
בחוק ביטוח בריאות ומעלה  75למבוטחים בגילאי פירוט סל שירותי רפואת השיניים 
 01.02.2019החל מתאריך  ממלכתי

 
 

מחייב תשלום השתתפות  מגבלה/מכסה השירות
 עצמית )סכום מקסימלי(

 
                       ₪  68  עזרה ראשונה

 
תקופתית בידי רופא כולל  הבדיק

 ייעוץ והכנת תכנית
 טיפול

 פטור אחת לשנה

 
 בדיקות שגרה ומעקב כחלק

 מטיפול רפואי
 פטור 

 
 נשך  וג צילומיז

 
 פטור תקופתיתבדיקה במסגרת 

 
)לרבות צילום  צילום סטטוס

 פריאפיקאלי וסטטוס מקביליות(
 ₪ 34 בשנתיים פעם

 
 צילום פנורמי

 ₪ 34 בשנתיים פעם

 
 הסרת אבנית

 פטור פעם בחצי שנה

 
מניעה באפליקציה מקומית טיפול 

 של פלואוריד או לקה פלואוריד
 ₪  17 פעם בשנה

 
כריתת נגע סב  עקירה )לרבות

 (חודי
 34 ₪ 

 
כריתת ות )לרב כירורגית עקירה
 (חודי-נגע סב

 68 ₪ 

 
 המיסקציה

 34 ₪ 

 
נגע ב טיפולשורש )לרבות טיפול 

 חודי(-סב
 136 ₪ 

 
 טיפול)לרבות  חידוש טיפול שורש

 חודי(-סבנגע ב
 136 ₪ 

 
נגע ב טיפול)לרבות אפיסקטומי 

 חודי(-סב
 136 ₪ 

 
 ואמלגם( שרף מרוכבשחזור )

 
 
34 ₪ 

 
 מבנה מיידי

 34 ₪ 

 
 

  



בחוק ביטוח בריאות ומעלה  80למבוטחים בגילאי פירוט סל שירותי רפואת השיניים 
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השתתפות מחייב תשלום  מגבלה/מכסה השירות

 עצמית )סכום מקסימלי(
 

הכנת תותבות מיידיות שלמות 
וחלקיות )עליונה ותחתונה(, 

 כולל מדידה והתאמה

 204 ₪ 

 
 
 

שלא  הכנת תותבות )שלמה עליונה
נשענת על שתלים; שלמה תחתונה 

הנשענת לכל היותר על שני 
(, כולל מדידה, התאמה, שתלים

ייצור במעבדה, ורשת לתותבת 
 במידת הצורךתחתונה 

 
 
 

שנים לכל  7 -לא יותר מאחת ל
 לסת

 
 
 

306 ₪ 

 
הכנת תותבת חלקית, כולל מדידה, 

התאמה, ייצור במעבדה ורשת 
 במידת הצורך

של יותר משן טוחנת  חוסרעבור 
אחת בלסת, ולא יותר מאחת לכל 

 שנים לכל לסת 4
306 ₪ 

 
 פליפר

 68 ₪ 

 
 כיפת שורש

 102 ₪ 

 
לצורך העמקת הוסטיבולום 

 התותבות
 34 ₪ 

 
 ₪ 34  אלבאולופלסטיקה

 
 מבושלמחרסינה או  קבוע כתר

כולל כתר זמני לפני כל כתר 
קבוע, וכן תיקון והחלפה במידת 

 הצורך
 

עד שלושה כתרים לתותבת, 
לצורך אחיזה בתותבת חלקית 

 בלבד
 

204 ₪ 
 

 
 כתר זמני מבושל

 102 ₪ 

 
ביקור רופא לצורך התאמת תותבות 

 נקודות לחץוהסרת 

 7מפגשים בכל  9לכל היותר 
שנים מקבלת תותבת שלמה )או 

שנים מקבלת תותבת  4בכל 
 חלקית(

 
 

מפגשים  4-ל פטור
לכל ₪  34ראשונים, 
 מפגש נוסף

 
ריפוד רך במעבדה או ריפוד קשה 

 )במרפאה או במעבדה(

 
 

 7פעמים בכל  2לכל היותר 
 שנים מקבלת תותבת שלמה

68 ₪ 

 במרפאהריפוד רך/זמני 
 

 7פעמים בכל  3לכל היותר 
 שנים מקבלת תותבת שלמה

68 ₪ 

 חידוש בסיס התותבת
 

 7פעם אחת לכל היותר בכל 
 שנים מקבלת תותבת שלמה

68 ₪ 

תיקון שברים ו/או הוספת שיניים 
 לתותבת

 
שנים  7פעם אחת לכל היותר בכל 

 4מקבלת תותבת שלמה, )או בכל 
 שנים מקבלת תותבת חלקית(

34 ₪ 

 
לצורך תמיכה שתלים  2 התקנת עד

כולל )בתותבת שלמה תחתונה 

רק במידה ואפשרי ללא טיפול 
 מכין שלא הוגדר במסגרת סל זה

)בין אם מותקן  ₪ 204
 שתל אחד או שני שתלים(



מחברים ומצמדים לתותבת 
 (וגומיות

   הוצאה והחלפת שתל
 

שתל שהושתל  במקרה של כישלון
 במסגרת הסל

34 ₪ 

  לשתלים CTצילום 
 

 כחלק מהתקנת שתלים בלבד
34 ₪ 

 
החלפת מחברים כדוריים או 

 לוקייטורים
 ₪ 34 אחת לשנתיים

 
החלפת גומיות של מחברים 
 כדוריים או לוקייטורים

 ₪ 34 אחת לחצי שנה

 
 
 
 
 

 הערות:    
 

טיפול דחוף שאינו סובל דיחוי, כגון: שיכוך כאב, מתן  -הגדרת  'עזרה ראשונה'  (1)
 .שחזור זמניו בים חריפים של דלקת, סילוק עששתתרופתי או טיפול כירורגי במצמרשם 

 

 כל טיפול לעיל יוגדר כטיפול יחיד אף אם נמשך יותר מביקור אחד. (2)

 

כל ההשתתפויות העצמיות הנ"ל לא יכללו בסכימת ההשתתפויות העצמיות לצורך חישוב  (3)
 התקרות האישיות / משפחתיות.

 
 לא ינתנו פטורים מהשתתפות עצמית.לצורך טיפולי שיניים  (4)

 
הסעה של חולים או מתן של טיפולים לקשישים מרותקי בית או מרותקים במוסדות  (5)

 סיעודיים אינו באחריות הקופות, מלבד:

 הסעה של חולים סיעודיים מורכבים לטיפולי חירום. -

חודשים לצורך טיפולים  3-הסעה של חולים סיעודיים מורכבים שמאושפזים יותר מ -
 פרותטיים.

 
 


