשונה  עזרה   )1(
תרופתי  מרשם  מתן  כאב,  שיכוך  כגון:  דיחוי, 
דלקת,  של  חריפים  במצבים  כירורגי  טיפול  או 

סילוק עששת, שחזור זמני;

ייעוץ  כולל  רופא,  בידי  תקופתית  בדיקה   )2(
והכנת טיפול - פעם בשנה;

בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי;  )3(

צילומי רנטגן -  )4(

בדיקה  במסגרת  נשך  צילומי  זוג  )א( 
תקופתית;

צילום  לרבות  סטטוס,  צילום  )ב( 
פעם   - מקביליות  וסטטוס  פריאפיקאלי 

בשנתיים;

צילום פנורמי - פעם בשנתיים; )ג( 

הסרת אבנית - פעם בחצי שנה;  )5(

עד  פה,  לרבע  טיפול   - שורשים  הקצעת   )6(
לכל  אחד  )טיפול  בשנתיים  טיפולים  ארבעה 

הפה פעם בשנתיים(;

של  מקומית  באפליקציה  מניעה  טיפול   )7(
פלואוריד או לקה פלואוריד - פעם בשנה;

עקירה, לרבות עקירה כירורגית, המיסקציה   )8(
וכריתת נגע סב–חודי;

לרבות  שורש,  טיפול  וחידוש  שורש  טיפול   )9(
כריתת נגע סב–חודי;

אפיסקטומי, לרבות כריתת נגע סב–חודי;  )10(

שחזור - שרף מורכב ואמלגם;  )11(

מבנה מיידי.  )12(

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשנ"ז, עמ' 22.  1

תיקון התוספת 
השנייה 
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למטופלים  )פרותטיקה(  משקמים  שיניים  טיפולי  )ב( 
שמלאו להם 72 שנים; הזכאות כוללת -

וחלקיות,  שלמות  מיידיות  תותבות  הכנת   )1(
לסת עליונה ותחתונה, כולל מדידה והתאמה;

התאמת  לצורך  מומחים  עם  התייעצות   )2(
תוכנית הטיפול;

עליונה  לסת  שלמות,  תותבות  הכנת   )3(
ותחתונה, כולל מדידה, התאמה, ייצור במעבדה 
ורשת לתותבת תחתונה במידת הצורך - לא יותר 
זו יינתנו  מפעם בשבע שנים לכל לסת, במסגרת 

בשבע השנים שלאחר קבלת התותבת גם -

התאמת  לצורך  רופא  אצל  ביקור  )א( 
תותבות והסרת נקודות לחץ - עד תשעה 

מפגשים;

קשה  ריפוד  או  במעבדה  רך  ריפוד  )ב( 
במרפאה או במעבדה - עד פעמיים;

ריפוד רך או זמני במרפאה - עד שלוש  )ג( 
פעמים;

חידוש בסיס תותבת - עד פעם אחת; )ד( 

תיקון שברים והוספת שיניים לתותבת  )ה( 
- עד פעם אחת;

לצורך  שתלים  ארבעה  עד  התקנת  )ו( 
צילום  לרבות  תחתונה,  בתותבת  תמיכה 
וגומיות  מצמדים  מחברים,  לשתלים,   CT
השתלים  של  והחלפה  והוצאה  לתותבת, 

במקרה של כישלון;

מדידה,  כולל  חלקית,  תותבת  הכנת   )4(
הצורך  במידת  ורשת  במעבדה  ייצור  התאמה, 
לסת,  לכל  שנים  בארבע  מפעם  יותר  לא   -
למעט במחסור של שן טוחנת אחת בלבד בלסת, 
במסגרת זו יינתנו בארבע השנים שלאחר קבלת 

התותבת גם -

או  מחרסינה  כתרים  שלושה  עד  )א( 
תותבת,  בכל  אחיזה  לצורך  מבושלים, 
לרבות כתר זמני לפני כל כתר קבוע ותיקון 

והחלפה במידת הצורך;

התאמת  לצורך  רופא  אצל  ביקור  )ב( 
תותבות והסרת נקודות לחץ - עד תשעה 

מפגשים; 

תיקון שברים והוספת שיניים לתותבת  )ג( 
- עד פעם אחת;
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פליפר;  )5(

כיפת שורש;  )6(

העמקת הוסטיבולום לצורך התותבות;  )7(

אלבאולופלסטיקה;  )8(

החלפת מחברים כדוריים או לוקייטורים -   )9(
אחת לשנתיים;

או  כדוריים  מחברים  של  גומיות  החלפת   )10(
לוקייטורים - אחת לחצי שנה.

השיניים  טיפולי  כלל  למתן  ניידות  מרפאות  )ג( 
מבוטחים  בעבור  הבריאות,  שירותי  בסל  הכלולים 
או  קשישים   150 שוהים  שבהם  במרכזים  השוהים 

יותר.";

"חלק  יבוא  המבוטח"  של  עצמית  כספית  בהשתתפות  "שירותים  הכותרת  )3( לפני 
שני:";

)4( בחלק השני, אחרי פרט 16 יבוא:

"טיפולי שיניים 
למבוטחים שמלאו 

להם 72 שנים

ההשתתפות העצמית בעד טיפול שיניים מהטיפולים   .17
המנויים בסעיף 31 לחלק הראשון לתוספת זו, תהיה 

כמפורט להלן:

חידוש  פליפר,  כירורגית,  עקירה  ראשונה,  עזרה   )1(
בסיס תותבת, ריפוד רך או קשה לתותבת - 68 שקלים 

חדשים;

פלואוריד - 17 שקלים חדשים;  )2(

טיפול שורש, חידוש טיפול שורש, אפיסקטומי -   )3(
136 שקלים חדשים;

)כולל  שתל  כל  מבושל,  זמני  כתר  שורש,  כיפת   )4(
 102  - פה  לרבע  טיפול  שורשים,  הקצעת  החדרה(, 

שקלים חדשים;

תותבת שלמה או חלקית - 306 שקלים חדשים   )5(
לכל לסת;

תותבת מיידית, כתר קבוע מחרסינה )כולל כתר   )6(
זמני במרפאה( - 204 שקלים חדשים;

במסגרת  נשך  צילומי  זוג  תקופתית,  בדיקה   )7(
ראשונים  מפגשים  ארבעה  אבנית,  הסרת  בדיקה, 
בלא   - לחץ  נקודות  והסרת  תותבות  להתאמת 

השתתפות עצמית;

 C34 - CT  צילום סטטוס, צילום פנורמי וצילום  )8(
כחלק  נעשים  הם  אם  גם  לצילום,  חדשים  שקלים 

מטיפול אחר;

כל טיפול אחר - 34 שקלים חדשים לטיפול."  )9(
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של תחילתו  ואולם   ,)2022 ביולי   1( התשפ"ב  בתמוז  ב'  ביום  זה  צו  של  תחילתו   .2 
 פרט 31)ג( לחלק הראשון של התוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחו בצו זה, ביום  

ה' באלול התשפ"ב )1 בספטמבר 2022(.

ז' באייר התשפ"ב )8 במאי 2022(
)חמ 3-2632(

ץ י וב ר ו ה ן  צ ני  
שר הבריאות  

תחילה 
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