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לפרטים אודות התוכנית ניתן לפנות למוקד ביטוח
השיניים של שירות בתי הסוהר וקרנות הסוהרים

בטל: 1-700-55-00-25 ׀ פקס: 03-7238878
ת.ד 25074 , תל אביב 61250

shabas@fnx.co.il :מייל שירות

לאיתור רופא שיניים ומידע נוסף
www.fnx.co.il/collective/shabas

 ביטוח שיניים קבוצתי  
 לשירות בתי הסוהר
וקרנות הסוהרים 
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סגל שב"ס, גמלאים ובני משפחות

ראשית ברצוננו לברך על זוכה במכרז ביטוח שיניים - חברת הפניקס.

שב"ס וקרנות הסוהרים חתמו על הסכם לביטוח משמר ופריודונטיה )טיפול חניכיים( 
וביטוח מורחב הכולל שתלים + ישור שיניים.

אנו מייחסים לנושא ביטוח השיניים חשיבות רבה. הסכמים אלו שנכנסים לתוקף החל 
בצמצום  ולסייע רבות  הפה  ומקיף לבריאות  מענה רחב  עשויים לתת   1.8.2017- מ 

ההוצאות הכספיות הגדולות שכרוכות בטיפול שיניים.

ההצטרפות לביטוח המורחב לסוהר ולבני משפחתו לביטוחים משמר+מורחב תעשה 
בתקופה מוגבלת כפי שמפורסם בחוברת.

חשוב לציין כי חוק ליצמן - חוק ביטוח שיניים ממלכתי החל במהלך 2010 ומשמעותו 
ביטוח שיניים חינם לילדים עד גיל 14, על כן יש לדאוג לצירוף ילדכם בהגיעם לגיל זה.

אנו מקווים שיש בחוברת זו כדי לתת מלוא ההסבר אודות הסכמי הביטוח ושתממשו 
את זכאותכם במידת הצורך לשמירת בריאותכם ובריאות בני משפחותיכם.

בברכת בריאות שלמה,

עו"ד פרומית כהן, תג"ד מירב אופנהיים, גנ"מ  עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד )גימ'( 
ראש מנהל משאבי אנוש ראש מחלקת רווחה  נשיא קרנות הסוהרים 
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תוכן עניינים

3 דף גילוי נאות  

14 הגשת תביעה אצל נותן שירות שבהסכם 

15 הגשת תביעה אצל נותן השירות שאינו בהסכם 

16 טבלת הכיסויים בפוליסה 

 חלק א' - פוליסת ביטוח שיניים בסיסית )משמרת( קבוצתית להוצאות 
19 טיפולי שיניים עבור סוהרי וגמלאי שירות בתי הסוהר ובני משפחותיהם 

46 נספח א', פרק א' - נספח טיפולי שיניים משמרים 

61 תקציר פרק הטיפולים המשמרים 

63 נספח א' - פרק ב' - לוח תגמולי ביטוח טיפולים משמרים 

69 נספח ב' - פרק א' - טיפולי חניכיים )פריודונטליים( 

75 תקציר טיפולים הפריודונטיים )טיפולים וניתוחי חניכיים( 

76 נספח ב' – פרק ב' לוח תגמולי ביטוח - טיפולים פריודונטליים )חניכיים( 

 חלק ב' - פוליסת ביטוח שיניים מורחבת קבוצתית להוצאות 
78 טיפולי שיניים עבור סוהרי וגמלאי שירות בתי הסוהר ובני משפחותיהם 

107 נספח א' פרק א' לפוליסה המורחבת - טיפולים פרוטטיים )משקמים( 

120 נספח א' - פרק ב' - יישור שיניים )אורתודונטיה( לילדים 

126 נספח א' פרק ג' - שתלים ושיקום על גבי שתלים דנטאליים  

134 תקציר הטיפולים המשקמים 

135 תקציר השתלות שיניים 

135 תקציר טיפולי יישור שיניים )אורטודונטיה( 

136 נספח ב' – פרק א' לוח תגמולי ביטוח 

136 טיפולים פרוטטיים - כולל החלפת שחזורים 

139 נספח ב' – פרק ב' לוח תגמולי ביטוח 

139 שתלים ושיקום על גבי שתלים דנטליים 

140 נספח ב' פרק ג' לוח תגמולי ביטוח טיפולים אורתודונטיים )יישור שיניים( 

142 רשימת המרפאות והמכונים שהסדר עם הפניקס 
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פרטים כלליים על הפוליסה / דף גילוי נאות

תחום ביטוח בריאות

תנאיםסעיףנושא

ביטוח שיניים קבוצתי עבור משרתי וגמלאי שירות בתי שם הפוליסהכללי
הסוהר ובני משפחותיהם

שירות בתי הסוהר. שם בעל הפוליסה 

הכיסויים בפוליסה 
המשמרת 

טיפולים משמרים וטיפולי חניכיים )פריודונטליים(

הכיסויים בפוליסה 
המורחבת

דנטליות,  והשתלות  )פרוטטיים(  1. טיפולים משקמים 
למבוגרים מעל גיל 21.

2. טיפולים אורתודנטיים )יישור שיניים( לילדים מתחת 
לגיל 21.

4 שנים – מיום 1/8/2017 ועד 31/7/2021משך תקופת הביטוח

ללאהמשכיות

תנאים לחידוש 
אוטומטי

אין. תקופת הביטוח תוארך לתקופת ביטוח נוספת בת 
4 שנים בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של השב"ס.

איןתקופת אכשרה

איןתקופת המתנה

תגמולי השתתפות עצמית לוח  לפוליסה.  ב'  בנספח  פירוט  ר'  קיימת- 
ביטוח ולוח השתתפות עצמית.

שינוי 
תנאים 

שינוי תנאי הפוליסה 
במהלך תקופת 

הביטוח

השיניים  ביטוחי  בענף  מהותיים  שינויים  ויחולו  במידה 
ובהתאם לבקשת בעל הפוליסה כמפורט בסעיפים 35 

לפוליסה הבסיסית ו- 36 לפוליסה המורחבת. 
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עלות ביטוח גובה הפרמיה פרמיות
 בסיסי 

משמר + פריו 
למבוגרים 

ולילדים

עלות תוספת 
 להרחבה 
טיפולים 

משקמים ושתלים 
למבוגרים, יישור 

שיניים לילדים
 27.8 ₪ סוהר/ת

במימון 2/3 שב"ס 
ו- 1/3 מקרנות 

הסוהרים

 ₪ 55

 8.53 ₪ גמלאי/ת
הסכום הינו לאחר 
השתתפות שב"ס 

וקרן לרווחת 
הגמלאי

₪ 55

55 27.8₪ ₪בן/ת זוג
ילד בגיל 6-21 

ניתן לצרף 
בגיל 6 או 14

 ₪ 20 
ילד רביעי ואילך 

בחינם

 ₪ 8 
ילד רביעי ואילך 

בחינם
נכד בגיל 6-21 

ניתן לצרף 
בגיל 6 או 14

 ₪ 20 
כל נכד משלם

 ₪ 8 
כל נכד משלם

ילד/נכד מעל 
גיל 21

₪ 27.8₪ 55

פי  על   7/2018 מחודש  החל  למדד  יוצמדו  הפרמיות 
המדד שיפורסם ביום 15/7/2018.

קבועה )צמודת מדד( החל מחודש 7/2018 יוצמדו דמי מבנה הפרמיה
הביטוח חודש בחודשו, ביחס למדד ההתחלתי שהינו 

המדד שיפורסם ביום 15/7/2018.

שינוי הפרמיה במהלך 
תקופת הביטוח

אין, פרט למנגנוני ההצמדה.

תנאי 
ביטול

תנאי ביטול הפוליסה 
ע"י המבוטח

לתנאי   7 ו-   6 בסעיף  המפורטות  הסיבות  מאחת 
הפוליסה  לתנאי   8 ו-   6 ובסעיף  הבסיסית  הפוליסה 

המורחבת ובהתאם לתנאים המפורטים שם.

תנאי ביטול הפוליסה 
ע"י המבטח

במקרה של אי תשלום דמי הביטוח בהתאם להוראות 
חוק חוזה ביטוח.
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תנאיםסעיףנושא

החרגה בגין מצב חריגים
רפואי קיים

אין

סייגים לחבות 
המבטחת

לפוליסה   11 סעיף  הבסיסית,  לפוליסה   10 סעיף 
המורחבת. 

הטיפולים  לפרק   3 סעיף  המשמר,  לפרק   3 סעיף 
השיניים,  יישור  טיפולי  לפרק   3 סעיף  הפרוטטיים, 
סעיפים 3 ו- 20 לפרק שתלים ושיקום על גבי שתלים.

מי מבוטח 
בפוליסה?

המבוטח בפוליסה 
הבסיסית

אובליגטורית  יבוטחו  אשר  השב"ס  סוהרי/ות  כל   .1
בפוליסה זו.

2. גמלאי/ת / אלמנ/ה של השב"ס, אם הצטרף באופן 
עצמאי לביטוח.

או  גמלאי/ת  או  משרת/סוהר/ות  של  משפחה  בני   .3
אלמן/ת סוהר/ת אם יצורפו באופן עצמאי לביטוח: 
בן/ת זוג ,ילד ו/או נכד בגיל 6-21 שנים ובן/בת בוגר 
)כולל נכדים( מעל גיל 21 שנים. )ילדים ונכדים ניתן 

לצרף מגיל 6 או 14 לפי החלטת הסוהר(
4. כל משרת/סוהר חדש מיד עם גיוסו לשב"ס יצורף 

אובליגטורית לפוליסה זו.
באופן  זו  לפוליסה  יוכל לצרף  5. משרת/סוהר חדש, 

עצמאי את בני משפחתו כאמור בסעיף 3 לעיל.

המבוטח בפוליסה 
המורחבת

השיניים  ביטוח  לפוליסת  צורף  או  שהצטרף  מי 
הבסיסית והרחיב את ביטוחו על פי פוליסה זו, באופן 

עצמאי כדלהלן:
הסוהרים,  בקרנות  עמית  שהינו  השב"ס  סוהר/ת   .1
אלמן/ה  הסוהרים,  בקרנות  עמית  שהינו  גמלאי/ת 
של סוהר וסוהר חדש שהינו עמית בקרנות הסוהרים 
מיד עם גיוסו לשב"ס/הצטרפותו לקרנות הסוהרים.
גמלאי/ת,  של  זוג  ,בן/בת  סוהר/ת  של  זוג  בן/בת   .2
חדש,  סוהר  של  זוג  ו/בן/בת  סוהר  של  אלמן/ה 
ובן/בת   ,21 גיל  ועד   6 מגיל  נכדיהם  ו/או  וילדיהם 

בוגר/ת )כולל נכדים( מעל גיל 21 שנים.
ונכדים ניתן לצרף מגיל 6 או 14 לפי החלטת  )ילדים 

הסוהר(



תנאיםסעיףנושא

6 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

הצטרפות 
עובדים 

ובני 
משפחה 

לביטוח

מעבר אוטומטי 
לפוליסה החדשה

מבוטחים  היו  אשר  משפחות,  ובני  גמלאים  סוהרים, 
בביטוח השיניים בפניקס נכון ליום 31/7/2017, עוברים 
ביטוחי  כיסוי  אותו  אל  החדשה,  לפוליסה  אוטומטית 
בו היו מבוטחים עד כה ללא צורך בביצוע כל פעולה 

נוספת.
החדשה  לפוליסה  אוטומטית  הועבר  אשר  מבוטח 
כאמור לעיל רשאי תוך 180 יום מיום 1/8/2017, לצרף 
ע"י  ביטוחי,  כיסוי  לשנות  ו/או  מבוטחים  לגרוע  ו/או 

פנייה ישירה אל הפניקס, כפי שיפורט בהמשך.

תנאי ההצטרפות 
לפוליסה הבסיסית

1. כל משרתי השב"ס יצורפו אוטומטית ואובליגטורית 
לביטוח הבסיסי על ידי השב"ס, ללא עלות לסוהר.

אוטומטית  יצורף  חדש/ה  משרת/סוהר/ת   .2
ואובליגטורית עם גיוסו/ה על ידי השב"ס, ללא עלות 

לסוהר.
3. בני/בנות זוג של משרת, סוהר וסוהר חדש וילדיהם 
בן/בת  וכן   .21 גיל  ועד  14 שנים  או   6 שמלאו להם 
בוגר/ת מעל גיל 21, יצורפו באופן וולונטרי )עצמאי( 
על פי החלטת המשרת/הסוהר/ת וזאת במהלך 180 
הימים מתחילת הסכם זה או ממועד גיוסו לשב"ס. 

דמי  ישלם  ימי ההצטרפות   180 המצטרף במהלך 
או  ההסכם  תחילת  מיום  רטרואקטיבית  ביטוח 

ממועד גיוסו בהתאם. 
ועד   14 או   6 מגיל  ילדיו  וכל  זוגו  ובן/בת  גמלאי/ת   .4
גיל 21 , וכן בן/בת בוגר/ת מעל גיל 21, אלמן/ה של 
סוהר וכל ילדיו מגיל 6 או 14 ועד גיל 21 , וכן בן/בת 
בוגר/ת מעל גיל 21 יצורפו באופן וולונטרי )עצמאי( 
מתחילת  הימים   180 במהלך  החלטתם  פי  על 

הסכם זה. 
צירוף בני משפחה של סוהר/ת שהינו/ה גמלאי/ת / 
אלמנ/ה מותנית בהצטרפות הגמלאי/ת / אלמן/ה 

לתכנית ביטוח זו.
5. סוהר/ת המבוטח/ת על פי פוליסה זו , המתחתן/ת 
יוכל/תוכל לצרף את בן/ בת זוגתו ו/או את ילדיו/ה 

לפוליסה באופן וולונטרי. 
 120 במהלך  תהא  זה  סעיף  פי  על  ההצטרפות 

הימים שמיום החתונה.
6. ילד שהגיע לגיל 6 או 14 - יוכלו הוריו או אחד מהם, 
לצרפו  זו,  פוליסה  פי  על  מבוטח/ים  הינו/ם  אם 
או  הגיעו לגיל האמור  מיום  יום   180 בתוך  לביטוח 
במהלך 120 ימים שמיום תחילת ההסכם ועד תום 

תקופת הביטוח. 
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תנאיםסעיףנושא

מהביטוח,  לצאת  יוכלו   -  21 לגיל  שהגיעו  ילדים   .7
ואולם הסוהר/ת יהא זכאי לצרף לביטוח את בניו/
בן/בת  של  21( בתעריף  גיל  )מעל  הבוגרים  בנותיו 

זוג. 
הגיע  לפני  יום   90 תודיע למבוטח לפחות  הפניקס 
ילדו לגיל 21 על מנת שיוכל לבקש הארכת הביטוח 

לילד זה גם אחרי גיל 21.

תנאי ההצטרפות 
לפוליסה המורחבת

וולונטרית  הינה  המורחבת  לפוליסה  ההצטרפות 
ביטוח  לפוליסת  המבוטח  של  בצירופו  ומותנית 

השיניים הבסיסית ולהיותו עמית בקרנות הסוהרים. 
1. סוהר/ת / גמלאי/ת שהינם עמיתי קרנות הסוהרים 
זו  לפוליסה  להצטרף  יוכלו  סוהר,  של  ואלמן/ה 

באופן וולונטרי.
זו באורח  יוכל לצרף לפוליסה  /גמלאי/ת  סוהר/ת   .2
ילדיהם/נכדיהם,  ואת  זוגם  בני/בנות  את  וולונטרי 
בתנאי שהצטרפו לכיסוי שעל פי פוליסה זו בעצמם.
לפוליסה  צורפו  אשר  שנים   6-21 בגיל  ילדים   .3
המורחבת זכאים לביטוח על פי הפרק האורתודנטי 
תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים כקבוע בטבלת 

דמי הביטוח.
4. ההצטרפות לכלל האוכלוסייה הינה במשך תקופה 
עם   1.8.2017-31.1.2018 מ-  החל  יום   180 של 

תשלום רטרואקטיבי מה- 1.8.2017. 
5. סוהר/ת חדש/ה שהצטרף כעמית לקרנות הסוהרים 
זוגו/ בן/בת  ולצרף את  זו  לפוליסה  יוכל להצטרף 
לשב"ס/  גיוסו  מיום  ימים   180 במהלך  וילדיו  תו 

הצטרפותו לקרנות הסוהרים. 
6. ילד/נכד שהגיע לגיל 6, אם בוטח בפוליסת ביטוח 
כלול  לפחות  מהוריו  ואחד  הבסיסית,  השיניים 
הילד להצטרף לביטוח  יכול  המורחבת,  בפוליסה 

המורחב האורתודונטי, תמורת תוספת פרמיה. 
7. בן/בת בוגר/ת שבוטחו על פי פוליסה זו והגיעו לגיל 
לצרפם  זו  פוליסה  פי  על  המבוטח  זכאי  יהיה   21

לביטוח זה בתעריף של בן/בת זוג. 
יום לפני הגיע   90 8. הפניקס תודיע למבוטח לפחות 
ילדו לגיל 21 על מנת שיוכל לבקש הארכת הביטוח 

לילד זה גם אחרי גיל 21.
מתחתן/ת  אשר  הסוהרים  קרנות  עמית  סוהר/ת   .9
ומבוטח/ת על פי פוליסה זו יוכל/תוכל לצרף את בן/
בת זוגו לפוליסה באופן וולונטרי, בתנאי שצורפ/ה 
לפוליסת ביטוח השיניים הבסיסית. ההצטרפות על 

פי סעיף זה במהלך 180 הימים שמיום החתונה. 
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מבוטחים איך מצטרפים ? היו  אשר  משפחות,  ובני  גמלאים  סוהרים, 
בביטוח השיניים בפניקס נכון ליום 31/7/2017, עוברים 
ביטוחי  כיסוי  אותו  אל  החדשה,  לפוליסה  אוטומטית 
בו היו מבוטחים עד כה ללא צורך בביצוע כל פעולה 

נוספת.
ו/או  משפחה  בני  לצרף  מעוניין  אשר  סוהר  על   .1
טופס  את  למלא  המורחבת,  לפוליסה  להצטרף 
הפוליסה,  לחוברת  מצורף  אשר  ההצטרפות, 
מאתר  להדפיסו  או  הרווחה,  מקצינת  לקבלו  או 
כשהוא  ולהעבירו  השיניים,  ביטוח  של  האינטרנט 

חתום ישירות אל הפניקס: 
למייל: shabas@fnx.co.il או לפקס: 03-7238878

ניתן לוודא אם טופס ההצטרפות התקבל, בטלפון  
1-700-55-00-25

או אלמן/ה אשר מעוניינים להצטרף  גמלאי/ת  2. על 
לפוליסה  להצטרף  ו/או  הבסיסי  השיניים  לביטוח 
המורחבת ו/או לצרף בני משפחה, למלא את טופס 
הפוליסה,  לחוברת  מצורף  אשר  ההצטרפות, 
מאתר  להדפיסו  או   , הרווחה  מקצינת  לקבלו  או 
כשהוא  ולהעבירו  השיניים,  ביטוח  של  האינטרנט 

חתום ישירות אל הפניקס: 
למייל: shabas@fnx.co.il או לפקס: 03-7238878
ניתן לוודא אם טופס ההצטרפות התקבל, בטלפון  

1-700-55-00-25
ורק  אך  מתאפשרת  ההצטרפות  לבכם  לתשומת 
במהלך 180 הימים הראשונים לביטוח מה- 1/8/2017 

ועד 31/1/2018
סוהרים חדשים ואו מבוטחים המעוניינים לצרף בן/ת 
זוג לאחר נישואין או ילד אשר הגיע גיל זכאותו לביטוח 
יוכלו לפנות אל חברת הביטוח באופן שוטף,  שיניים, 
לצורך  וזאת  לעיל  כמפורט  הזמן  חלון  במסגרת 

הצטרפותם והצטרפות בני משפחתם לביטוח. 

הפסקת 
הביטוח

באילו מקרים ניתן 
לסיים את הביטוח ?

לפוליסה   6.1 סעיף  להוראות  בהתאם  ביטול   .1
הבסיסית והמורחבת.

2. תום תקופת הביטוח או סיום מוקדם של ההסכם.
3. פטירת מבוטח חו"ח.

4. הפסקת שירות בשב"ס.
5. גירושין.

6. חל"ת או עבודה בחו"ל מעל 3 חודשים
רשאית להמשיך  שנה  עד  בחל"ת  ששוהה  סוהרת 
להיות מבוטחת היא ובני משפחתה ובתנאי שתסדיר 

את התשלום מול חברת הביטוח.
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לפירוט מלא של כל תנאי סיום הביטוח ראה סעיף 6 
8 לתנאי  ו-   6 וסעיף  7 לתנאי הפוליסה הבסיסית  ו- 
הפוליסה המורחבת ובהתאם לתנאים המפורטים שם.

מה קורה 
בעת 

פרישה 
לגמלאות?

1. סוהר הפורש לגמלאות, ימלא את טופס ההצטרפות 
לגמלאי, יעבירו אל הפניקס ויבוטח באותם תנאים 
לסיום  עד  ביטוחו  ויימשך  מלא,  ביטוחי  וברצף 
ימומנו  בפוליסה,  הקבועים  הביטוח  דמי  הפוליסה. 

על ידו וישולמו באמצעות גביה מתלוש הקצבה.
2. על אף האמור לעיל סוהר הפורש לגמלאות רשאי 
לבטל את הביטוח לו ולבני משפחתו, על ידי שליחת 

בקשת גריעה לפניקס.

רופאי 
שיניים

רשימת הרופאים בהסדר , בפריסה ארצית מפורסמת רופאי הסדר
באתר האינטרנט של ביטוח השיניים:

www.fnx.co.il/Collective/Shabas
ניתן לפנות ישירות למוקד ביטוח השיניים של השב"ס:

טלפון: 1-700-55-00-25
פקס: 7238878 - 03

shabas@fnx.co.il :מייל

מבוטח רשאי לקבל טיפול אצל כל רופא שיניים שאינו רופאים שאינם בהסדר
בהסכם. במקרים אלה ישלם המטופל בעבור הטיפול 

ויקבל החזר עפ"י לוח התגמולים בפוליסה .

נוהל 
הגשת 

תביעה/ 
בקשה 

לאישור 
מראש

בטיפול אצל רופא 
בהסכם

שיניים  טיפול  או  ראשונית  בדיקה  ביצוע  לאחר   .1
או  תשלח מרפאת ההסכם בקשה לאישור מראש 
תביעה לתשלום בצירוף צילומי הרנטגן הנדרשים, 
את  תעביר  המרפאה  הפניקס.  אל  ישירות 
המסמכים באמצעות האינטרנט, ללא כל מעורבות 

של המבוטח. 
שיניים  תביעות  מחלקת  אל  המסמכים  הגעת  עם   .2
ציון  תוך  ותאושר  הטיפול  תוכנית  בפניקס, תבדק 
המבוטח  על  אשר  העצמית,  ההשתתפות  סכומי 
יועבר  בתביעה  טיפול  בעת  לחילופין  או  לשלם, 

למרפאת ההסכם תשלום עבור הטיפול.
3. אישורים אשר הופקו ע"י הפניקס ישלחו ישירות אל 

מרפאות ההסכם תוך 14 ימי עבודה. 

בטיפול אצל רופא 
שאינו בהסכם )פרטי(

הביטוח  על המבוטח חלה החובה להגיש לחברת   .1
של  מוקדם  לאישור  הבקשה  טפסי  את  במישרין 
תוכניות הטיפול: חידוש טיפולי שורש, טיפול משקם 
שתלים  )פריודונטלי(,  חניכיים  ניתוחי  )פרוטטי(, 
ואורתודונטיה. יש לצרף לבקשה את צילומי הרנטגן 

הרלוונטיים לטיפול.
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שיניים  תביעות  מחלקת  אל  המסמכים  הגעת  עם   .2
ציון  תוך  ותאושר  הטיפול  תוכנית  בפניקס, תבדק 
תקרת ההחזר ושיעור ההשתתפות העצמית , אשר 
על המבוטח לשלם. אישור כאמור ישלח תוך 14 ימי 

עבודה.
להחתים  המבוטח  ידאג  הטיפולים,  ביצוע  לאחר   .3
את הרופא על טופס התביעה, בו יפורטו הטיפולים 
וצילומים  חשבונית מס מקורית  ויצרף  המבוצעים, 
יועבר  תשלום  עבודה  ימי   14 תוך  הצורך.  במידת 
בטופס  שצויין  כפי  המבוטח  של  הבנק  לחשבון 

התביעה.
ניתן להדפיס מאתר ביטוח השיניים:  את הטפסים 

www.fnx.co.il/Collective/Shabas
4. את החומר יש לשלוח אל: 

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ביטוח השיניים למבוטחי השב"ס

ת.ד 25074 תל אביב 61250
או באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת 

shabas@fnx.co.il

היועץ 
הרפואי

ערעורים, בירורים 
וקבלת הבהרות

תכניות  בנושא  לערער,  למבוטח  לאפשר  מנת  על 
או  בחלקן  ונדחו  מוקדמת  שהוגשו להתייעצות  טיפול 
טיפולים  בגין  לתשלום  תביעות  בנושאי  ו/או  במלואן 
ו/או במקרה  ולא שולמו בחלקם או במלואם  שבוצעו 
הביטוחי,  הכיסוי  לגבי  הבהרות  מבקש  שהמבוטח 
המבוטחים  לרשות  הסוהרים  וקרנות  שב"ס  העמידו 
אנייס,  יוסי  פרופ'   – רפואי  יועץ  משפחותיהם,  ובני 
מומחה לביטוחי שיניים, אשר ילווה את מבוטחי ביטוח 

השיניים לאורך תקופת הביטוח.
היועץ הרפואי יקבל לטיפולו בירורים, ערעורים ופניות 
ובסמכותו  השיניים  לביטוח  הקשורים  מבוטחים  של 
ענייני המבוטחים מול המבטחת –הפניקס  לייצג את 

חברה לביטוח בע"מ. 
בקשר לתוכניות  ובירורים  בקשות  ערעורים,  השגות, 
עבור  לתשלומים  ביחס  או  מראש  לאישור  שהוגשו 
תביעות לתשלום שהוגשו ולא שולמו בחלקן או כולן, 

ניתן להעביר ליועץ בדרכים הבאות:
1. אל פקס שמספרו 03-5471911

yosi5224@bezeqint.net :2. לכתובת המייל
לטלפון   WhatsApp באמצעות  הודעה  לשלוח  או   .3

הנייד 054-4421550 .
בכל בקשה, ערעור או בירור יש לציין:

חובה(  זהות  ומספר  )שם  מלאים  אישיים  פרטיים   .1
מספר טלפון נייד או אחר )לצורך תשובה(. נא לציין 

שמדובר בביטוח - שב"ס.
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2. יש לציין בקצרה מהות הבקשה/ערעור/בירור ולצרף 
צילום מסמך תשובה/אישור/דחייה/ספח תשלום ו/
או  מהרופא המטפל,  רפואי, מכתב  כל מסמך  או 
לערעור/בקשת  הקשור  אחר  רלוונטי  מסמך  כל 

הבהרה.
לאחר בדיקת הערעור על כל היבטיו, יקבל המבוטח 

מענה בכתב/טקסט בנייד/תשובה טלפונית.
מספרי  צירופים,  ביטוח,  אישורי  בנושאי  לבירורים 
מכוני  בהסכם,  רופאים  שגויים, קבלת שמות  מבוטח 
למוקד  במישרין  לפנות  ניתן  וכיוצ"ב  בהסכם  צילום 

ביטוח השיניים של השב"ס.

אתר האינטרנט של אינטרנט
מבוטחי השב"ס

אינטרנט  אתר  עומד  השב"ס  מבוטחי  כלל  לרשות 
בכתובת :

www.fnx.co.il/Collective/Shabas
באתר זה ניתן למצוא:

1. פוליסה מלאה, כולל לוחות התגמולים.
2. טפסי הצטרפות.

3. טפסי תביעות מסוגים שונים.
4. רשימת מרפאות ההסדר של הפניקס.

5. פרטים ליצירת קשר ועוד .
האינטרנט,  באתר  שלי"  ל"אזור  פשוטה  הרשמה 
לכל  תאפשר  שיניים"  "ביטוחי  קטגוריית  ובחירת 
 – בנושאים  לו  הדרוש  המידע  כל  את  לקבל  מבוטח 

פוליסות, תביעות, דוחות ודיוורים:
1. מידע בנוגע לפוליסות קיימות:

1.1. שם הפוליסה.
1.2. תקופת הביטוח.

1.3. שמות בני המשפחה המבוטחים.
1.4. הכיסוי הביטוחי של כל מבוטח.

1.5. דמי הביטוח המשולמים בפוליסה.
לפוליסות ביטוח שיניים קודמות אשר  2. מידע בנוגע 

היו בעבר בפניקס.
3. מידע בנוגע לתביעות ביטוח השיניים, לרבות פירוט 

תביעות ששולמו, מסמכים אשר הוגשו ועוד.
חסרים  רפואיים  מסמכים  להעלאת  אפשרות   .4

בתהליך סילוק התביעה .
5. הורדת מסמכים ודוחות שונים כמו – 

5.1. חוברת הפוליסה.
5.2. כתב כיסוי עדכני.

5.3. דיוורים שנתיים אשר נשלחו למבוטח ועוד.
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רופא בהסדר

 המבוטח מזוהה
ע“י הצגת תעודת זהות

 המבוטח מזוהה
ע“י הצגת תעודת זהות

המרפאה מדווחת 
לפניקס על ביצוע הטיפול 

באמצעות האינטרנט

המרפאה מגישה לפניקס 
 בקשה לאישור מראש
באמצעות האינטרנט

הטיפול אושר במלואו 
 למרפאה 

באישור מפורטת 
ההשתתפות העצמית 
שעל המבוטח לשלם. 
העתק מהאישור נשלח 

למבוטח

לאחר ביצוע הטיפול 
המבוטח משלם 

 השתתפות עצמית 
כנקוב האישור

 טיפול שאינו דורש 
אישור מראש

 טיפול הדורש 
אישור מראש

 הטיפול אינו מאושר 
בחלקו / במלואו

המבוטח ו/או הרופא 
המטפל רשאים לפנות 

ליועץ הרפואי

המרפאה מקבלת את 
החלטת הפניקס, לאחר 
בירור רפואי עם היועץ 

הרפואי

במידה והטיפול מאושר 
באישור מפורטת 

ההשתתפות העצמית 
שעל המבוטח לשלם

לאחר ביצוע הטיפול 
המבוטח משלם השתתפות 

עצמית כנקוב באישור

הגשת תביעה אצל נותן שירות שבהסכם
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הגשת תביעה אצל נותן השירות שאינו בהסכם

רופא שאינו בהסדר 
)פרטי(

המבוטח מעביר לפניקס 
באמצעות הדואר , טופס 

בקשה לאישור מראש 
כולל צילומים כנדרש

המבוטח משלם עבור 
הטיפולים המכוסים 

בפוליסה לרופא המטפל

הטיפול מאושר במלואו 
למבוטח

 הטיפול אינו מאושר 
בחלקו / במלואו

המבוטח רשאי לפנות 
ליועץ הרפואי

במידה והטיפול מאושר, 
לאחר ביצוע הטיפול 

המבוטח משלם לרופא 
את עלות הטיפול

המבוטח מעביר לפניקס 
טופס תביעה + צילום 

רנטגן, חתום ע"י הרופא 
בצירוף חשבונית מקורית

המבטח משפה את 
המבוטח עד התקרה 

הנקובה בטבלת ההחזרים 
בחוברת, או התשלום 

בפועל, לפי הנמוך 
מביניהם

 טיפול שאינו דורש 
אישור מראש

 טיפול הדורש 
אישור מראש
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שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסוי
 צורך 

באישור 
המבטח 

מראש

טבלת הכיסויים בפוליסה

מעבר לגבולות אחריות המבטח המפורטות מטה בגילוי הנאות- תקרות הכיסוי בסכומי 
הביטוח מפורטות בנספח ב' לפוליסה.

טיפולים משמרים

אחת לשנה בדיקה תקופתית
פעמיים בשנה במקרים מיוחדים

לא

לאאחת לתקופת ביטוחבדיקת מומחה

לאחוות דעת שניה

לאזוג לשנת ביטוחצילומי נשך

אחת לשנתיים סטטוס או פנורמי
בנוסף, על פי בקשת מומחה לצורך 

השתלה או ניתוח חניכיים

לא

5 לשנת ביטוחצילום פריאפיקלי

זוג בתקופת ביטוחצילום סגרי

למבוטחים מעל גיל 12 יאושרו 3 ישיבות הסרת אבנית
לשנת ביטוח ישיבה נוספת על פי המלצת 

פריודונט. למבוטחים מתחת לגיל 12 
תאושר ישיבה אחת ל- 3 שנות ביטוח

לא

אחת לשנת ביטוח. מוגבל לילדים עד טיפול בפלואוריד
גיל 12

לא

אחת לשנת ביטוח מוגבל לילדים עד גיל איטום חריצים
16

לא

לאשתי ישיבות לשנת ביטוחעזרה ראשונה

לאעזרה ראשונה בלילה או שבת וחג

אחד לשן לתקופת ביטוח על פי צורך טיפול שורש
רפואי. 

כן

אחד לשן לתקופת ביטוח על פי צורך חידוש טיפול שורש
רפואי. 

כן

לאחר טיפול שורש או חידוש טיפול מבנה ישיר
שורש. אחד לשן לתקופת ביטוח. 

כן

לאחר טיפול שורש או חידוש טיפול מבנה יצוק
שורש. אחד לשן לתקופת ביטוח. 

כן
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צורך באישור שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסוי
המבטח מראש

לאאחד לשן לתקופת ביטוח קיטוע מוך

לאעל פי צורך רפואי. טיפול שורש בשן נשירה

עד לשלושה טיפולים לשן. בשיניים אפקסיפיקציה
קבועות בלבד.

כן

כןבשיניים קדמיות )13-23, 33-43(הלבנת שן

לאאחד לשן לשנת ביטוחשחזור אמלגם

שחזורים מחומר מרוכב )צבע 
השן(

2 לשן לשנת ביטוח בשיניים קדמיות 
14-24, 34-44 בלבד

לא

שחזורים מחומר מרוכב בשיניים 
אחוריות

אחד לשנת ביטוח החזר בגובה שחזור 
אמלגם

לא

לא2 לשחזור אמלגםפינים פרה פופלריים

אחד לשן לשנת ביטוח בשיניים נשירות כתר טרומי
וטוחנת קבועה ראשונה ושניה

לא

אחת לשן קדמית לתקופת ביטוח השלמת כותרת
)לשיניים 13-23, 33-43(

לא

לאאחד לשן בתקופת ביטוחעקירה

לאאחד לשן בתקופת ביטוחעקירה כירורגית

לאאחד לשן בתקופת ביטוחעקירת שן כלואה

לאאחד לשן בתקופת ביטוחקיטע חוד שורש שן

לאאחד לשן בתקופת ביטוחהמיסקציה

לאאחת לשן בהמשך לעקירהטיפול במכתשית יבשה

לאאחת לשן לתקופת ביטוחניקוז מורסה כירורגי

כןאחת לתקופת ביטוחאלבאולופלסטיקה

כןאחת לתקופת ביטוחפרנקטומי

פריודונטיה- טיפולי וניתוחי חניכיים

לאאחת לתקופת ביטוחבדיקה פריודונטלית

לא4 ישיבות )רבע פה כ"א( בתקופת ביטוחהכנה ראשונית-הקצעת שורשים

לאחר הכנה ראשוניתהערכה מחדש

טיפול אחד לכל רבע פה לתקופת טיפול שמרני משלים
ביטוח



16 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

צורך באישור שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסוי
המבטח מראש

כןטיפול אחד לכל רבע פה לתקופת ביטוחניתוחי חניכיים

פעם אחת לאחר ביצוע טיפול ניתוח טיפול תחזוקתי
חניכיים

לא

כןפעמיים ללסת לתקופת הביטוחניקוז מורסה ממקור פריודונטלי

כןאחד ללסת לתקופת ביטוחקיבוע

כןאחד ללסת לתקופת ביטוחסד לילה

כןאחד לשן לתקופת ביטוחהארכת כותרת

כן2 לכל לסת ב-3 שנות ביטוחהחדרת תכשירים ותרופות לכיס

פרוטטיקה – שיקום הפה למבוגרים

זכאות על פי המוסכם בפוליסה. תותבת קבועה – כתר או גשר
השתתפות עצמית בגובה 25% על פי 

המחירון המוסכם

כן

על גבי שתלים שאושרו ושולמו, כולל כתר על שתל
יחידת ביניים בין שני שתלים, או שתי 

יחידות ביניים באיזור קדמי . השתתפות 
עצמית בגובה 25% על פי המחירון 

המוסכם

כן

עד שניים ללסת לתקופת ביטוחכתר טלסקופי/כיפת שורש
בביצוע תותבת - על

כו

כןבכל שתל שאושר ושולםמבנה על שתל

אחת לתקופת ביטוח. תותבת יצוקה )כרום קובלט(
החלפה מותרת רק לאחר 5 שנים מיום 

הביצוע

כן

כןתותבת על בסיס שרף אקריל

כןפליפר

כןאחת לתקופת ביטוחתותבת מיידית/זמנית

על פי המוסכם בפוליסה. החלפה החלפת שחזורים
מותרת רק לאחר 5 שנים מיום הביצוע

כן

אחת ללסת לתקופת ביטוח. החלפה תותבת שלמה
מותרת רק לאחר 5 שנים מיום הביצוע

כן

כןכל התיקונים הנדרשיםתיקונים בתותבות

מחברים מדוייקים או חצי 
מדוייקים

כןעד 2 ללסת לתקופת ביטוח
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צורך באישור שיפוי - גבול אחריות המבטחתיאור הכיסוי
המבטח מראש

כןאחת לתקופת ביטוחסד לילה

3 ישיבות לתקופת ביטוח. יבוצע על ידי השחזה סלקטיבית
מומחה לשיקום פה בלבד

כן

אחד לתקופת ביטוח לכל לסת. הפניה CT טומוגרפיה
ממומחה להשתלות

כן

שתלים דנטליים למבוגרים

לאאחת לתקופת ביטוחבדיקה ותוכנית טיפול

כן4 שתלים בכל לסת בתקופת ביטוחשתל

עד 4 שתלים ללסת תחתונה ועד 4 שתלים בלסת מחוסרת שיניים
שתלים בלסת עליונה

כן

כןצילום אחד לכל שלוש שנות ביטוחצילום CT טומוגרפיה

אורתודונטיה – יישור שינים לילדים עד גיל 21

כןאחת לתקופת ביטוחטיפול במשנן מעורב מוקדם

כןאחת לתקופת ביטוחטיפול מלא במכשיר קבוע

כןאחת לתקופת ביטוחטיפול מורכב במכשיר קבוע

כןאחת לתקופת ביטוחטיפול אורטודונטי חלקי

כןאחת לתקופת ביטוחטיפול אורטודונטי קצר

כןאחת לתקופת ביטוחפלטה לרטנציה

חשיפת שן כלואה לצורך הבקעה 
אורטודונטית

כןאחת לתקופת ביטוח

צילומים ועזרים לצורך יישור 
שיניים

כןאחת לתקופת ביטוח

אחריות לטיפולי המשך

משך האחריות לטיפולי המשך 
לאחר תום הביטוח

המבטחת תכסה טיפול שהחל בתוך 
תקופת הביטוח או טיפול שהנו חלק 

מתכנית טיפולים שהוגשה לאישור 
המבטח במהלך תקופת הביטוח, ובכל 
מקרה לא יאוחר מבתוך 90 יום שלאחר 

סיומו של הביטוח לגבי אותו מבוטח.

טיפולי שיניים לילדים מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי - קיימים שירותים מסוימים בתחום 
רפואת השיניים עבור ילדים בסל הבריאות מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי )נכון למועד 
הפוליסה, המדובר בטיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל 15(. שירותים כאמור עשויים 

להיות חופפים לכיסויים מסוימים בפוליסה.
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תחום ביטוח בריאות
חלק א' - פוליסת ביטוח שיניים בסיסית )משמרת( קבוצתית להוצאות 

טיפולי שיניים עבור סוהרי וגמלאי שירות בתי הסוהר ובני משפחותיהם

הוראות ותנאים כלליים  1
אם  בעתיד,  אליו  שיצורפו  נוספים  מסמכים  וכן  אליו  המצורפים  והמסמכים  זה,  מסמך 
יצורפו, מהווים את חוזה הביטוח )המכונה להלן: "הפוליסה"(, שבין בעל הפוליסה )המכונה 

להלן: השב"ס(, לבין הפניקס חב' לביטוח בע"מ )שתקרא לשם קיצור: "המבטח"(.
הגדרות כלליות  2

בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.המבטח2.1

שירות בתי הסוהר )להלן: השב"ס(, המצהיר ומתחייב כי לעניין בעל הפוליסה2.2
היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים 
בלבד וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

2.3.1. כל סוהרי/ות השב"ס אשר יבוטחו אוטומטית על פי פוליסה המבוטח2.3
זו כקבוע להלן.

בהסכמה  הצטרף  אם  השב"ס,  של  אלמנ/ה  גימלאי/ת   .2.3.2
לביטוח זה כקבוע להלן.

 5 סעיף  )לפי  המוקדמת  פרישה  לגיל  שהגיע  מי  גימלאי: 
לחוק פרישה מוקדמת, התשס"ד- 2004( או שמשולמת לו 

אחת מאלה: 
)1( קצבה המשולמת לעובד בשל פרישה מהעבודה, לפי 
הסדר בית דין או בהסכם, ולפיו תשולם קצבה מקופת 
המעסיק, לרבות באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה 
או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית או 
מאוצר המדינה לעובד או לנושא משרה שיצא לקצבה, 

במשך כל ימי חייו. 
)2( תשלום חודשי המשולם לעובד בשל פרישה מעבודה, 
מקופת המעסיק, או מאוצר המדינה, לכל הפחות, עד 

הגיעו לגיל הפרישה המוקדמת.
כמוגדר  ילד   ,2.6 בסעיף  כמוגדר  סוהר/ת,  של  זוג  בן/בת   .2.3.3
בסעיף 2.4 ובן/בת בוגר/ת כמוגדר בסעיף 2.5 אלמן/ה סוהר 
כמוגדר בסעיף 2.3.2 אם יצורף/ו באופן וולונטרי לביטוח זה 

כקבוע להלן "להלן: בני משפחה"(.
2.3.4. כל סוהר חדש מיד עם גיוסו לשב"ס יצורף אובליגטורית. 
וולונטרי  באופן  זו  לפוליסה  לצרף  יוכל  כנ"ל  חדש  סוהר 
ומעלה לפי   21 ומגיל   ,21  –  14 וילדיו מגיל  זוגו  בן/בת  את 
האמור  למרות   .2.5  – ו   2.4 בסעיפים  שנקבעו  ההגדרות 
בסעיף זה, יוכל הסוהר/ת לצרף כל ילד מילדיו בהגיעו לגיל 

. 14 - 6
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ילד/ה או נכד/ה של מבוטח/ת שגילו/גילה מ – 14 שנים ושטרם ילד2.4
מלאו לו 21 שנים. למרות האמור בהגדרה זו, רשאי המבוטח/ת 
לצרף ילד/ים או נכד/ים מגיל 6 - 14 כאמור בסעיף 2.3.4 ממועד 

הצטרפותו של המבוטח/ת הראשי/ת.

שנים ילד בוגר2.5  21 לו  מלאו  אשר  המבוטח/ת  של  בוגר/ת  נכד  או  ילד/ה 
ומעלה.

בן/בת זוג של מבוטח/ת, לרבות ידוע בציבור המתגורר עמו ובלבד בן/בת זוג2.6
ששמו מופיע בקובץ הרשומות של בעל הפוליסה.

פרקי הפוליסה2.7 לכל  המתייחסים  כלליים  תנאים  כולל  זה,  ביטוח  חוזה 
המצורפים  הנספחים  וכל  הביטוח  פרטי  דף  לרבות  הפוליסה, 
לו וכאלה שיצורפו בעתיד, אם יצורפו, בהסכמת בעל הפוליסה 

והמבטח.

יום תחילת 2.8
הביטוח

מועד תחילת הביטוח על פי הסכם זה ו/או יום הצטרפותו בפועל 
של המבוטח, המאוחר בין השניים.

הסכם בין בעל הפוליסה לבין המבטח לעריכת פוליסה לביטוח  הסכם הביטוח2.9
שיניים קבוצתי לסוהרי בעל הפוליסה ובני משפחותיהם.

תאריך תחילת 2.10
הביטוח

 .1/8/2017

התאריך שנקוב בדף פרטי הביטוח כ "תאריך תחילת הביטוח". תאריך הצטרפות2.11

תקופה בת שניים עשר חודשים רצופים, המתחילה ביום תחילת שנת ביטוח2.12
וכן כל תקופה  חודשים לאחריו,  שניים עשר  ומסתיימת  הביטוח 
רצופה נוספת של שניים עשר חודשים הבאה לאחר שנת הביטוח 

שחלפה.

המבוסס מקרה הביטוח2.13 רפואיים,  ושירותים  טיפולים  של  ורפואי  נסיבתי  מערך 
על אבחנה ותיעוד רפואי בכתב, שאירע למבוטח במהלך תקופת 
וקיומו  הפוליסה,  נספחי  או  מפרקי  אחד  בכל  כמוגדר  הביטוח 
מקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו. למען הסר 
ספק, יכוסה רק מקרה ביטוח שהחל, בוצע בפועל והסתיים בעת 
היות הפוליסה בתוקף ושבגינו הוגשה תביעה אל המבטח בכפוף 
חבות  למעט  הטיפולים,  בנספח  המצוינים  ולסייגים  לתנאים 

המבטח לאחר מועד תום הביטוח כאמור בסעיף 8 להלן.

דמי הביטוח/ 2.14
פרמיה

כדמי  לשלם  הפוליסה  בעל  שעל  המלא  החודשי  התשלום 
ביטוח עבור כל אחד מהמבוטחים כמוגדר בסעיף 2.3.1 ) 100% 
זו.  בפוליסה  כמוגדר  האובליגטורי  הכיסוי  בגין  הביטוח(  מדמי 
ובהשתתפות בעל הפוליסה בכיסוי שעל פי פוליסה זו, למבוטחים 
כמוגדר בסעיף 2.3.2 )25% מדמי הביטוח( בגין הכיסוי הביטוחי 

הוולונטרי כקבוע בפוליסה זו.

דמי הביטוח 2.15
הנוספים

דמי הביטוח שעל המבוטחים לשלם למבטח במשך כל תקופת 
זו. דמי  הביטוח בגין הכיסוי הביטוחי הוולונטרי כקבוע בפוליסה 

הביטו צמודים למדד לפי המדד הבסיסי.

כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק א'.מדד2.16
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כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק א'.מדד הבסיסי2.17

רופא שיניים בעל רישיון ישראלי תקף המתיר לו לעסוק ברפואת רופא שיניים2.18
הרשויות  מטעם  חוק  פי  על  מורשה  שיניים  מרפאת  או  שיניים 
המוסמכות בישראל לעסוק בריפוי שיניים. בכל מקום בפוליסה זו 
שנכתב "רופא שיניים" - לרבות רופא שיניים פרטי, רופא הסכם 
ורופא שיניים בחו"ל )אך ורק במקרה של עזרה ראשונה(, הכול 

לפי המקרה.

נותן שירות 2.19
בהסכם

רופא שיניים, לרבות מרפאת שיניים, הקשור עם המבטח בחוזה 
רפואת  הוצאות  ביטוח  תוכנית  במסגרת  שיניים  טיפול  למתן 

שיניים.
לתנאי  ובכפוף  ארצית  בפריסה  תהיה  ההסכם  רופאי  רשימת 
הסף שפורסמו במכרז, ותפורסם באתר האינטרנט של המבטח. 
מרשימת  לגרוע  או  להוסיף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המבטח 
רופאי ההסכם על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שמספר נותני 

השירות לא יפחת מהדרישה במכרז המקורי.

רופא שיניים/מרפאת שיניים שאינו נותן שירות בהסכם כהגדרתו.רופא שיניים פרטי2.20

רופא שיניים 2.21
מומחה

מומחה  מספר רישיון  בישראל  הבריאות  ממשרד  שקיבל  רופא 
בתחום  הוא  מומחיותו  שתחום  ובלבד  מסוים  רפואי  בתחום 
עליו  שהוסכם  מי  ו/או  השיניים  טיפול  הנדרש לביצוע  הרלוונטי 
)להלן: "רופא מורשה"( על דעת רופא החברה של המבטח ובעל 
מומחים  לרופאים  המוגבלים  שירותים  למתן  כמורשה  הפוליסה 

בתחום כאמור.

הבריאות שיננית2.22 משרד  מטעם  תקף  ישראלי  ורישיון  תעודה  בעלת 
בישראל לעסוק בהדרכה ו/או בביצוע הורדת אבן.

מכון צילום המורשה מטעם הרשויות המוסמכות לעסוק בצילום מכון צילום2.23
העוסקים  צילום  מכוני  לרבות  הדמיה  או  פוטו  צילום  או  רנטגן 
CT וטומוגרפיה ובעל רישיון למכשיר  במטבעים/אנליזות /צילומי 

קרינה למטרות רפואיות.

תביעות רופא המבטח2.24 בענייני  לעסוק  המבטח  ידי  על  שימונה  שיניים  רופא 
במחלקת תביעות שיניים אצל המבטח.

יועץ בעל 2.25
הפוליסה

את  המלווה  כיועץ  הפוליסה  בעל  ידי  לעת על  מעת  שימונה  מי 
ביצוע הוראות פוליסה זו וכן כל הפועלים בשמו ו/או מי מטעמו. 
ואשר תפקידו לייצג את המבוטחים בכל עניין רפואי-מקצועי או 
השאר  ובין  זו  פוליסה  הנוגע לתנאי  אחר  עניין  בכל  וכן  משפטי 
התאמתה מעת לעת, שדרוגה, שיפורה ורווחיותה. וכן מתן הסבר 
על מהות הביטוח ועל גמלאותיו ובכלל זה, בעת דחיית אישורים 
מנימוקים  המבטח  ע"י  תביעות  בגין  תשלום  דחית  או  לטיפול 
של  הרפואי  היועץ  ומוסמך.  יחיד  כבורר  היועץ  ישמש  דנטליים 

בעל הפוליסה ייבחר על ידי בעל הפוליסה.

ועל רופא אמון2.26 המבטח  עבור  יבצע/ו  אשר  המבטח,  מטעם  שיניים  רופא/י 
חשבונו בדיקה של המבוטחים. במקרים חריגים. מוסכם כי רופא/י 

האמון יאושר/ו על ידי בעל הפוליסה
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נספח הנושא את הכותרת "נספח א' – נספח טיפולים" המצורף נספח הטיפולים2.27
השיניים  רפואת  טיפולי  כל  את  הכולל  א'  כנספח  זו  לפוליסה 
המשמרת ואת כל טיפולי הפריודונטיה )טיפולים וניתוחי חניכיים( 
כמפורט בנספח הטיפולים הכולל מבוא כללי המפרט את תנאי 
הצורך  את  מוקדם,  באישור  הצורך  את  הזכאות,  השירות,  מתן 

בצירוף צילומים והערות, המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

לוח תגמולי ביטוח 2.28
ולוח השתתפות 

עצמית

"לוח  הכותרת  את  והנושא  זו  לפוליסה  כנספח  המצורף  לוח 
התגמולים" והמהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו. הנספח כולל 
כשיפוי  למבוטח  שישולמו  טיפולים(,  )לפי  הסכומים  של  פרוט 
רופאי/ ידי  על  שבוצעו  א',  בנספח  המפורטים  הטיפולים  עבור 
ו/או  הסכומים  את  וכן  המבטח,  עם  בהסכם  שאינם  מרפאות 
לרופא  לשלם  המבוטח  על  אשר  העצמית  ההשתתפות  שיעורי 

הסכם, אם נקוב לגבי טיפול מסוים השתתפות עצמית.

פי מקרה הביטוח2.29 על   –  2.3 בסעיף  כהגדרתו  במבוטח,  שבוצע  שיניים  טיפול 
הכיסוי הביטוחי כקבוע להלן ובנספחים המצורפים לפוליסה זו.

השתתפות עצמית 2.30
של המבוטח

ועל חשבונו   סכום או שיעור שאותו על המבוטח לשלם בעצמו 
לרופא/מרפאת ההסכם, בעת קבלת טיפול מרשימת הטיפולים 
התגמולים  בנספח  מצוינת  לגביו  ואשר  א',  בנספח  המופיעה 
חובת תשלום השתתפות עצמית. מובהר בזאת כי חבות החברה 
לתשלום כלשהו על פי פרק או נספח המצורף לפוליסה, תהיה 
ורק  ידי המבוטח  רק לאחר ששולמה ההשתתפות העצמית על 
הטיפול  בוצע  זו.  להשתתפות  שמעבר  המבוטח  הוצאות  לגבי 
ההשתתפות  תהא  בהסכם,  שיניים  רופא  באמצעות  המכוסה 
בנספח  הנקוב  פי  טיפול מכוסה על  בגין  העצמית של המבוטח 

הרלוונטי המצורף להסכם בעמודת "השתתפות עצמית".
ישפה  בהסכם,  שאינו  רופא  באמצעות  המכוסה  הטיפול  בוצע 
הטיפול  עבור  המבוטח  ששילם  בסכום  המבוטח  את  המבטח 
בלוח  שנקוב  כפי  המרבי  ההחזר  מסכום  יותר  לא  אך  לרופא, 

תגמולי ביטוח. 

צירוף צירוף אוטומטי2.31 קבוצתי,  בריאות  ביטוח  תקנות  להוראות  בהתאם 
ובעל  מאחר  המתאפשר  הפוליסה  בעל  ידי  על  אובליגטורי 
שווי  גילום  כולל  מלא  באופן  הביטוח  עלות  את  מממן  הפוליסה 
ו/או במקרה של צירוף אובליגטורי עבור  המס עבור המבוטחים 
מבוטחים המבוטחים בביטוח קודם שהיה בתוקף למעלה מ – 3 

שנים.

בהתאם להוראות תקנות ביטוח בריאות קבוצתי, צירוף וולונטארי צירוף בהסכמה2.32
הדורש את הסכמתו מראש של המבוטח )בן משפחה או גימלאי(, 
בעלות  נושא  והמבוטח  )מאחר  לביטוח  להצטרף  רצונו  על 

כלשהיא עבור הביטוח (.

כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, למעט מדינות אויב.חו"ל2.33

מדינת ישראל כולל השטחים המוחזקים על ידי ישראל.ישראל 2.34

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.חוק הביטוח2.35
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חוזר ביטוח 2012-1-4 "ביטוח שיניים".חוזר ביטוח שיניים2.36

תקנות ביטוח 2.37
בריאות קבוצתי

בריאות  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות 
קבוצתי(, תשס"ט – 2009.

כריתת חוזה הביטוח  3
תוכנו ותנאיו של הסכם הביטוח מהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה 3.1

זו ולא תשמע מפי מבוטח/ת הטענה, כי קיימים תנאים אחרים או 
נוספים בין שנאמרו בעל פה ובין שמצויין במסמך אחר.

כולל 3.2 בפוליסה,  הטיפולים  במפרט  המפורט  הביטוחי  הכיסוי 
החזר הוצאות בגין ריפוי שיניים ו/או מתן שירותים באמצעות נותן 
)בכפוף לתשלום ההשתתפות העצמית, במידה  שירות בהסכם 
ולמגבלות  והסייגים הכלליים  בפוליסה( בכפוף למגבלות  ומצוין 

של כל כיסוי וכיסוי.

לעניין 3.3 המבוטחים  של  השלוח  הוא  כי  מצהיר,  הפוליסה  בעל 
ומתן,  משא  לנהל  המבוטחים,  ובשם  עבור  ורשאי  זו,  פוליסה 
ולייצגם אצל החברה  לכרות את הפוליסה, לשנותה מזמן לזמן 

בכל עניין הנוגע ו/או הנובע מהפוליסה.
תקופת הביטוח  4

4.1 1.8.2017 ביום  תחל  והיא  חודש,   48 בת  הינה  הביטוח  תקופת 
הראשונה"(.  הביטוח  "תקופת  )להלן:   31.7.2021 ביום  ותסתיים 
חודשים   48 בת  נוספת  ביטוח  תוארך לתקופת  הביטוח  תקופת 
הדעת  לשיקול  בהתאם  הנוספת"(  הביטוח  "תקופת  )להלן: 

הבלעדי של השב"ס.

על אף הקבוע בסעיף 4.1 לעיל, יהא בעל הפוליסה רשאי לסיים 4.2
הסכם זה מכל סיבה שהיא בתנאי כי יודיע למבטח בכתב בהודעה 
מוקדמת בת 90 יום לפחות, על רצונו לסיים את ההסכם. במקרה 

כזה יחולו על המבוטח הכללים כקבוע בס' 6 להלן.

הפוליסה 4.3 תחודש  לא  מ-50,  בקבוצה  המבוטחים  מספר  פחת 
לפי  הביטוח,  תקופת  בתום  או  פקיעתה  במועד  הקבוצתית 

המוקדם.

פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום 4.4
תקופת הביטוח כאמור לעיל ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים שעל 
פיה עד תום תקופת הביטוח, אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד 

המבוטח בשל כיסויים אלה.
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הצטרפות לביטוח והתחלתו  5
ההצטרפות לביטוח שעל פי פוליסה זו תהא כדלקמן:5.1

אוטומטית  יצורפו   2.3.1 בסעיף  כמוגדר  המבוטחים  כל   .5.1.1
ואובליגטורית על ידי בעל הפוליסה.

5.1.2. סוהר חדש/ה כמוגדר בסעיף 2.3.4 לעיל, יצורף אוטומטית 
ואובליגטורית עם גיוסו/ה על ידי בעל הפוליסה.

ו – 2.3.4  5.1.3. בני/בנות זוג של מבוטחים על פי סעיפים 2.3.1 
שנים   14 להם  מלאו  אשר  וילדיהם  חדש(  וסוהר  )סוהר 
ועד גיל 21, וכן בן/בת בוגר/ת מעל לגיל 21, יצורפו באופן 
וולונטרי, על פי החלטת המשרת/סוהר/ת וזאת בתוך 180 
גיוסו לשב"ס  או ממועד  זה,  הימים ממועד תחילת הסכם 
על פי העניין. המצטרף בתוך 180 ימי ההצטרפות, כקבוע 
תחילת  מיום  רטרואקטיבית  ביטוח  דמי  ישלם  זה  בסעיף 

ההסכם או ממועד גיוסו בהתאם.
מגיל  ילדיו  וכל  זוגו  ובן/בת   2.3.2 סעיף  ע"פ  גימלאי/ת   .5.1.4
יצטרפו באופן   21 מגיל  בוגר/ת  בן/בת  וכן   ,21 גיל  ועד   14
וולונטרי על פי החלטתם במהלך 180 ימים ממועד תחילת 
הסכם זה. יודגש כי צירוף בני משפחה של סוהר/ת שהינו/
הגימלאי/ת/ בהצטרפות  מותנית  אלמנ/ה  גימלאי/ת  הינה 

אלמנ/ה לתוכנית זו.
יוכל/ זו, המתחתן/ת  פוליסה  פי  סוהר/ת המבוטח/ת על   .5.1.5
וולונטרי.  באופן  זו  לפוליסה  זוגו  בן/בת  את  לצרף  תוכל 

ההצטרפות תהא במהלך 120 הימים מיום החתונה.
הינו  אם  מהם,  אחד  או  הוריו  יוכלו   6 לגיל  שהגיע  ילד   .5.1.6
מבוטח/ים על פי פוליסה זו, לצרפו לביטוח בתוך 180 יום 
מיום הגיעו לגיל האמור או במהלך 180 יום שמיום תחילת 
ועד תום תקופת הביטוח. מובהר כי ההצטרפות  ההסכם 
תהא במהלך 120 הימים הראשונים מיום תחילת ההסכם 

או לחילופין 180 מיום מלאת לילד 6 שנים.
ואולם  מהביטוח  לצאת  יוכלו   21 לגיל  שהגיעו  ילדים   .5.1.7
הסוהר/ת יהיה זכאי לצרף לביטוח את בניו/בנותיו הבוגרים 

)גילאי 21 ומעלה( בתעריף של בן/בת זוג.
הגיע  לפי  יום   90 ליידע את המבוטח לפחות  5.1.8. על המבטח 
הילד לגיל 21 על מנת שיוכל לבקש הארכת הביטוח לילד 

גם אחרי גיל 21.
מהאוכלוסיות  פרט  לכל  תתאפשר  לביטוח  הצטרפות   .5.1.9
המצוינות לעיל ללא בדיקה מוקדמת של מצב הפה וללא 

התניה במלוא הזכויות עפ"י ההסכם.
אובליגטורית  הינה  הבסיסית  לפוליסה  ההצטרפות  כי  מובהר 
ולכלל הסוהרים. מוסכם כי אם מכל סיבה שהיא יגרע או יושמט 
הועברה למבטח על  שמו של אחד המבוטחים מהרשימה אשר 
ידי בעל הפוליסה הקובע לגבי הצטרפות יהוו הרישומים הקיימים 
אצל בעל הפוליסה. רישומים אלו יחייבו את המבטח. והמבוטח 

ששמו הושמט יהא זכאי למלוא התמורה כקבוע בפוליסה זו.
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במקרים של חילוקי דעות לגבי מבוטח שנגרע מהפוליסה, במידה 
של  המפורשת  בקשתו  על  המעידים  המבטח  אצל  נתונים  ואין 
המבוטח לבטל את הביטוח – יפורש הדבר לטובת המבוטח והוא 

לא יגרע מהביטוח וזכויותיו יישמרו.
מוסכם כי במקרים המצוינים לעיל דמי הביטוח להם יהיה זכאי 
המבטח באופן רטרואקטיבי לא יעלו על 60 יום. מעבר לתקופה זו 
תהא למבוטחים הנ"ל זכאות מלאה גם ללא תשלום דמי ביטוח.

נוהלי ההצטרפות 5.2
לביטוח

קבלת  הינו  לפוליסה  משפחה  בני  של  לצירופם  תנאי   .5.2.1
הגמלאי  של  או  הסוהר  של  בכתב  המפורשת  הסכמתו 
הפוליסה  בעל  של  ואישורו  המשפחה  בני  של  לצירופם 

לצירוף.
5.2.2. סוהר/ת הרוצה לצרף את בני משפחתו לביטוח ימלא טופס 
שברצונו  המשפחה  בני  לגבי  לביטוח  להצטרפות  בקשה 
המשפחה  בני  כל  של  הביטוח  דמי  לניכוי  והוראה  לצרף 

שצורפו לביטוח וינוכו ממשכורתו ויגישן לבעל הפוליסה.
ימלא  לביטוח  משפחתו  בני  את  לצרף  הרוצה  גמלאי/ת   .5.2.3
המשפחה  בני  גבי  לביטוח  להצטרפות  בקשה  טופס 
דרך  בתשלום  הפרמיה  והוראה לתשלום  לצרף  שברצונו 

תלוש קצבה ויגישן לבעל הפוליסה.
גמלאי/ת  לסוהר/ת,  מוקנית  לפוליסה  להצטרף  הזכות   .5.2.4
תועדה,  אשר  מראש,  המפורשת  הסכמתו  נתן/ה  אשר 

לצירופו לפוליסה.
בפרטיו  שינוי  כל  על  למבטח  להודיע  מבוטח  כל  על   .5.2.5
למבטח  שנמסרו  כפי  משפחתו,  בני  ושל  שלו  האישיים 
המשפחתי  במצב  שינוי  לרבות  הביטוח,  עריכת  בעת 
ושינוי כתובת. יובהר כי הודעות המבטח למבוטח בהתאם 
לפרטים האישיים האחרונים הידועים לו או לבעל הפוליסה, 

תחשבנה כהודעות תקפות לכל דבר ועניין.
ביטול/ הפסקה/עזיבה/פרישה  6

ביטוחביטול הביטוח 6.1 חוזר  קבוצתי  שיניים  ביטוח  חוזר  להוראות   בהתאם 
2012-1-4

תנאי,  בלא  עת,  בכל  הפוליסה  את  רשאי לבטל  מבוטח   .6.1.1
למעט דרישת החזר כספי כמפורט בפסקה 6.1.2 להלן.

6.1.2. מבטח רשאי לדרוש החזר כספי ממבוטח שביטל פוליסה, 
בכפוף לכל התנאים המצטברים שלהלן:

6.1.2.1. המבוטח ביטל את הפוליסה במהלך שלוש השנים 
או  לראשונה  לפוליסה  צירופו  ממועד  הראשונות 
רבעי  שלושת  בחלוף  המסתיימת  תקופה  במהלך 
צירופו  בעת  בפוליסה  שהוגדרה  הביטוח  תקופת 
לראשונה, לפי המוקדם מבניהם )להלן - התקופה 
הקובעת(. לעניין זה, במקרה של חידוש הפוליסה 
או אצל מבטח  אותו מבטח  נוספת אצל  לתקופה 
נוסף  שבמסגרתו  פוליסה(  חידוש   - )להלן  אחר 
לפוליסה סל טיפולים שלא היה קיים לפני החידוש 
של  צירופו  כמועד  הפוליסה  חידוש  את  יראו   -
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חידוש  של  במקרה  לראשונה;  לפוליסה  המבוטח 
פוליסה שלא נוסף במסגרתו סל טיפולים שלא היה 
קיים לפני החידוש - לא יראו במועד חידוש הפוליסה 

כמועד צירופו של המבוטח לפוליסה לראשונה.
הביטוח,  בתכנית  פורטו  הפוליסה  ביטול  תנאי   .6.1.2.2

בטופס הגילוי הנאות ובטופס ההצטרפות.
6.1.2.3. סך תגמולי הביטוח גבוהים מסך הפרמיות ששולמו 
תיערך  כאמור  הסכומים  בחינת  הפוליסה.  בגין 
לביטול  בקשה  הוגשה  שלגביו  למבוטח  ביחס  רק 
למבוטחים  קשר  ללא  הקובעת,  התקופה  במהלך 

אחרים בפוליסה.
מבין  הנמוך  על  יעלה  לא  הכספי,  ההחזר  גובה   .6.1.2.4
ההפרש בין סך תגמולי הביטוח לבין סך הפרמיות 
הפרמיה  מכפלת  או  הפוליסה  בגין  ששולמו 
הוגשה  שלגביו  המבוטח  בגין  שמשולמת  החודשית 
בקשת הביטול במספר החודשים שנותרו עד תום 

התקופה הקובעת.
"סך   - יוגדרו  הכספי  ההחזר  גובה  חישוב  לעניין   .6.1.2.5
ששילם  הביטוח  תגמולי  סך   - הביטוח"  תגמולי 
תביעות  בגין  הקובעת  התקופה  במהלך  המבטח 
מכח הפוליסה של המבוטח שלגביו הוגשה בקשת 
חידוש  מיום  היא  הקובעת  התקופה  אם  הביטול. 
הפוליסה כאמור בפסקה 4.1 לעיל. חישוב ההחזר 
הכספי יהיה על פי תגמולי הביטוח ששילם המבטח 
בגין סל הטיפולים החדש בלבד. המבטח יהיה רשאי 
לכלול בתגמולי הביטוח הוצאות בגין ניהול תביעות 
עשרה  על  יעלה  שלא  בפוליסה  שייקבע  בשיעור 

אחוזים מסך תגמולי הביטוח.
בשל  ששולמו  הפרמיות  סך   - הפרמיות"  "סך   .6.1.2.6
במהלך  הביטול  בקשת  הוגשה  שלגביו  המבוטח 
התקופה הקובעת. אם התקופה הקובעת היא מיום 
חידוש הפוליסה כאמור בפסקה 4.1 לעיל. הפרמיות 
לצורך חישוב ההחזר הכספי יהיו הפרמיות ששולמו 

בגין סל הטיפולים החדש בלבד.

הפסקת/סיום ההסכם בתום תקופת הביטוח, או במקרה ביטולו 6.2
באותה  המבוטחים  כל  יחול על  הדין,  או  ההסכם  הוראות  עפ"י 

עת, ללא קשר למועד ההצטרפות לביטוח.
בתום  דהיינו  הראשונה,  הבסיסי  הביטוח  תקופת  בתום   .6.2.1
הביטוח  לפוליסת  שמשויך  מבוטח  יוכל  ביטוח,  חודשי   48
השיניים  ביטוח  לפוליסת  מצורף  ואינו  בלבד,  הבסיסי 

המורחבת, לבקש ביטול הפוליסה. לו ולבני משפחתו.
הבסיסי  הביטוח  תקופת  בתום  המבוטח,  הסוהר  יוכל   .6.2.2
 – המשפחה  בני  של  הפוליסה  ביטול  לבקש  הראשונה, 
בכללותם, בעוד הוא עצמו יישאר מבוטח לתקופת ביטוח 

נוספת.
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את  לבטל  הבסיסית,  בפוליסה  מבוטח  סוהר  יוכל  לא   .6.2.3
ולהשאיר  הפוליסה שלו בתום תקופת הביטוח הראשונה, 

את בני משפחתו מבוטחים לתקופת ביטוח שניה.

ושל בני משפחתו, 6.3 יופסק הביטוח שלו  עם פטירה של המבוטח 
אם בוטחו על ידו ולא גבו תשלומי דמי ביטוח או כל תשלום אחר 
בגין הפסקת הביטוח. אלא אם כן ימשיכו בני המשפחה במימון 

חלקם בעלות הביטוח.

יודגש כי מבוטח/ים שביטוחו/ם נסתיים או נפסק כאמור בסעיף 6.4
יוכלו לבצע  כלשהו,  המבטח לטיפול  אישור  קיבלו  ואשר  להלן, 
גם  הפוליסה  לתנאי  בהתאם  המבטח  אצל  להשלימו,  או  אותו 
זה  סעיף  הביטוח.  בתום תקופת  ההסכם  נפסק  או  נסתיים  אם 
הגמלאים כמצוין  עוזבי שב"ס האחרים, למעט  כל  יחול על  לא 
ולגבי בני  6.5 להלן, או סוהר/ת שנפטר/ה אשר לגביהם  בסעיף 

משפחתם, יחולו ההסדרים הקבועים בפוליסה.

סוהר הפורש לגימלאות, המעוניין להמשיך בביטוח השיניים, ימלא 6.5
זה  ויבוטח בביטוח  יעבירו למבטחת,  טופס הצטרפות לגימלאי. 
על כל תנאיו ברצף ביטוחי מלא כגימלאי. ביטוחו ימשך עד לסיום 
הפוליסה. דמי הביטוח הקבועים בפוליסה ימומנו על ידו וישולמו 

באמצעות גבייה מהשכר )תלוש קיצבה(.

הפוליסה 6.6 בעל  אצל  המבוטח  של  שירותו  הפסקת  מיום  החל 
ובכפוף לאמור 6.4 לעיל, לא יכוסו טיפולי שיניים, ולא יהיה הוא 
ובני משפחתו רשאים להציג תעודת מבוטח, ולקבל שירותי טיפול 

שיניים על חשבון המבטח.

מבוטח אשר יגרע את עצמו מהביטוח, בהתאם להוראות תקנות 6.7
ביטוח בריאות, לא יוכל לחזור לביטוח.

תום תקופת הביטוח  7
הפסקת תקופת 7.1

הביטוח
בסוף  או  הביטוח  תקופת  תום  במועד  לסיומה  תגיע  הפוליסה 
המנויים  במקרים  או  לסיומה  הביטוח  הגיעה תקופת  בו  החודש 
זה  בסעיף  המנויים  במקרים  מבניהם  המוקדם  לפי   - להלן 

כדלהלן, אלא אם המבטח קיבל דמי ביטוח בעבור המבוטח:

באחד בחודש העוקב למועד בו הסתיימה העסקתו של הסוהר/ת.7.2

לקיצם 7.3 הגיעו  שנישואיו/ה  המבוטח  סוהר/ת  של  זוג  בן/בת 
בן  או  זוגו  בת  של  הביטוח  תבוא תקופת  זה  במקרה  בגירושים. 
זוגו של המבוטח לסיומה באחד בחודש העוקב למועד בו נמסרה 
סוהר/ת  שהינו  המבוטח  של  ילדיו  אם  כך.  על  הודעה  למבטח 
ימשיכו להיות סמוכים על שולחנו/ה, לא תבוא תקופת הביטוח 

שלהם לסיומה.

פטירתו של מבוטח. תחדל לגביו החובה לשלם את דמי הביטוח 7.4
החל מהאחד בחודש העוקב לחודש בו נפטר. בני משפחתו של 
המבוטח אשר צורפו לביטוח יהיו זכאים להמשיך בביטוח עד תום 

תקופת הביטוח לפי בחירתם.
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בחו"ל 7.5 לעבוד  נשלח  אם  או  חל"ד  המבוטח לתקופת  של  צאתו 
או  חודשים  )שלושה(   3 העולה על  שיצא לחו"ל לתקופה  ובלבד 
במקרים  לידה  חופשת  לאחר  לעבודה  הסוהרת  של  חזרת  אי 
הסוהר/ת  יפנה  כן  אם  אלא  העוקב,  בחודש  הביטוח  יופסק  אלו 
ידי  על  יתבצע  התשלום  כאשר  הביטוח  המשך  ובקש  למבטח 
הסוהר/ת בהמחאה או באמצעות כרטיס אשראי. למרות האמור 
לעיל, תהיה המבטחת רשאית לבטח את המבוטח למשך תקופת 
וזאת בתנאי שדמי  לידה,  או בחופשת  או בחו"ל  שהייתו בחל"ת 
ישירות לחברת הביטוח בחודש  ישולמו  זו  הביטוח עבור תקופה 

העוקב למועד יציאתו באמצעים המצוינים לעיל.

אי חזרתה של סוהרת מבוטחת מחופשת לידה. במקרה זה תבוא 7.6
תקופת הביטוח לסיומה באחד בחודש העוקב למועד בו נמסרה 
היותה של מבוטחת בחופשת  למבטח הודעה על כך. בתקופת 
לידה יהיו זכאים היא ובני משפחתה )אם וככל שצורפו לביטוח( 
לכיסוי על פי הפוליסה. זאת, בתנאי ששולמו למבטח דמי הביטוח 

החודשיים בגין תקופה זו.

המבוטח יהיה חייב בתשלום דמי הביטוח החודשיים בגין החודש 7.7
בו הגיעה תקופת הביטוח לסיומה.

חבות המבטח לאחר מועד תום הביטוח  8
מבטח יכסה טיפולים שבוצעו בתוך 90 יום מתום תקופת הביטוח, 8.1

או במועד מאוחר יותר, בהתאם לתנאי תוכנית הביטוח, שמתקיים 
בהם אחד מאלה:

לאישור  שהוגשה  טיפולים  מתכנית  חלק  שהוא  טיפול   .8.1.1
המבטח במהלך תקופת הביטוח.

8.1.2. טיפול שהחל במהלך תקופת הביטוח.
8.1.3. טיפול הינו טיפול המשך לטיפול שבוצע בתקופת הביטוח, 
ואושר בהליך של אישור מראש. לדוגמא )מבנה ו/או כתר 
על גבי טיפול שורש שבוצע בתקופת הביטוח, מבנה וכתר 

על גבי שתל שאושר ושולם בתקופת הביטוח(.
תשלום דמי הביטוח הבסיסיים והגימלאות והתאמתם למדד  9

ידי 9.1 על  המשולמים  הביטוח  ותגמולי  למבטח  התשלומים  כל 
לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  יהיו  זה,  ביטוח  פי  על  המבטח 

כמפורט בסעיף 2.16, 2.17 לעיל.

מנגנון ההצמדה למדד – כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק 9.2
א'.

מוסכם כי מדד הבסיס על פי פוליסה זו כמפורט בסעיף ההצמדה 9.3
המופיע בפרק א'.

דמי הביטוח ממועד תחילת הביטוח על פי פוליסה זו יהיו כקבוע 9.4
בטבלת הצעת המחיר.
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יוצמדו כאמור בסעיף 9.5 הכיסוי  פרקי  פי  כל תשלומי המבטח על 
או  עלייתו  בעת  תבוצע  למדד  ההצמדה  כי  מודגש  לעיל.   2.16
כמפורט  הבסיסי  למדד  ביחס  סימטרי  באופן  המדד  של  ירידתו 

בסעיף ההצמדה המופיע בפרק א'.

לפוליסה 9.6 אובליגטורית  שצורפו  הסוהרים  בגין  הביטוח  דמי 
הפוליסה  בעל  ידי  על  במרוכז  בחודשו  חודש  יועברו  הבסיסית, 
בסיס  על  יהיה  שיועבר  הסכום  המבטחת,  של  הבנק  לחשבון 
דרישת תשלום שתעביר המבטחת לבעל הפוליסה בעבור החודש 

שחלף בניכוי דמי גביה כפי שידרש ע"י המל"מ.

הסוהרים 9.7 של  הביטוח  דמי  הנותרים,  הביטוח  דמי  תשלום 
בני/בנות  של  הביטוח  דמי  המורחבת,  לפוליסה  שהצטרפו 
 ,21 לגיל  מעל  בוגר  ילד   ,21  –  6 מגיל  ילד  אלמן/אלמנה/  הזוג, 
לפוליסה  ו/או  הבסיסית  לפוליסה  שהצטרפו  גמלאית   / גמלאי 
המורחבת, ישולמו באמצעות מנהלת הגמלאות. הסכום שיועבר 
על ידי המנהלת יהיה על בסיס דרישת תשלום שתעביר המבטחת 
למנהלת הגמלאות בגין החודש שחלף. יודגש כי, התשלום עבור 

הסליקה באמצעות מנהלת הגמלאות יחול על המבטחת.

למבטח, 9.8 לשלם  הפוליסה  בעל  שעל  הביטוח  דמי  תשלומי  כל 
יוצמדו למדד כאמור בסעיף 2.16, 2.17 לעיל. מודגש כי ההצמדה 
סימטרי  באופן  המדד  של  ירידתו  או  עלייתו  בעת  תבוצע  למדד 
ביחס למדד הבסיסי כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק א'.

פרטי, 9.9 שיניים  רופא  ידי  על  שבוצע  טיפול  בגין  הביטוח  גמלאות 
בו  היום  יהא  התשלום,  ביצוע  יום   – בנקאית  בהעברה  יועברו 

יועברו הכספים בפועל למבוטח.

התשלום שבעל הפוליסה יהא חייב למבטח הוא סך דמי הביטוח 9.10
המהווה את דמי הביטוח הבסיסיים כפול מספר המבוטחים עפ"י 

סעיף 2.14 ו – 2.15.

יעשה ע"י 9.11 ו – 2.15 לעיל  תשלום דמי הביטוח על פי סעיף 2.14 
בעל הפוליסה בהעברה בנקאית ישירה לחשבון המבטח.

דמי הביטוח למבוטחים על פי סעיפים 2.3.2, 2.3.3 2.4, 2.5 ו – 9.12
2.6 שהינם בני זוג סוהר/ת גימלאי/ת ובני משפחתו, אלמן/אלמנת 
סוהר, ילדים מגיל 6 21- ובן/בת בוגרים מגיל 21 ומעלה במידה 
וישולמו  המבוטח  ידי  על  יממנו  וולונטרי,  באורח  וצורפו לביטוח 

למבטח דרך תלוש השכר של המבוטח.

עבור 9.13 הביטוח  דמי  את  למבטח  לשלם  מתחייב  הפוליסה  בעל 
סוהרת שיצאה לחופשת לידה על פי דין )מתייחס לרובד הביטוח 

הבסיסי בלבד(.

סוהר/ת שיצא לחופשה ללא תשלום )חל"ת( לרבות סוהרת אשר 9.14
תאריך את חופשת הלידה מעבר לקבוע בחוק, יהא חייב להסדיר 

את ביטוח/ה על פי פוליסה זו ישירות מול המבטח
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סייגים לחבות המבטח  10
מודגש ומובהר בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו מעניק 10.1

כיסוי ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או תגמולי ביטוח כלשהם, יהיה מצב 
שיניו של המבוטח אשר יהיה, פרט לטיפולים המפורטים במפורש 
מקרה  של  בקיומו  הכיר  שהמבטח  ובתנאי  טיפולים  בנספח 

הביטוח. 

המבטח לא יהא אחראי ולא ישלם על פי פוליסה זו בגין הפעולות, 10.2
ו/ רופא  ו/או  אדם  אצל  ביודעין  המבוטח  השירותים שביצע  ו/או 
הרשויות  ידי  על  מורשה  שאינו  מומחה  שיניים  רופא  אצל  או 
ו/או  מומחה  שיניים  כרופא  שיניים/או  כרופא  לעבוד  המוסמכות 

כשיננית, למעט מעבדות.

המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי עבור טיפולים ו/או שירותים 10.3
אחרים, אשר לא פורטו בנספח הטיפולים על פי פוליסה זו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו,יהיה המבטח פטור מכיסוי 10.4
ו/או שיפוי המבוטח, בכל אחד מהמצבים הבאים:

10.4.1. בגין הוצאות שהוציא עבור טיפול שיניים מעבר למצוין ליד 
אותו סוג הטיפול בנספח הטיפולים.

אינם  אשר  שיניים  טיפולי  עבור  שהוציא  הוצאות  בגין   .10.4.2
נכללים בנספח הטיפולים.

10.4.3. טיפול שלגביו המבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות.
10.4.4. טיפול שיניים שהתבצע שלא בהתאם לתנאים המצוינים 
לגביו בפוליסה או בנספח הטיפולים ובכלל זה בתקציר 

נספח הטיפולים הרלוונטי.
10.4.5. בגין תרופות שהמבוטח נזקק להן בקשר לטיפול שיניים.

10.4.6. טיפול שיניים שהינו טפול שיניים רפואי ניסיוני.
ידי  על  נגרמה  השיניים  לטיפול  כולה  ההזדקקות   .10.4.7

המבוטח/ת ובמזיד.
10.4.8. המבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בגין כל טיפול אשר 
הוחרג במפורש בפוליסה ו/או בנספחיה, וכן בגין כל טיפול 

החורג ממכסת הטיפולים וממסגרת חבות המבטח.
תגמולי הביטוח  11

וישפה את המבוטח בגין ההוצאות שהוציא  בכפוף ליתר תנאי הפוליסה, המבטח יכסה 
כנגד חשבוניות מס מקוריות בקרות מקרה הביטוח כדלקמן:

עבור כל טיפול שיניים משמר ופריודונטי הכלול בפוליסה, שיקבל 11.1
המבטח  ישלם  שבהסכם,  השיניים  מרופאי  אחד  אצל  המבוטח 
ישירות לרופא השיניים שבהסכם ובלבד שהיקף הטיפולים מאותו 
הטיפולים  במפרט  הרשומה  המותרת  מהכמות  יחרוג  לא  סוג 
והטיפולים  שמם  ליד  לפוליסה  המצורפים  התגמולים  ובלוח 
ובנספחיה.  בפוליסה  המפורטים  ומהסייגים  מההגבלות  חורגים 
אצל  טיפול  לקבלת  בהסכם  שיניים  רופא  ע"י  המבוטח  הפנית 
לסכומי  מעבר  המבטח  אחריות  את  תגדיל  לא  מומחה  רופא 

ההחזר האמורים בנספח ב'.
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כל סכומי ההחזר/השתתפות עצמית הנקובים בנספח ב', צמודים 11.2
למדד ויותאמו מידי חודש ביום הראשון של החודש. חישוב הפרשי 
והמדד  בפוליסה(  )כהגדרתו  הבסיס  מדד  לפי  ייעשה  ההצמדה 

החדש הוא המדד שיהיה ידוע בראשון לחודש של יום התשלום.

אצל 11.3 המבוטח  שיקבל  בפוליסה  הכלול  משמר  טיפול  כל  עבור 
בגין  המבוטח  את  המבטח  ישפה  בהסכם,  שאינו  שיניים  רופא 
מאת  מוקדם  לאישור  )בכפוף  למדד  צמודה  כשהיא  הוצאתו 
החזרים  טבלת  ב'  בנספח  הנקוב  הסכום  בגבולות  המבטח( 
לטיפולים משמרים, )להלן: "תגמולי הביטוח"( ובתנאי שהמבוטח 

שילם עבור הטיפול לרופא.

הפניית המבוטח ע"י רופא הסכם לקבלת טיפול אצל רופא שיניים 11.4
מומחה, לא תגדיל את אחריות המבטח מעבר לסכומים הנקובים 
בלוח התגמולים ולמעט תקרות מיוחדות לרופא מומחה הקבועות 

בנספח הטיפולים ו/או בלוח התגמולים.

אצל 11.5 בביטוח,  המכוסה  פריודונטלי  טיפול  קבלת  של  במקרה 
רופא שיניים מומחה בהסכם, יהיה המבוטח חייב לשלם רק את 
דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בנספח ב' לפוליסה ליד שם 
הטיפול הפריודונטי המכוסה בביטוח. במקרה של קבלת טיפול 
את  המבוטח  יציג  בהסכם,  שאינו  מומחה  רופא  אצל  פריודונטי 
חשבון הטיפול למבטח ויקבל החזר מהמבטח בגין החלק היחסי 
מאת  מוקדם  לאישור  )בכפוף  למדד  צמוד  כשהוא  מהוצאתו 
ב', בהתאם להוראות  בנספח  הנקוב  בגבולות הסכום  המבטח( 

הקבועות בו ובתנאי שהמבוטח שילם עבור הטיפול לרופא.

התחייבות 11.6 כתב  דרישתו,  לפי  מהמבטח,  לקבל  זכאי  המבוטח 
רפואי  שירות  לקבל  לו  יאפשר  אשר  השירות  לנותן  כספית 
הנדרשים  השירותים  עבור  בתשלום  מחויב  שהמבטח  ובלבד 
על פי תנאי הפוליסה. מובהר, כי קבלת תגמולי הביטוח בפועל 
מותנית בביצוע הטיפול בפועל אצל נותן השירות כאמור בהתאם 

להוראות הפוליסה.

בקרות זכות קיזוז11.7 למוטב  המגיעים  הביטוח  מתגמולי  לקזז  רשאי  המבטח 
מקרה הביטוח כל סכום שהמוטב חייב למבטח על פי כל דין.

המבוטח יישא במיסים החלים על דמי הביטוח.11.8

כפל ביטוח – בהתאם לנוסח על פי תקנות ביטוח בריאות קבוצתי  12
המבטח יהיה אחראי, לחוד, כלפי המוטב על מלוא סכום תגמולי הביטוח עד לגובה התקרה 
הקבועה בפוליסה, אף אם היה המוטב זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות בעד מקרה ביטוח 

גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת, בין אצל אותו מבטח ובין אצל מבטח אחר.
בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם, יישאו המבטחים 
בנטל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה 
על  חופפות,  אחד לתקופות  ממבטח  הביטוח.יותר  בפוליסות  שהן קבועות  כפי  הביטוח 

המבוטח להודיע על כך לחברה בכתב מיד עם הגשת התביעה.
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי כיסויים המוגדרים כפיצוי ולא כהחזר הוצאות-שיפוי.
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תביעות לתשלום תגמולי ביטוח  13
נוהל הגשת 13.1

תביעה
בכל טיפול רפואי הנעשה במבוטח לפי פוליסה זו, פרט לטיפול 
מהמבטח לתוכנית  מוקדם  אישור  לקבל  המבוטח  חייב  משמר, 
הטיפול שהוכנה עבורו על ידי רופא השיניים שנבחר על ידו למעט 

טיפולים בהם נקבע במפורש שאין צורך באישור מוקדם.

אישור מוקדם 13.2
לביצוע טיפול 

שיניים

הביטוח  מקרה  קרות  על  למבטח  להודיע  המבוטח  על   .13.2.1
לקבלת  מוקדם  אישור  לקבלת  בבקשה  אליו  ולפנות 
הטיפול הרפואי. לא פנה המבוטח למבטח לצורך קבלת 
לעיל,  כאמור  הרפואי,  הטיפול  של  ביצועו  לפני  אישורו, 
הביטוח  תגמולי  סכום  את  להפחית  המבטח  רשאי  יהא 
משלם  שהיה  הסכום  לגובה  המבוטח  זכאי  יהיה  להם 
המבטח לו היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת 

אישור כאמור לפני ביצועו של הטיפול הרפואי.
המבוטח  ע"י  למבטח  תועבר  מוקדם  לאישור  הבקשה   .13.2.2
בעצמו או ע"י רופא שיניים שבהסכם במישרין, לפי העניין.
13.2.3. המבטח ישיב לכל פנייה לאישור מוקדם תוך 14 ימי עבודה 

מעת קבלת הבקשה אצל המבטח.
ההשתתפות  סכום  את  המבטח  יציין  האישור  גבי  על   .13.2.4

העצמית בו על המבוטח לשאת בגין כל טיפול.
מתן  מיום  שנה  בתום  יפוג  המוקדם  האישור  של  תוקפו   .13.2.5
האישור, אלא אם צוין אחרת בנספח א' לפוליסה )עיקרי 

השירותים והרבדים על פי סוג הכיסוי(.
יהיה  לא  האישור,  מתן  לאחר  הטיפול  תוכנית  שונתה   .13.2.6
המבטח חייב בתשלום תגמולי ביטוח אלא אם היה מאשר 

את תוכנית הטיפולים אילו הוגשה במועד.
13.2.7. מבוטח שהחל בטיפול חייב לסיימו אצל אותו רופא לגביו 
ניתן האישור המוקדם. המבוטח יהיה רשאי לעבור לרופא 
אישור  את  מראש  שקיבל  בתנאי  הטיפול  לגמר  אחר 

המבטח לעשות כן.
13.2.8. מובהר, כי המבוטח רשאי לבחור, בשלב התביעה, בכל 
עם  שבהסדר  ספק  לבחירת  יוגבל  לא  והמבוטח  ספק 

המבטח.

הגשת תביעה 13.3
בגין טיפול שיניים 
שבוצע אצל נותן 
שירות שבהסכם

13.3.1. קיבל המבוטח טיפול שיניים אצל רופא שיניים בהסכם, 
עצמית  השתתפות  למעט  הטיפול  עבור  ישלם  לא  הוא 

כמפורט בלוח התגמולים נספח ב' לפוליסה.
13.3.2. אם מבוצע טיפול שיניים המכוסה ע"י פוליסה זו, והמחייב 
אישור מוקדם של המבטח, אצל רופא שיניים שבהסכם, 
יגיש רופא השיניים למבטח במישרין את תוכנית הטיפול 
בהתאם  לעיל.   13.2 בסעיף  כאמור  האישור  מתן  לצורך 
המבטח  ישיב  להן,  ובכפוף  לעיל,   13.2 סעיף  להוראות 
טופס  קבלת  מעת  עבודה  ימי   14 תוך  האישור  לבקשת 
התביעה בצירוף כל הצילומים והמסמכים לבירור חבותו. 
נתן המבטח אישור כאמור לביצוע הטיפול, יעביר אישורו 
המבטח  יציין  האישור  גבי  על  השיניים.  לרופא  במישרין 
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בו על המבוטח לשאת  את סכום ההשתתפות העצמית 
בגין כל טיפול. הכול בכפוף לאמור בסעיף 13.2 "אישור 

מוקדם לביצוע טיפול שיניים".
13.3.3. תוקף אישור תוכנית לטיפול הינו לתקופה של שנה מיום 

מתן האישור.
השירות שבהסכם  מנותן  ישירות  יישלחו  הרנטגן  צילומי   .13.3.4

למבטח באמצעות האינטרנט.
במעמד  יחתום  זו,  פוליסה  פי  מי שבוטח על  כי  מוסכם   .13.3.5
אשר  רפואית  סודיות  על  וויתור  טופס  על  ההצטרפות 
יצורף למסמכי ההצטרפות הנ"ל. טופס הוויתור יאפשר 
למבטח ו/או לבעל הפוליסה וליועציו הקשורים בפוליסה 
בהקשר  למבוטח  הנוגע  רפואי  מיידע  כל  לקבל  זו, 

לפוליסה זו.
13.3.6. החליט המבטח לדחות באופן חלקי או מלא את התביעה 
שהגיש לו המבוטח ו/או לא לאשר תביעה במקרים בהם 
זו,  פוליסה  פי  אישור מוקדם, על  דורש  נספח הטיפולים 
הודעת הדחיה למבוטח להעביר  חייב לפני העברת  יהא 
את החומר הרפואי ואחר על פיו קבע את עמדתו, ליועצי 
בעל הפוליסה, על מנת שיבדקו את נימוקי החלטתו של 
המבטח והאם דחייתו תואמת את תנאי הפוליסה, ויפעלו 

על פי הסמכויות שהסכם זה מקנה להם.
13.3.7. רק לאחר אישור יועצי בעל הפוליסה ניתן יהיה להעביר 
חלקית  או  מלאה  תביעה  לדחיית  בדבר  ההחלטה  את 

למבוטח עצמו.
13.3.8. על מנת ליעל את פעילותם של יועצי בעל הפוליסה כאמור 
המבוטחים  קבצי  העברת  חשיבות  יודגש  לעיל,  בסעיף 

ליועצי הביטוח. בפרק "שירות למבוטחים".
13.3.9. מוצהר ומוסכם כי תנאי מקדמי להכרת המבטח בתביעה 

לפי פוליסה זו, היא מילוי מדויק ומלא של הנהלים לעיל.
13.3.10. בבקשה לטיפול שיניים במרפאה הסכם הדורש קבלת 
אישור מוקדם, האחריות במלואה על הגשת בקשה כנ"ל 
תחול על רופא ההסכם. למבוטח לא תהיה כל אחריות 
כלשהי  טענה  לטעון  יוכל  לא  והמבטח  הבקשה  לגשת 

בנושא זה כנגד המבוטח.
וישולמו תביעות לתשלום  יאושרו  13.3.11. למרות האמור לעיל, 
התייעצות  בגינם  הוגשה  ולא  שבוצעו  טיפולים  על 
לראות  ניתן  אם  מראש  אישור  נתקבל  ולא  מוקדמת 
בצילומי רנטגן וצילומים פוטוגרפיים או בדרך אחרת את 

הזכאות הביטוחית.

הגשת תביעה 13.4
בגין טיפול שיניים 
שבוצע אצל נותן 

שירות שאינו 
בהסכם

13.4.1. במקרה של פניה לרופא שיניים שאינו בהסכם על המבוטח 
להודיע לרופא לפני קבלת הטיפול שהינו מבוטח בביטוח 

הוצאות טיפולי שיניים.
13.4.2. מבוטח שביצע טיפול שיניים המכוסה ע"י פוליסה זו אצל 
מחייב  ושאינו  המבטח,  עם  בהסכם  שאינו  שיניים  רופא 
הוצאותיו לשיפוי  זכאי  יהיה  המבטח,  של  מוקדם  אישור 
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בגין אותו טיפול, עד תקרת ההחזר הנקובה לאותו טיפול 
בלוח התגמולים, בתוך 14 ימי עבודה מעת קבלת טופס 
מקור  חשבונית  בצירוף  במשרדיו,  המבטח  של  תביעה 
וכל המסמכים והצילומים הנדרשים למבטח לשם בירור 

חבותו.
עם  בהסכם  שאינו  שיניים  רופא  אצל  שביצע  מבוטח   .13.4.3
והמחייב  זו,  פוליסה  ע"י  המכוסה  שיניים  טיפול  המבטח 
 13.2 בסעיף  לאמור  בכפוף  המבטח,  של  מוקדם  אישור 
לעיל יהיה זכאי לשיפוי הוצאותיו בגין אותו טיפול עד תקרת 
בלוח התגמולים. המבטח  טיפול  לאותו  הנקובה  ההחזר 
ישפה את המבוטח תוך 14 ימי עבודה מעת קבלת טופס 
התביעה במשרדיו, בצירוף חשבונית מקור בכפוף לאמור 
הנדרשים  והצילומים  המסמכים  וכל  לעיל   13.2 בסעיף 
ידי המבוטח,  ונעשו על  בירור חבותו ככל  למבטח לשם 
המבטח  של  המוקדם  האישור  את  שקיבל  בתנאי  הכול, 
"אישור   -  13.2 לביצוע הטיפול בהתאם להוראות סעיף 

מוקדם לביצוע הטיפולים".
13.4.4. המבוטח יהיה זכאי לשיפוי עבור טיפולים שבוצעו בפועל, 
בלוח  הנקוב  הסכום  בגובה  זו,  פוליסה  עפ"י  והמכוסים 
ההשתתפות  של  המרבי  השיעור  עד  או  המרבי,  ההחזר 

עבור אותו טיפול, לפי הנמוך מבניהם.
13.4.5. קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להגיש תביעה למבטח 
בהקדם האפשרי. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש 
בכתב, על גבי טופס ""הודעה על תביעה". אל התביעה 

יצורפו המסמכים כמפורט להלן.
יציין  שיניים שאינו בהסכם  לדאוג שהרופא  13.4.6. על המבוטח 
כמו  תביעה".  "הודעה על  בטופס  שקיבל  הטיפולים  את 
כן עליו לקבל מרופא השיניים צילומים שבוצעו לו, לשלם 
עבור הטיפול ולקבל חשבונית מס - מקור בגין התשלום.

13.4.7. למען הסר ספק, על המבוטח להגיש למבטח בגמר כל 
טיפול את המסמכים הבאים:

13.4.7.1. חשבונית מס.
13.4.7.2. טופס "הודעה על תביעה" שבו ציין הרופא סוג 
הטיפולים שהמבוטח קיבל, באיזה תאריך הם 
בוצעו ואת גובה התשלום בגין כל טיפול וטיפול.
13.4.7.3. צילומי רנטגן אשר נעשו למבוטח בגין הטיפולים 

המפורטים להלן:
13.4.7.4. עקירה – צילום לפני הטיפול )למעט שיני חלב(.

13.4.7.5. עקירה כירורגית – צילום לפני הטיפול.
13.4.7.6. קיטוע חוד השן – צילום לפני הטיפול.

13.4.7.7. טיפול שורש – צילום לפני הטיפול ובסיומו.
13.4.7.8. קיטוע מוך חי – צילום לפני הטיפול.

מהטיפולים  אחד  בגין  תביעה  תשלום  יאשר  לא  המבטח   .13.4.8
הנ"ל אם לא יצורף לתביעה צילום רנטגן כפי שפורט לעיל.



35 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

13.4.9. על המבוטח להגיש מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים 
למקור בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים או 
פירוט הסיבה שאין יכולת להמציאם. העתקים ניתן להגיש 
למייל  במסרון  אלקטרוני,  בדואר  דיגיטלי-  באופן  גם 
בביקור  המבוטח.  של  המקוון  האישי  ובחשבון  השירות 
הראשון אצל רופא שיניים או אצל רופא ההסכם תיערך 
יכלול  בדיקת פה ראשונית. טופס הבדיקה  לכל מבוטח 
רישום מלא של הממצאים הדנטליים והאוראליים ורישום 
שיכולה  המבוטח  של  הכללית  כלליים לבריאות  מצבים 
להיות להם השלכה לגבי הטיפול הדנטלי. על המבוטח 
למסור לרופא השיניים את הטופס ולאחר שהרופא ימלא 

את הטופס על המבוטח להעבירו למבטח.
תשלום תגמולי ביטוח למבוטח  14

הנחוצים 14.1 כל מסמכים  ממועד קבלת  עבודה  ימי   14 בתוך  בוצע 
לאשור ותשלום תביעה במשרדי החברה.

תקופת 14.2
ההתיישנות

של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה זאת היא שלוש 
שנים מיום קרות מקרה ביטוח בתנאי שלא דווח מקרה הביטוח 

למבטח.

הפרטים סודיות רפואית14.3 ומסירת  סודיות  על  ויתור  כתב  על  המבוטח  חתימת 
הרפואיים  הטיפולים  עם  בקשר  לחברה  הדרושים  והמסמכים 

שערך בשיניו.

מבטח יאפשר למבוטח המעוניין בכך לקבל טיפול חלופי לטיפול טיפול חלופי 14.4
מקובלים  רפואיים  סטנדרטים  שלפי  בתנאי  בפוליסה,  המכוסה 
ובתנאי  דומות,  רפואיות  להביא לתוצאות  צפוי  החלופי  הטיפול 
הטיפול  עלות  על  תעלה  לא  למבטח  החלופי  הטיפול  שעלות 

המכוסה בפוליסה.
הצמדה  15

סכומי דמי הביטוח החודשיים המשולמים למבטח, וגובה ההחזר 15.1
לשלם על  שיש  קיים,  אם  וסכום ההשתתפות העצמית,  המרבי 
פי תנאי הפוליסה על ידי החברה ו/או על ידי בעל הפוליסה ו/או 
המבוטח הכול לפי העניין, הינם צמודים למדד מחיר לצרכן הידוע 

במועד בו בוצע התשלום בפועל.

בוצע 15.2 בו  במועד  הידוע  המדד  שבין  היחס  יהא  ההצמדה  חישוב 
התשלום בפועל על ידי החברה לגבי סכום הביטוח בקרות מקרה 
דמי  המבוטח לגבי תשלום  ו/או  הפוליסה  בעל  ידי  או על  ביטוח 

הביטוח, לבין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 2.16, 2.17 לעיל.
עיקרי השירותים והרבדים על פי סוג הכיסוי הביטוחי  16

טיפול שיניים 16.1
משמר

כל הטיפולים והשירותים הרפואיים אשר הגדרת הטיפולים שלהם 
מפורטת במפרט הטיפולים המסומן כנספח א' פרק א' המצורף 

לפוליסה.

טיפול שיניים 16.2
פריודונטלי 

)חניכיים( 

כל הטיפולים והשירותים הרפואיים אשר הגדרת הטיפולים שלהם 
מפורטת במפרט הטיפולים המסומן כנספח א' פרק ב' המצורף 

לפוליסה.
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הטיפולים 16.3 במפרט  המוגדרים  פריודונטי,  משמר,  טיפול  כל 
)המסומן כנספח א'( יינתן פעם אחת בתקופת הביטוח, בכל שן 

או בכל לסת לפי סוג הטיפול ולפי העניין.
טיפול שיניים במהלך שירות צבאי  17

יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח השיניים של בן/בת סוהר/ת, כפוף 
להוראות הצבא כפי שישתנו מעת לעת.

שירות מיוחד לילדים  18
יובהר כי, קיימים שירותים מסוימים בתחום רפואת השיניים עבור ילדים בסל הבריאות, 
הדין  בהוראות  שנקבעו  ובכפוף לתנאים  בהתאם  וזאת  החולים,  קופות  ידי  על  המוענק 
ובנהלי קופות החולים. שירותים כאמור עשויים להיות חופפים לכיסויים מסוימים בפוליסה.

תחלוף, זכות שיפוי כלפי צד שלישי  19
צד 19.1 כלפי  שיפוי  זכות  גם  למוטב  הייתה  הביטוח  מקרה  בגין  אם 

מעת  למבטח  זו  זכות  עוברת  ביטוח,  חוזה  מכוח  שלא  שלישי 
ששילם למוטב תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם, ומבלי 
מעל  שיפוי  שלישי  מצד  תחילה  לגבות  המוטב  בזכות  לפגוע 
מהצד  המוטב  קיבל  זו.  פוליסה  פי  על  שקיבל  ביטוח  לתגמולי 
השלישי שיפוי שהיה מגיע למבטח על פי סעיף זה, עליו להעבירו 
של  אחרת  פעולה  או  ויתור,  פשרה,  של  מקרה  בכל  למבטח. 
המוטב הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך 
בסכום שלא יעלה בכל מקרה על הסכום עליו ויתר המוטב, ועל 
התגמולים אותם קיבל מן המבטח. המוטב מתחייב לשתף פעולה 

ככל שיידרש ממנו לשם מימוש זכותו של המבטח כאמור.

המבטח מתחייב לוותר על זכותו לשיפוי כלפי צד שלישי כאשר 19.2
שמוטב סביר  אדם  או  גוף  ידי  על  בתום לב  נגרם  ביטוח  מקרה 
לא היה תובע ממנו פיצוי עקב היותו קרובו של המוטב או אורחו, 
וכלפי אדם או גוף שהמוטב ויתר על זכות השיבוב כלפיו בכתב, 
על  לוותר  המבטח  מתחייב  כן  כמו  הביטוח.  מקרה  קרות  לפני 
מנהליה  בה,  המניות  בעלי  הפוליסה,  בעל  כלפי  כאמור  זכותו 

סוהריה וכל אדם או גוף הנמצא בשירותה.

בהתאם 19.3 משולמים  לפיהן  הביטוח  שתגמולי  ביטוח  בפוליסות 
לבין  בינם  החיוב  בנטל  המבטחים  יישאו  שנגרם,  הנזק  לשיעור 
עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה 

הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח.
חילוקי דעות על איכות הטיפול /כישלון טיפולי/היועץ הרפואי  20

רפואיים 20.1 יועצים  בשירותי  להשתמש  זכאי  יהיה  הפוליסה  בעל 
שבין בעל הפוליסה לבין יועצי הביטוח, אשר יפעלו למתן שירותי 
ייעוץ מקצועי למבוטחים מול המבטח. דמי הייעוץ ליועצי הביטוח 
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, ובתוספת מס ערך מוסף 
כמקובל, יופחתו מהפרמיה המועברת למבטחת וישולמו ישירות 

ליועץ הרפואי על ידי בעל הפוליסה.
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רפואיים-מקצועיים 20.2 בעניינים  מבוטחים  של  ותלונות  השגות 
הנוגעים ליישומו של חוזה זה, ובכלל זה - וללא הגבלה - תלונות 
ידי המבטח,  ולא שולמו על  בדבר תשלום בגין טיפולים שבוצעו 
אישור )או אי-אישור( תכניות טיפולים )אם תהיינה כאלה( ולרבות 
ההחלטה האם טיפול משקם הוא לצורך רפואי או אסטטי בלבד, 
יועצי הביטוח של  תועברנה באמצעות המבוטח להכרעתם של 
בעל הפוליסה, אשר ייתנו החלטתם על בסיס עקרונות מקובלים 
ברפואת שיניים מודרנית ברמה גבוהה ביותר, ולאחר ששמעו את 

עמדת היועץ הרפואי של המבטח והתייעצו עמו.

בעל 20.3 של  הביטוחים  היועצים  עם  ובתיאום  הצורך  במקרה 
יופנה המבוטח ע"י המבטח ועל חשבונו, לרופא אמון  הפוליסה, 
לשם קבלת חוות דעת בכתב. חוות הדעת תהווה בסיס לביצוע 
יופנה  לחילופין  או  ההסכם  רופא  ע"י  מחדש  פעולה  או  תיקון 
עם  בתיאום  הכול  המצב.  לתיקון  אחר  הסכם  לרופא  המבוטח 

יועצי הביטוח של בעל הפוליסה ובהסכמת המבוטח.

הטיפול החוזר יינתן על פי חבות המבטח בפוליסה זו כאילו לא 20.4
בוצע הטיפול הראשוני הלקוי לעניין המכסות הקבועות בפוליסה 
המבטח  של  מזכותו  לגרוע  כדי  באמור  אין  כי  מובהר  בלבד. 

להיפרע מהרופא בשל הטיפול הכושל.

חוזר 20.5 טיפול  לעבור  המבוטח  על  כי  הפוליסה  בעל  יועצי  קבעו 
כתוצאה מליקוי בטיפול הקודם אצל רופא ההסכם, לא יצטרך 
כרוכה  הטיפולית  והפעולה  במידה  עצמית  השתתפות  לשלם 

בתשלום כזה.

נחלקו הדעות בין המבוטח לבין המבטח, לאחר ששמע את עמדת 20.6
רופא המבטח, תהיה דעתו של היועץ הרפואי של בעל הפוליסה, 
הדעה הקובעת, הסופית כפוסק מוסכם יחיד במסגרת הכיסויים 

בפוליסה.

היועץ 20.7 של  והכרעתו  הרפואי  ליועץ  הפניה  אפשרות  כי,  מובהר 
גורעת  זה, אינה  הרפואי בעניינם של המבוטחים כאמור בסעיף 
הוראות  פי  על  זכויותיהם  את  למצות  המבוטחים  של  מזכותם 
לערכאות  בפנייה  וכן  ערעור  בהגשת  הדין  והוראות  הפוליסה 

שיפוטיות.

לא אושרה תביעתו של המבוטח באופן מלא או חלקי, יפעלו יועצי 20.8
יוכלו לפנות  בעל הפוליסה לבדיקת התביעה. בתהליך הבדיקה 
אשר  המבטח  של  אמון  לרופא  ו/או  המבטח  של  הרפואי  ליועץ 

מתפקידו מדוע לא אושרה תביעתו של המבוטח.
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מתן מסמכים למבוטח  21
בהתאם לנוסח על פי תקנות ביטוח בריאות קבוצתי

המבטח ימסור, עם תחילת תקופת הביטוח, לכל יחיד מקבוצת 21.1
המבוטחים, בין בהצטרפותו לראשונה, ובין במועד חידוש הביטוח 
לתקופה נוספת, העתק הפוליסה, טופס גילוי נאות לפי הנחיות 
המפקח על הביטוח, דף פרטי ביטוח וכן מסמכים נוספים שיורה 
עליהם המפקח. על אף האמור, חודש הביטוח הקבוצתי לתקופה 
נוספת אצל אותו מבטח או הוארך הביטוח לתקופה שאינה עולה 
על 3 חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה 
ובין המבטח על חידוש הביטוח תקופה נוספת, בלא שינוי בדמי 
הביטוח ובשאר תנאי הכיסוי הביטוחי, ימסור המבטח לכל יחיד 

מקבוצת המבוטחים הודעה על חידוש הביטוח בלבד ויציין-
הכיסוי  בתנאי  שינויים  חלו  ולא  הוארכה תקופת הביטוח  כי   ) 1(

הביטוחי 
)2( את האפשרות של המבוטח לקבל העתק ממסמכי הפוליסה

)3( את האפשרות של המבוטח לעיין במסמכי הפוליסה תוך מתן 
פירוט היכן הדבר ניתן. 

"שינוי בדמי הביטוח"- לרבות שינוי בחלק היחסי מדמי הביטוח 
שנושא בהם המבוטח, ולמעט שינוי בדמי הביטוח הנובע מהצמדה 
למדד שנקבע בפוליסה או שינוי בדמי הביטוח הנובע בשל מעבר 

בין קבוצות גיל שפורטו בטבלת דמי הביטוח שנכללה בפוליסה.

ישלח 21.2 מהם,  חלק  או  ביטוח  דמי  לשלם  חובה  המבוטח  על  חלה 
המבטח למבוטח, לפי דרישתו, העתק מהחוזה שבין המבטח לבין בעל 

הפוליסה, בתוך 30 ימים מן המועד שהתקבלה בו בקשת המבוטח.

נקבע, כי בעל הפוליסה ישלם את דמי הביטוח, במלואם, ישלח 21.3
המבטח למבוטח, לפי דרישתו, העתק מהחוזה שבין המבטח ובין 
בקשת  בו  שהתקבלה  המועד  מן  ימים   30 בתוך  הפוליסה,  בעל 
הוראות  למבוטח  לשלוח  שלא  רשאי  המבטח  ואולם  המבוטח, 
הביטוח  דמי  התאמת  הביטוח,  דמי  גובה  לעניין  האמור  בחוזה 

והשתתפות ברווחים.
שינויים בתנאי הביטוח או בדמי הביטוח  22

בהתאם לנוסח על פי תקנות ביטוח בריאות קבוצתי

מבטח לא יבצע במהלך תקופת הביטוח או במועד חידוש הביטוח 22.1
שנושא בתשלומם המבוטח  הביטוח  דמי  הקבוצתי, העלאה של 
או  15 שקלים חדשים במצטבר לכל מבוטח  בסכום העולה על 
על  אלא  מביניהם,  הנמוך  מהם,  אחוזים   50 על  העולה  בשיעור 
דמי  העלאת  מועד  בטרם  המבוטח  של  המפורשת  הסכמתו  פי 
הביטוח, אשר תועדה, ואם המבוטח הוא ילדו או בן זוגו של חבר 
בקבוצת המבוטחים – המבטח רשאי להעלות את דמי הביטוח 
לאחר שניתנה הסכמת אותו חבר להעלאת דמי הביטוח שהוא 
נושא בהם לגבי ילדו או בן זוגו; לעניין זה, "העלאה של דמי ביטוח" 
22.1.1. לרבות הפחתה בהיקף הכיסוי הביטוחי שנעשתה כתחליף 
מדמי  היחסי  בחלק  והעלאה  הביטוח  דמי  של  להעלאה 

הביטוח שנושא בהם המבוטח;
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22.1.2. לרבות העברת חובת תשלום דמי הביטוח מבעל הפוליסה 
למבוטח, במלואה או בחלקה או הרחבתה;

למדד  מהצמדה  הנובעת  הביטוח  בדמי  העלאה  למעט   .22.1.3
הנובעת  הביטוח  בדמי  העלאה  או  בפוליסה  שנקבע 
הביטוח  דמי  בטבלת  שפורטו  גיל  קבוצות  בין  ממעבר 

שנכללה בפוליסה;
22.1.4. במהלך תקופת הביטוח – בנוגע לדמי הביטוח שמשלם 
המבוטח מתחילת תקופת הביטוח עד מועד העלאת דמי 

הביטוח;
הביטוח  לדמי  בנוגע   – הקבוצתי  הביטוח  חידוש  במועד   .22.1.5

ששילם המבוטח ערב מועד חידוש הביטוח.

חל שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחי, במועד חידוש 22.2
)בתקנת  הביטוח  במהלך תקופת  או  הקבוצתי  הבריאות  ביטוח 
משנה זו – מועד תחילת השינוי(, ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת 
 60 עד  השינוי,  תחילת  מועד  ערב  בה  מבוטח  שהיה  המבוטחים 
פירוט  הכוללת  בכתב  הודעה  השינוי,  תחילת  מועד  לפני  ימים 
של אותו שינוי; נדרשה הסכמתו המפורשת של מבוטח, כאמור 
בסעיף 2.32  או בסעיף 22.1  , תיכלל בהודעה כאמור פסקה לעניין 
ההסכמה המפורשת הנדרשת של המבוטח ובהעדרה המשמעות 
המפורשת  הסכמתו  התקבלה  לא  הביטוחי;  הרצף  העדר  של 
המבטח  ימסור  השינוי,  תחילת  למועד  עד  כאמור  המבוטח  של 
למבוטח בתוך 21 ימים, ולא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד תחילת 
השינוי, הודעה שנייה בדבר הצורך בקבלת הסכמתו המפורשת 
משליחה  אחרים  באמצעים  שנייה תימסר  הודעה  המבוטח;  של 

בדואר רגיל, לרבות, בדואר רשום או שיחת טלפון.
אחר,  מבטח  אצל  מבוטחים  לקבוצת  פוליסה  חודשה   .22.2.1
ימסור   – החידוש  ערב  הקבוצה  את  ביטח  לא  אשר 
הודעה  המבוטחים  בקבוצת  יחיד  לכל  האחר  המבטח 
בכתב בדבר חידוש כאמור, לא יאוחר מ-30 ימים ממועד 

חידוש הביטוח.
22.2.2. הסתיימה הפוליסה ולא חודשה, בין אם אצל אותו מבטח 
ובין אם אצל מבטח אחר, לכלל או לחלק מהמבוטחים, 
ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת המבוטחים שהסתיימה 
ימים  מ-30  יאוחר  לא  כאמור,  הפוליסה  חודשה  לא  או 
בדבר  בכתב  הודעה  הביטוח,  תקופת  סיום  ממועד 
היחיד  זכות ההמשכיות של  את  בה  ויציין  הביטוח,  סיום 
היחיד להנחה  זכות  ואת  לפוליסת פרט לביטוח בריאות 
בדמי ביטוח, ככל שכל אחת מזכויות אלה נוגעות בדבר, 
היחיד  של  נוספת  זכות  כל  כאמור  בהודעה  יפרט  וכן 

הנובעת מסיום הפוליסה.
ימסור  הפוליסה  בעל  לבין  המבוטח  בין  הזיקה  פסקה   .22.2.3
ימים   30 בתוך  המבוטחים,  בקבוצת  יחיד  לכל  המבטח 
מיום שנודע לו על הפסקת הזיקה כאמור או לכל המאוחר 
בתוך 90 ימים מיום הפסקת הזיקה כאמור, הודעה בכתב 
בדבר סיום הביטוח, הכוללת פירוט של זכויות המבוטח 

לפי הפוליסה הקבוצתית.
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הבריאות  לביטוח  ההצטרפות  במועד  מבוטח  על  חלה   .22.2.4
תנאי  לפי  אשר  ביטוח,  דמי  לשלם  החובה  הקבוצתי 
ימסור  האמור,  המועד  לאחר  גבייתם  תחל  הפוליסה 
בעל  שאינו  הביטוח  דמי  את  שמשלם  למי  המבטח 
הודעה בכתב בדבר המועד שבו תחל הגבייה  הפוליסה, 
של דמי הביטוח; הודעה כאמור תימסר למבוטח תימסר 
למי שמשלם את דמי הביטוח במהלך שלושת החודשים 

שקדמו למועד הגבייה האמור.

ביטול הביטוח 22.3
לגבי מבוטח 

מסויים

22.3.1. חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח ולא 
והודיע המבוטח  נדרשה הסכמה מפורשת של המבוטח, 
שלאחר  הימים   60 במהלך  הפוליסה,  או לבעל  למבטח 
מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי, לפי העניין, על ביטול 
החל  לגביו  הביטוח  יבוטל  מבוטח,  אותו  לגבי  הביטוח 
במועד חידוש הביטוח או במועד השינוי, לפי העניין, ובלבד 
בשל  הפוליסה  לפי  זכויות  למימוש  תביעה  הוגשה  שלא 

מקרה ביטוח שאירע בתקופת 60 הימים כאמור.
הביטוח  תקופת  במהלך  תנאיו  שונו  או  הביטוח  חודש   .22.3.2
לעיל,  כאמור  המבוטח  של  מפורשת  הסכמה  ונדרשה 
הביטוח,  חידוש  מועד  עד  כאמור  הסכמה  התקבלה  ולא 
יבוטל הביטוח לגביו החל במועד חידוש הביטוח או במועד 
השינוי, לפי העניין; בוטל הביטוח כאמור בתקנת משנה זו 
ופנה מבוטח אל מבטח בבקשה להצטרף חזרה לביטוח 
הבריאות הקבוצתי בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה 
הביטוח  לחידוש  המפורשת  הסכמתו  את  ונתן  השנייה 
יצורף המבוטח לביטוח הקבוצתי  לפי העניין,  לשינוי,  או 
תוך שמירה על רצף ביטוחי; לעניין תקנת משנה זו, "לא 
במפורש  המבוטח  סירוב  למעט   – הסכמה"  התקבלה 
לחידוש הביטוח או שינוי תנאיו ולרבות מבוטח שההודעה 
ובמהלכה  טלפונית  שיחה  באמצעות  לו  נמסרה  השנייה 

המבוטח לא הביע את הסכמתו המפורשת.
המבוטח  בין  הזיקה  פסקה   , 4.4 בסעיף  האמור  אף  על   .22.3.3
לבין בעל הפוליסה, שבשלה הוא התקשר בחוזה לביטוח 
בריאות קבוצתי, יבוטל הביטוח לגבי אותו מבוטח, לכל 
היותר בתוך 90 ימים ממועד ביטול הזיקה; ואולם אם בעל 
הפוליסה הוא מעביד, מבטח יהיה רשאי שלא לבטל את 
הביטוח כאמור עד תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, 

בכפוף להסכמת המבוטח.
דוחות ונתונים  23

ישירות  יעביר המבטח  יום מתום השנה,   60 אחת לשנה, במשך תקופת ההסכם, בתוך 
לבעל הפוליסה, דוחות מפורטים הכוללים פירוט תביעות ששולמו או שעתידות להשתלם 
ודו"חות הנוגעים לכמות המבוטחים או כל חתך אחר שיידרש  וכן דו"ח תשלום פרמיות 
על ידי בעל הפוליסה. הדו"חות יערכו על ידי גורמים מוסמכים מטעם המבטח ויאושרו על 
ידי רואה חשבון המבקר של המבטח הנתונים שיועברו יהיו זמינים לבעל הפוליסה לעשות 

בהם כל שימוש שימצא לנכון.
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הוצאות הטמעה ותחזוקה  24
לא יאוחר מ – 30 יום מיום מתן הודעת הזכייה, יפיק המבטח על 24.1

חשבונו חוברת ביטוח מהודרת, על פי הוראות כל דין בנוגע לגילוי 
נאות, לרבות נוסח הפוליסה המלא, רשימת הרופאים והמרפאות 
נוסח  השירות.  קבלת  אופן  ופירוט  הסכם,  למבטח  יש  שעימם 
של  להחלטתו  כפופים  יהיו  בה  הכרוך  וכל  עיצובה  החוברת, 
החוברת, עיצובה וכל הכרוך בה יהיו כפופים להחלטתו של בעל 
הפוליסה ובסטנדרים המקובלים עליו. החוברת תודפס במספר 
עותקים כמספר עובדי השב"ס וגימלאיו, בתוספת מספר הסוהרים 
העתידים להצטרף לשורותיו בעתיד. המבטח יפיק, על חשבונו, 
חוברות ביטוח נוספו לכל המבוטחים החדשים, לפי רשימה שיעביר 
לו בעל הפוליסה ו/או מי מטעמו. כל שינוי בנוסח החוברת חייב 
להיות מאושר, מראש ובכתב, על ידי השב"ס וקרנות הסוהרים.

הנפקת החוברת תבוצע על ידי ספקי השירות עמם המבטח מצוי 24.2
בקשר. בכל מקרה יובהר כי החוברת תעמוד בתנאים הקבועים 

בסעיף זה.

בנוסף לחוברת הכוללת את תנאי הפוליסה כקבוע לעיל, מתחייב 24.3
הביטוח  תקופת  ובתחילת  הביטוח  בתחילת  להנפיק  המבטח 
הבאה, על פי פוליסה זו חוברת של רופאי ההסכם מעודכנת על 

כל פרטיה.
בעל הפוליסה יקבל את החוברת הנ"ל ויפיץ אותן במייל או בכל 

דרך אחרת. עלות ההפצה תהא על המבטח.

הביטוח, 24.4 בתקופת  פעמיים  למבוטחים  לדוור  מתחייב  המבטח 
שניה  ופעם  הראשונה  הביטוח  תקופת  בתחילת  ראשונה  פעם 
בתחילת תקופת הביטוח הנוספת, בצירוף חומר שיווקי שיוחלט 
על ידי השב"ס וקרנות הסוהרים על צירופו. המבטח יישא בעלות 
דיוור החוברות למבוטחים דרך קבע. יודגש כי הדיוור יעשה ישירות 
לביתו של הסוהר/ת/גימלאי/ת אלמנ/ה עבורו ועבור בני משפחתו 

המבוטחים עימו.
אתר אינטרנט  25

המבטח מתחייב להקים ולהפעיל אתר אינטרנט לטובת המבוטחים, שבו יכלל כל המיידע 
הקשור לפוליסה, תנאיה ותנאי הפעלתה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכלול האתר 
את כל התנאים המלאים של הפוליסה, תקציר הפוליסה, טבלת דמי הביטוח, כל הטפסים 
הרלוונטיים הקשורים בפוליסה, ובכלל זה טפסי הצטרפות, טפסי תביעה, וכיו"ב בפורמט 
אשר ניתן להורדה ולהדפסה ישירות מהאתר לשירות הלקוחות. האתר יציג את רשימת כל 
רופאי ההסכם, והתפלגותם על פי ערים ומקומות יישוב, ועל פי התמחויותיהם. הרשימה 

שתמצא באתר, תעודכן באורח שוטף.
שיתוף פעולה  26

כל 26.1 את  שנדרש לכך  לאחר  זמן סביר  תוך  למסור  המבוטח  על 
המיידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה או הבקשה לאישור 

מראש.
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אם המבוטח עשה במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את 26.2
בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח, 
הופרה  אותו דבר.  נעשה  לא  אילו  בהם  חייב  שהיה  במידה  אלא 
חובו או שהמבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות, או שהמבוטח 
העלים מהמבטח עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות 

המבטח והדבר נעשה בכוונת מרמה, פטור המבטח מחבותו.

נגרם מקרה ביטוח למבוטח במתכוון, פטור המבטח מחבותו.26.3

תעודות מבוטח  27
אשר  ביטוח,  פרטי  דף  המבוטח  של  לכתובתו  המבטח  ישלח  הביטוח  בסמוך לתחילת 
יכלול את פרטיו האישיים של נושא הכרטיס, סוג הביטוח, תקופת הביטוח וכו'. את דף 
פרטי הביטוח יציג המבוטח ביחד עם תעודת הזהות שלו בפני רופא השיניים/המרפאה. 
אם המבוטח לא יציג מסמכים אלו בפני רופא השיניים/מרפאה שבהסכם, הוא רשאי שלא 

להעניק טיפול למבוטח על פי הסכם זה.
המשכיות בביצוע טיפולי שיניים – תקופת המעבר  28

המבטח מתחייב כלפי המבוטח/ים, שהיו בטיפול שיניים כלשהו 28.1
הביטוח  פי  שעל  אחר  שיניים  טיפול  כל  במהלך  או  אושר  אשר 
טרם  זו  פוליסה  כניסת  במועד  אם  כי  לעיל,  כמוגדר  הקודם, 
הסתיימו ו/או טרם הוחל בביצועם, הטיפולים הנ"ל והמבטח של 
הקודם,  הביטוח  תנאי  פי  בעלותם על  יישא  לא  הקודם  הביטוח 
יהיו זכאים לכיסוי הביטוחי מאת המבטח החדש, בתנאי כי  הם 
המבוטח הנ"ל בוטח במסלול המכסה את הטיפול הנ"ל על פי 

העניין בפוליסה החדשה.

מוסכם כי כל אישור לטיפול שניתן על פי הביטוח הקודם, יהיה 28.2
תקף במשך שנה.

היה והמבוטח לא ביצע את הטיפול במשך שנה, יהא המבטח על 28.3
פי פוליסה זו רשאי לדרוש אישור מחדש לביצוע הטיפול הנדרש, 
בתנאי כי המבוטח הנ"ל בוטח במסלול המכסה את הטיפול הנ"ל 
ייטיב  על פי העניין בפוליסה החדשה. מוסכם כי האישור החדש 

עם המבוטח.

טיפולים שאושרו על פי הביטוח הקודם בין אם באמצעות רופא 28.4
הסכם ובין אם באמצעות רופא פרטי שאינו בהסכם עם המבטח, 
ואשר הוחל בביצועם אך לא הסתיימו בפרק זמן של שנה, יאושרו 
על  סביר  הסבר  קבלת  לאחר  החדש  המבטח  ידי  על  וישולמו 

השיהוי בביצועם.

על מנת למנוע כל ספק אפשרי, מתחייב המבטח לשלם לרופא 28.5
הסכם, בעבור טיפולים שהחל לבצע במבוטח, גם עם המבטח 

החדש סיים או הפסיק את ההסכם עמו.
שירות למבוטחים  29

והשירות 29.1 סוכנות  או  סוכן  שירותי  ע"י  תלווה  לא  זו  פוליסה 
וצוות שירות הלקוחות  ידי המבטח  יינתן על פיה על  למבוטחים 
שלו,ובכלל זה רופאי האמון של המבטח, היועץ הרפואי של בעל 
הפוליסה ועל ידי היועצים המלווים את המיזם הביטוחי של ביטוח 

השיניים.
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לאור האמור לעיל, מתחייב המבטח כי נציג מטעמו יבקר במשרדי 29.2
יחידת הרווחה של בעל הפוליסה, או בכל מקום אחר על פי הוראת 
בעל הפוליסה, וזאת אחת לשבוע, ביום אשר ייקבע בהסכמה בין 
השב"ס למבטח, על פי הצורך, על מנת שהנציג יטפל בכל הנוגע 
לקבלת מסמכי הביטוח( טפסי הביטוח, צילומים וכיו"ב וכן ידאג 
להחזרת כל חומר רלוונטי כולל המחאת תשלום ואישורי תכניות 

טיפול.

בנוסף לאמור בסעיף 29.2 לעיל, במשך תקופה של 120 יום מיום 29.3
נוסף מטעמו  נציג  יקצה המבטח  חתימת ההסכם עם המבטח, 
אשר ישהה במשרד יחידת הרווחה במרכז ובמחוזות בתאום עם 
קצינות הרווחה לצורך מתן סיוע למצטרפים, וינחה אותם בכל 

הקשור להצטרפות הוולונטרית לפוליסה.

מוסכם כי זמן המתנה לקבלת טיפול רפואי במרפאת הסכם ע"י 29.4
ימי עבודה. על אף האמור לעיל,   14 יעלה על  רופאי הסכם לא 

טיפולי עזרה ראשונה וטיפול חירום יינתנו עוד באותו היום.

להעסיק 29.5 זכאים  יהיו  הסוהרים  וקרנות  השב"ס   - הביטוח  יועצי 
יועצי ביטוח אשר יכללו יועץ רפואי שהינו רופא שיניים כהגדרתו 
רפואיים  מקצועיים  ייעוץ  שירותי  וייתן  יפעל  בפוליסה,אשר 
נושא  ובכל  והאחר  המשפטי  והייעוץ  הטיפול  לצד  למבוטחים 
מול  זו  מפוליסה  והנובע  הפוליסה  ולבעל  למבוטחים  הנוגע 
המבטח, רופאיו ורופאי האמון שמטעמו .אמנת שירות תיחתם בין 

השב"ס לבין יועצי הביטוח אשר ייבחרו ע"י בעל הפוליסה.

למציע מערך מוקד/ים לקבלת שיחות ופניות טלפוניות המספק 29.6
מענה טלפוני בתוך 2 דקות לפניות מבוטחים בין השעות 08:00 
)בבוקר( ועד 20:00 )בערב( בימים א' – ה' וכן בשעות 08:00 עד 
שירות  של  הפוליסה  את  המכירים  מוקדנים  )ע"י  ו',  ביום   13:00
בתי הסוהר וקרנות הסוהרים(, וכן מוקד חירום בשעות שמעבר 
בתצהיר קבלת  תוכח  זה  בתנאי  עמידה  לעיל.  המוגדרות  לאלו 

תנאי מכרז מאומת ע"י עו"ד בו יצוינו הפרטים לעניין המוקד/ים.

שקרנות 29.7 למי  ו/או  הביטוח  ליועצי  להעביר  מתחייב  המבטח 
הסוהרים יורה לו מדי חודש קובץ מבוטחים הכולל הן את רשימת 
הסוהרים משרתי השב"ס, גמלאיו אלמניו/ותיו ובני המשפחה אם 
צורפו לביטוח שעל פי פוליסה זו. על מנת לאפשר ליועצי הביטוח 
הזכאות  תביעת  לשם  המבוטחים  ברשימת  מעודכנים  להיות 

ולשם בירור כל נושא העולה מתוך תנאי הפוליסה.

המבטח מתחייב לאפשר ליועצי הביטוח וכל הפועל מטעמם או 29.8
ומבלי לפגוע  ו/או בשם בעל הפוליסה, כניסה למשרדיו,  בשמם 
בכלליות האמור לעיל, נגישות יום יומית למידע הנמצא במחשביו 
על מנת לייעל ככל שניתן את הטיפול במבוטחים ובתביעותיהם.

המבטח מתחייב שניהול התביעות שיוגשו על ידי המבוטחים, הן 29.9
לגבי תוכניות שהוגשו לאישור מראש, והן לגבי תביעות לתשלום 
שהוגשו בין אם על ידי רופאי ההסכם ובין אם באופן ישיר על ידי 
צוות  ידי  ועל  יטופלו במחלקת התביעות של המבטח  המבוטח, 

עובדי המבטח או על ידי מומחים המקבלים שכרם מהמבטח.
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המבטח מתחייב שבשום מקרה לא תועבר על ידו או על ידי עובד 29.10
לטיפול  לתשלום,  תביעה  ו/או  מראש  לאישור  תוכנית  מטעמו, 
גורם מחוץ למחלקת התביעות של  ידי  בדרך של קפיטציה על 

המבטח.
שונות  30

הייתה למבוטח בגין מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד 30.1
שלישי שלא מכוח חוזה הביטוח, יישא המבטח בהוצאות המבוטח 
הכלולות בנספח הטיפולים וזכות המבוטח תעבור למבטח, וזאת 
מששלמה למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה. 
המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה, 
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או 

שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח 30.2
לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה 

אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

של 30.3 תוצאה  הוא  הביטוח  מקרה  אם  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות 
מעשה ו/או מחדל שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה 
של  יחס  או  משפחה  קרבת  מחמת  שיפוי,  או  פיצוי  ממנו  תובע 

מעביד עובד ביניהם.
ביטול הפוליסה על ידי המבטח  31

לא שולמו דמי הביטוח או חלקם במועד, ולא שולמו תוך 30 יום 31.1
בכתב  הפוליסה  מבעל  ו/או  מהמבוטח  דרש  שהמבטח  לאחר 
למבוטח  ו/או  הפוליסה  לבעל  להודיע  המבטח  רשאי  לשלמם, 
הסכום  אם  נוספים  ימים   30 כעבור  תבוטל  הפוליסה  כי  בכתב 
ספק  כל  למנוע  מנת  על  מובהר  כן.  לפני  יסולק  לא  שבפיגור 
אפשרי, כי בעל הפוליסה ו/או המבוטח לא יישא/ו בתשלום דמי 

הביטוח עקב אי תשלום, עד לסוף תקופת הביטוח.

על אף האמור לעיל, מובהר כי אין בהודעת ביטול זו כדי לשחרר 31.2
את בעל הפוליסה ו/או המבוטח מלשלם את דמי הביטוח המגיעים 

למבטח על פי הסכם זה עד מועד ביטול הפוליסה כדין.

לאחר ביטול הביטוח, תינתן לבעל הפוליסה האפשרות, תוך 90 31.3
יום מהמועד הקבוע לתשלום דמי הביטוח, שלא שולמו, לחדש את 
הפרשי  בתוספת  הביטוח שבפיגור  דמי  כל  תשלום  ע"י  הביטוח 
ריבית והצמדה ממועד התשלום עד יום התשלום בפועל. הביטוח 
יחודש ביום בו נפרעו כל הפיגורים. מובהר כי במקרה כנ"ל יהא 

המבטח אחרי לכל מקרה ביטוח אשר אירע בתקופת הפיגור.
חוק חוזה הביטוח והוראות המפקח – שינוי ההסכם במהלך תקופת הביטוח  32

מוסכם ומוצהר בזאת כי הוראות חוק חוזה הביטוח יחולו על הסכם זה, כמו כן מוסכם, 
כי כל שינוי שיעשה בחוק חוזה הביטוח, חוק בריאות ממלכתי ובכל דין רלוונטי אחר, אשר 
ייטיב את זכויות בעל הפוליסה ו/או המבוטחים יהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו החל 
מיום כניסתו לתוקף. אם יחוקק חוק אשר יבטיח ריפוי שיניים במסגרת ממלכתית, יבדקו 

הצדדים את המסגרת הנאותה לקיום הסכם זה, שינויו או ביטולו.
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משינויים  ינבע  אשר  השיניים,  ביטוח  בענף  מהותי  שינוי  יחול  הביטוח  ובמהלך  והיה 
טכנולוגיים בענף או שתתפתח או תתקבל שיטת טיפול חדשה לבעיה רפואית המכוסה 
זו למסגרת הטיפולים הכלולים בכיסוי הרפואי במקום הטיפול  בהסכם, תיתוסף שיטה 
ידונו בהכנסת הטיפול החדש  וזאת לגובה עלות הכיסוי הקיים. הצדדים  הקיים בהסכם 

ומידת השפעתו על העלות.
הודעות  33

ותישלח 33.1 בכתב  הפוליסה תיעשה  של המבטח לבעל  הודעה  כל 
לפי המען של בעל הפוליסה המצוין להלן. כל הודעה של המבטח 
למבוטח תיעשה בכתב ותשלח לפי המען האחרון של המבוטח 
כל  הפוליסה.  לבעל  כאמור,  מען  ובהעדר  למבטח  מסר  אשר 

ההודעות תוכלנה להיעשות גם באמצעות הפקסימיליה.

על בעל הפוליסה/המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי כתובת 33.2
במכתב רשום.

שירות בתי הסוהר, ת.ד. 81, רמלה.בעל הפוליסה33.3

הפניקס חברה לביטוח בע"מהמבטח 33.4

כתובת אחרונה של המבוטח, כפי שנמסרה למבטח על ידי בעל המבוטח33.5
הפוליסה.

הודעה שתישלח על ידי החברה לכתובת האחרונה הידועה לו של 33.6
בעל הפוליסה/המבוטח תחשב כהודעה שהתקבלה על ידי הנמען 

תוך 72 שעות מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר.
מות המבוטח  34

נפטר מבוטח, יגיע הביטוח לגבי אותו מבוטח לקיצו. על אף האמור לעיל ניתן יהא להגיש 
תוך 180 יום מפטירת המבוטח, על ידי בני משפחתו, תביעות הנוגעות לעבודות או טיפולים 

שנעשו בחייו ואלו יטופלו כתביעות.
 35

כל מקרה בו מנוסחים הפוליסה ונספחיה בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, ולהיפך.
 36

כל שינוי או הוספה לפוליסה זו ייעשו בכתב בלבד ויחתמו ע"י בעל הפוליסה והמבטח.
מקום השיפוט  37

מוסכם בזאת כי כל תובענה על פוליסה זו או בקשר אליה, תוגש אך ורק לבית משפט 
בישראל, ולבית המשפט תהא סמכות ייחודית לדון בכל תובענה עפ"י הפוליסה.
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נספח א', פרק א' - נספח טיפולי שיניים משמרים

מקרה הביטוח  1
לתנאים  להוראות,  בכפוף  משמר  טיפול  או  מניעתי  טיפול  ביצוע  הוא  הביטוח  מקרה 

ולסייגים המצוינים בפוליסה, בפרק זה ובכל טיפול.
תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח  2

נותן שירות שאינו 2.1
בהסכם 

החברה תשפה את המבוטח בתגמולי ביטוח בכפוף לכל התנאים 
המצטברים הבאים:

1. עד לגובה התשלום בו נשא המבוטח בפועל.
2. עד לגובה התקרה הנקובה לצד כל טיפול.

נותן שירות 2.2
בהסכם 

תגמולי  את  שבהסכם  השירות  לנותן  ישירות  תשלם  החברה 
הביטוח עלפי תנאי ההתקשרות בין החברה לנותן השירות בכפוף 
לנותן  וקיים,  במידה  המבוטח,  של  עצמית  השתתפות  לתשלום 

השירות כנקוב לצד כל טיפול בפוליסה.
סייגים לחבות המבטח  3

סעיף החריגים הכללים בפוליסה חל אף על פרק זה.3.1

תגמולי 3.2 בתשלום  חייבת  תהא  לא  החברה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ביטוח על פי פרק זה במקרים הבאים:

לביטוח  המבוטח  של  כניסתו  לפני  שהחל  טיפול  יכוסה  לא   .1
כנקוב בדף פרטי הביטוח.

2. לא יכוסה טיפול באם לא אומת בתיעוד רפואי צורך בביצועו.
רשימת הטיפולים המכוסים

שירותי איבחון  1
הערכה מקיפה 1.1

של הפה- מטופל 
חדש/ מוכר

עששתיים  מוקדים  איתור  הפה,  מצב  של  שגרתית  בדיקה 
ופתולוגיים ומעקב אחרי טיפולים שבוצעו. הבדיקה כוללת רישום 
מלא של הממצאים הדנטליים והאורליים ורישום פרטים הנוגעים 
לבריאות הכללית של המבוטח/ת אשר יכולה להיות להם השלכה 

על הטיפול.
כיסוי ביטוחי - אחת בתקופת ביטוח.	 

הערכה תקופתית 1.2
של הפה – מטופל 

מוכר

בדיקה שגרתית של מצב הפה, איתור מוקדים עששתיים ופתלוגיים 
ומעקב אחרי טיפולים שבוצעו. רישום ממצאים וכתיבת תוכנית 
טיפול. במקרים בהם קיים צורך רפואי או במעבר לרופא אחר, 

יהיה כיסוי לבדיקות נוספות עד מקסימום שתי בדיקות לשנה.
·כיסוי ביטוחי – אחת בשנת ביטוח.	 
במקרים בהם קיים צורך רפואי או במעבר לרופא אחר, יהיה 	 

כיסוי לבדיקות נוספות עד מקסימום שתי בדיקות לשנה.
אין הגבלה לתקופת הזמן שבין בדיקות במקרים בהם לא בוצעו 	 

אצל אותו רופא.
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1.2.1. בדיקה על ידי מומחה וחוות דעת שניה.
טיפולי  הבאים:  בתחומים  מומחה  זכאי לבדיקת  המבוטח 
שורש, שיקום פה, רפואת הפה, כירורגית פה ולסת, בתנאי 
שבדיקה כזו אינו מכוסה במסגרת נספח הטיפולים בפרקים 
רלוונטיים, לצורך קבלת תוכנית טיפול או חוות דעת שניה. 
ביטוח  פעמים בתקופת  לארבע  מוגבלת  המומחה  בדיקת 

בלי מגבלת זמן בין בדיקה לבדיקה.

צילומי הרנטגן נעשים כאמצעי עזר אבחנתי, ועל כן עליהם להיות צילומי רנטגן1.3
לא  אשר  צילום  אבחנתי.  ערך  ובעלי  לפענוח  וניתנים  קריאים 
יעמוד בתנאים אלו יוחזר לרופא המטפל או למכון הצילום ויידרש 

צילום חדש.
של  והפנייה  בפועל  בדיקה  עפ"י  ורק  אך  יבוצעו  הרנטגן  צילומי 
או  לצילום  מבוטח/ת  ישלח  לא  מקרה  בשום  המטפל.  הרופא 
יופנה למכון צילום ע"י כוח עזר דנטלי או מנהלי בלי שנבדק קודם 

ע"י רופא שיניים שקבע את הצורך בצילומים הספציפיים.
1.3.1. צילום סטטוס מלא

סדרה אחת של 14 צילומים פריפקאליים של שתי הלסתות 
עליונה ותחתונה.

או לחילופין
1.3.2. צילום פנורמי

או לחילופין
1.3.3. צילום סטטוס מקביליות מלא

המספק  )פריפקאלים(  בודדים  צילומים   20 של  מקבץ 
תמונה מלאה ומדויקת של מצב השיניים.

כיסוי ביטוחי – אחד לשנתיים.	 
המבוטח/ת  הגיש   ,.1.3.2 בסעיף  לעיל  האמור  למרות   .1.3.4
שיניים,  יישור  ו/או  חניכיים  ניתוח  ו/או  תוכנית להשתלות, 
בהם, על פי דרישת הפוליסה, ו/או על פי דרישת המומחה, 
יאושר  טרם כתיבת התוכנית לטיפול נדרש צילום עדכני, 
האמורה  הצילומים  למכסת  קשר  כל  ללא  פנורמי  צילום 

לעיל.
של  הפנייתו  וע"פ   ,1.3.1 בסעיף  לעיל  האמור  למרות   .1.3.5
ביצוע  לאחר  שנה  נוסף  סטטוס  יאושר  מומחה,  פריודונט 

סטטוס קודם.
יוכל  מנומק,  רפואי  צורך  קיים  כאשר  חריגים,  במקרים   .1.3.6
המבוטח לקבל אישור לצילום סטטוס ולצילום פנורמי גם 

יחד )לשניהם( על פי המלצת היועץ הרפואי.
1.3.7. אין לבצע צילום סטטוס מלא במקרה של חוסר מוחלט או 

נרחב של שיניים בלסת אחת או יותר.
1.3.8. צילום פנורמי לילד

 10 לגיל  מתחת  לילד/ה  ביטוח  לתקופת  אחת  מכוסה 
באישור מראש.
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1.3.9. צילום נשך אחד
)עליונות  האחוריות  השיניים  כותרות  של  משותף  צילום 
ותחתונות( בכל אחד מציידי הפה הצילום מיועד בדרך כלל 

לגילוי עששת בשיניים.
כיסוי ביטוחי - זוג צילומים בשנת ביטוח.	 

1.3.10. צילום פריאפיקלי
צילומים  בביצוע  צורך  קיים  מסוימים  במקרים 
פריאפיקליים בודדים )בנוסף לצילומי הסטטוס( למטרות 
לבצוע  בהקשר  נעשים  שאינם  בתנאי  טיפול,  או  אבחון 
טיפול שורש ו/או טיפולים כירורגים )כולל עקירה כירורגית 

ועקירת שן כלואה(.
כיסוי ביטוחי - 5 צילומים בשנת ביטוח.	 

1.3.11. צילום אוקלוזאלי
מהוה אמצעי עזר אבחנתי טוב במקרה של חוסר שיניים 

מוחלט באחת הלסתות או בשתיהן. 
כיסוי ביטוחי - זוג צילומים בתקופת ביטוח.	 

1.3.12. צילומי פה/ פנים
סדרת צילומים במצלמה רגילה בתשליל צבעוני הנחוצה 

לצורך אבחון.
הערה:

המבטח יהיה זכאי לקבל לעיונו את הצילומים בכל עת שידרוש 
זאת. במידה ויידרש תשלום על-ידי הרופא המטפל בעבור מסירת 
הבדיקה  בתום  המבטח.  חשבון  על  התשלום  יהיה  הצילומים, 

יוחזרו הצילומים למבוטח )קיים בפוליסה המסתיימת(.
שרותי מניעה  2

הטריה והסרה 2.1
של פלאק ואבנית 

בכל הפה לשם 
הערכה ואבחון 

מקיפים

בין  דקות   30 בת  לפחות  תהיה  אבנית  הסרת  של  ישיבה   .2.1.1
ופרופילקסיס.  5- דקות של הדרכה לגהות הפה  כ  היתר 
מזכות  אינן  בלבד  ופרופילקסיס  שיניים  בצחצוח  הדרכה 

בתשלום כישיבת ניקוי אבן.
אבן  לניקוי  ישיבות   3 תאושרנה   12 מעל לגיל  למבוטחים   .2.1.2
ישיבה  בין  זמן  מגבלת  ללא  ביטוח  שנת  בכל  הפה,  בכל 
לישיבה. ובתנאי שבין ישיבה לישיבה חולף פער של שבוע 

לפחות.
2.1.3. מבוטח שפריודונט המליץ שעליו לבצע ניקוי אבנית אחת 
 – ניתוח  או  שורשים  הקצעת  שעבר  מי  רק  )לא  לרבעון, 
יהיה זכאי להגדלת מכסת  מניעה של צורך בטיפול כזה( 
מכתב  להמציא  יש  ביטוח.  לשנת   4  – ל  האבנית  ניקויי 

המלצה מהפריודונט.
לשלוש  אחת  ישיבה  תאושר   12 לגיל  מתחת  למבוטחים   .2.1.4

שנים.
תוכנית  בגינם  הוגשה  אשר  ילדים,  לעיל,  האמור  למרות 
יהיו זכאים  טיפול ליישור שיניים, או שאושרה תוכנית כזו, 
נמשך  עוד  חודשים, כל   6 ניקוי אבנית אחת לכל  לישיבת 

הטיפול האורתודונטי.
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2.2.1. הנחה מקומית של פלואוריד לכל הפה – לילדטיפול בילדים2.2
טיפול מונע מגיל 5 ועד גיל 12. הטיפול כולל פרופילקסיס 
פלואוריד  במריחת לכת  או  ג'ל  פלואוריד  של  ואפליקציה 
על השיניים. הטיפול יכול שיתבצע על ידי רופא שיניים או 

שיננית.
כיסוי ביטוחי – אחת בשנת ביטוח, לילד/ה עד גיל 12.	 

2.2.2. איטום חריצים, לכל שן
טיפול לילדים עד גיל 16 לשם מניעת עששת. האיטום נעשה 
במשטחי הלעיסה של שיניים האחוריות הקבועות )4,5,6,7( 
במקרה  עששת.  היווצרות  למנוע  במטרה  מרוכב  בחומר 

הצורך מכוסה איטום חוזר לאחר 3 שנים.
אחריות הרופא הנה לשנה. במידה ותבוצע סתימה באותה 
האיטום  בגין  ההחזר  יקוזז  תמימה,  שנה  חלוף  לפני  שן, 

באותה שן, ממחיר הסתימה. 
כיסוי ביטוחי - אחד לשן בשנת ביטוח, לילד/ה עד גיל 16. 	 

2.2.3. שומר מקום קבוע- התקנה
תותבת חלקית נשלפת או קבועה שמתפקידה לשמור על 
מקום שן חלב שנעקרה בטרם זמנה, במטרה לשמור על 
כולל  הטיפול  בעתיד(.  שתבקע  קבועה  שן  עבור  המרווח 
הכנסת  והטכנאי,  המעבדה  הוצאות  המכשיר,  הכנת 
המכשיר לפה וכן טיפולים דרושים להכנת המקום והשיניים 

לקבלת "שומר מקום".
בצילום  צורך  אין  מקום  שומר  של  מראש  האישור  לצורך 
רנטגן או במיפוי פה. ואולם שומר מקום יאושר רק במידה 
אינה  הקבועה  והשן  הביטוח,  במסגרת  נעקרה  החלב  ושן 

עומדת לבקוע בתוך 6-8 חודשים.
 	 14 גיל  עד  לילד/ה  פה  רבע  לכל  אחד   - ביטוחי  כיסוי 

בתקופת ביטוח, לאחר עקירת שיניי חלב, או בחוסר מולד 
של שיניים קבועות, ובלבד שקיים צורך רפואי שהוגדר על 

ידי מומחה ליישור שיניים.
טיפולים כירורגיים  3

עקירות שיניים נשירות וקבועות מכוסות במידה ויש הרס כותרת על ידי פגיעה עששתית 
ואין אפשרות לשחזור או שיקום השן, או כאשר קיימת התערערות של מנגנון האחיזה של 
פי  שיניים על  ועקירת  כלואות  שיניים  וכן מותרת עקירת  פריודונטלית.  השן עקב מחלה 

דרישת מומחה לאורתודונטיה. עקירות מסיבה שיקומית, אינן מכוסות.
הטיפול כולל אלחוש מקומי, תפרים במידת הנדרש והוצאתם, ביקורת לאחר עקירה, מתן 

מרשמי תרופות וכן הסברה ויעוץ לפני ואחרי העקירה.
צילום עדכני לפני העקירה הוא תנאי מוקדם לתשלום עבורה והוא נכלל בסכום ההחזר 

עבור העקירה.
עקירה של שן שבוצע בה טיפול משמר או שיקומי במהלך השנה שקדמה לעקירה, תכוסה 

רק בלווי מכתב הסבר מנומק מהרופא המטפל.
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עקירה, שן 3.1
שבקעה או שורש 

חשוף, שן אחת

באם היא נדרשת בשל הרס נרחב של כותרת השן ללא אפשרות 
או  צורך בהפשלת מטלית רקמה רכה  שן ללא  הוצאת  שחזור. 
לינגואלי.  או  הבוקאלי  בצד  המכתשית  עצם  החלקת  או  סילוק 
ששה  בתוך  לעקרה  ויש  החזר  עבורה  ושולם  שטופלה  חלב  שן 
נוסף  החזר  קבלת  ללא  המטפל  רופא  ידי  על  תעקר  חודשים, 
עבור  להחזר  זכאי  יהיה  לא  המבוטח  כזה  במקרה  מהמבטח. 
העקירה. לא יאושרו ולא ישולמו עקירות שנעשו מסיבה פרוטטית. 
פי  על  אורטודונטית  למטרה  שיניים  עקירת  זה  בסעיף  נכללות 

הפניית מומחה לאורטודונטיה.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

עקירה, שן נוספת 3.2
באותה ישיבה

שיניים  משתי  יותר  מורחקת  )שאינה  סמוכה  נוספת,  שן  עקירת 
מהשן שנעקרה בעקירה רגילה או כירורגית( באותה ישיבה טיפול, 

תשולם על פי האמור בטבלת ההחזרים.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

עקירה רגילה שהסתבכה בעקבות התפוררות הכותרת או שבר עקירה מיוחדת3.3
כותרת השן מהשורש או שבר חלק אפיקלי של השורש, תשולם 
יש לצרף את צילום הרנטגן שבוצע במהלך  כעקירה כירורגית, 

הטיפול.

עקירה כירורגית, 3.4
שן שבקעה לחלל 

הפה, הדורשת 
הרמת מתלה

הורדת  רכה,  רקמה  מטלית  הפשלת  מחייבת  אשר  שן  הוצאת 
וטיפול  צילום  השאר  בין  כולל  ההחזר  ותפרים.  מכתשית  עצם 
אמורה  שהייתה  שן  עקירת  זה,  בכלל  ולאחריה.  העקירה  לפני 
עקב  כירורגית  לעקירה  העקירה  במהלך  והפכה  רגילה,  להיות 

שבר כותרת השן או השורש.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

עקירה כירורגית- 3.5
שן כלואה ברקמה 

רכה

מקומי,  אלחוש  כולל  כירורגי,  באופן  כלואה  בינה  שן  הוצאת 
רפואית  תעודה  ו/או  תרופות  מרשמי  מתן  ביקורת,  תפרים, 

וביקורת לאחר העקירה במידת הנדרש.
יש  הוצאתן  לצורך  אשר  כלואות  שיניים  נכללות  זו  בקטגוריה 

לחתוך ברקמה הרכה, להפשיל מטלית רקמה רכה.
מוגבל  הביטוח  לתקופת  המותרות  הבינה  שיני  עקירות  מספר 
רנטגן  צילום  לצרף  יש  לתשלום  התביעה  הגשת  בעת   ,4 ל- 
בגין  ההחזר  התשלום.  עם  יוחזר  הצילום  השן.  של  פריאפיקלי 

עקירת שן כלואה כולל את הצילום.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

עקירה, כירורגית- 3.6
שן כלואה במלואה 

ברקמה קשה

באופן  כלואה,  לדוגמא(,  )ניב  אחרת  שן  כל  או  בינה  שן  הוצאת 
כירורגי כולל אלחוש מקומי, תפרים וכן טיפול הסברה ויעוץ לפני 
מתן  ביקורת,  תפרים,  הוצאת  זה  בכלל  העקירה,  ביצוע  ואחרי 
העקירה  לאחר  וביקורת  רפואית  תעודה  ו/או  תרופות  מרשמי 

במידת הנדרש.
יש  הוצאתן  לצורך  אשר  כלואות  שיניים  נכללות  זו  בקטגוריה 
לחתוך ברקמה הרכה, להפשיל מטלית רקמה רכה ו/או לסלק 

עצם המכסה באופן חלקי או מלא את השן.
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מוגבל  הביטוח  לתקופת  המותרות  הבינה  שיני  עקירות  מספר 
רנטגן  צילום  לצרף  יש  לתשלום  התביעה  הגשת  בעת   .4 ל- 
בגין  ההחזר  התשלום.  עם  יוחזר  הצילום  השן.  של  פריאפיקלי 

עקירת שן כלואה כולל את הצילום.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

טומוגרפיה 3.7
ממוחשבת עם 

)CBCT( קרן קונית

CT הינו צילום לסת, המבוצע במכון הנמצא בהסדר עם המבטח 
עובי  קביעת  ומאפשר  ממדי  תלת  למבנה  משטח  מתרגם  אשר 

רקמת העצם.
צילום הדמיה ממוחשב )C.T( יאושר בכל מקרה של הגשת תוכנית 
לעקירה כירורגית של שן בינה תחתונה כלואה, ואשר על פי צילום 
יתרה לתעלת  בקרבה  נמצאים  או  סמוכים  השן  שורשי  פנורמי, 
המנדיבולרי  בעצב  פגיעה  של  סיכון  וקיים  המנדיבולרי,  העצב 
הפנית  פי  על  יבוצע  הצילום  הכירורגית.  העקירה  ביצוע  בעת 

רופא מומחה לכירורגית פה ולסת.
ביטוח 	  צילום אחד ללסת התחתונה בתקופת   - ביטוחי  כיסוי 

)כפוף לתשלום השתתפות עצמית(.

עקירה, שן 3.8
שבקעה או שורש 

חשוף, שן שניה 
באותה ישיבה

כירורגית-  או  בפרוצדורה רגילה  סמוכות  שיניים  הוצאת מספר 
כירורגית  או  רגילה  כעקירה  תשלום  לצורך  מהן  אחת  תחשב 
לפי הגדרות לעיל, וכל שן נוספת תחשב כעקירה של שן נוספת 

בהתאם.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח. 	 

טיפול בסיבוכים, 3.9
לאחר ניתוח, כגון 

מכתשית יבשה

ובתנאי  שן,  עקירת  לאחר  המכתשית  עצם  דלקת  של  במקרה 
שהטיפול בה כוללת יותר מ- 2 ישיבות טיפול. יש לצרף צילום 
שברי  או  שורש  שארית  נשארה  שלא  המוודא  העקירה  שלאחר 

עצם במכתשית.
כיסוי ביטוחי – אחד לשן בתקופת ביטוח	 

טיפול כירורגי על 3.10
ידי רופא מומחה 

בכירורגית פה 
ולסת

את  או  העקירה  את  מבצע  אינו  המטפל  הרופא  בהם  במקרים 
הפעולה הכירורגית המכוסה על פי פרק הטיפולים הכירורגיים, 
מחשש לסיבוכים ומפנה את ביצוע הטיפול לרופא שיניים מומחה 

בתחום הכירורגיה פה ולסת.
בגין טיפולים אלו המבוטח ישלם ישירות לרופא השיניים המומחה, 
של  צילום  בצירוף  השיניים  רופא  ע"י  חתום  תביעה  טופס  יגיש 
לפני הטיפול וחשבונית או העתק נאמן למקור ויקבל החזר על פי 
טבלת ההחזרים העדכנית ליום הטיפול בתוספת של 50% מעל 

להחזר המפורט לטיפול הרלוונטי המפורט בטבלת ההחזרים. 

כריתת חוד 3.11
השורש, 

אפיקואקטומי – 
שן קדמית, כולל 
סתימה רטרוגדית

חיתוך הרקמה הרכה, כולל הפשלת מטלית רקמה רכה וסילוק 
מקומי,  אלחוש  וכולל  לינגואלית.  או  בוקאלית  מכתשית  עצם 
יעוץ  טיפול  הנדרש,  במידת  רטרוגראדית  סתימה  תפרים, 
ביקורת, הוצאת תפרים  זה  ואחרי הטיפול בכלל  והסברה לפני 

ומתן מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית.
)המיסקציה(  שורש  של  אמפוטציה  גם  נכללת  זו  בקטגוריה 
מסיבות דנטו אלביאולריות. קטוע חוד שורש השן ייעשה בתנאים 

הבאים:
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א. מלוי התעלה או התעלות עבר את השן )OVERFILLER( והחומר 
מהווה גירוי לרקמה שסביב חוד השן.

המילוי בשל  בחומר  מולא  לא  1/3 האפיקלי של התעלה  ה-  ב. 
כיפוף השורש או בשל היצרות חלק זה של השורש.

ג. שבר בקצה השורש שאין להגיע אליו בצורה אנדודונטלית.
ד. מכשיר נשבר ב- 1/3 האפיקלי של התעלה.
ה. פרופורמציה ב- 1/3 האפיקלי של התעלה.

ו. במידה ומתברר מצילומי הרנטגן או שהסימפטומים מצביעים 
על כישלון טיפול השורש.

הצילומים יוחזרו עם התשלום. סכום ההחזר כולל את סכום 
ההחזר בגין הצילומים.

כיסוי ביטוחי – אחת לשן בתקופת ביטוח, בעת הגשת התביעה 	 
יש לצרף צילומי רנטגן לפני הטיפול ולאחר סיומו.

כריתת חוד השורש, 3.12
אפיקואקטומי, כל 

שורש נוסף באותה 
שן

חיתוך רקמה רכה כולל הפשלת מתלית וסילוק העצם.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

חיתוך וניקוז 3.13
מורסה – רקמה 
רכה בחלל הפה

א. יאושר ניקוז מורסה במידה והוא אינו חלק מטיפול שורש אשר 
עבורו ישלם המבוטח החזר. בצרוף צילום של לפני הטיפול.

ב. ניקוז מורסה דרך השן ישולם רק בשן המיועדת לעקירה כאשר 
הוא מהווה תחליף לניקוז כירורגי.

ג. ניקוז מורסה כירורגי ישולם רק אם לא ניתן היה לטפל במורסה 
בדרך טרפואיטית אחרת, או שלא ניתן היה לנקזה דרך השן 

ובתנאי שמקור המורסה היה דנטואלביאולרי. 
ד. ניקוז מורסה בשיני חלב ישולם כעזרה ראשונה בלבד.

כיסוי ביטוחי – אחת לשן בתקופת הביטוח	 

כריתת שורש - 3.14
המיסקציה

פריודונטלי(.  )לא  דנטלי  ממקור  מורסה  לניקוז  כירורגי  טיפול 
פעולה זו יכולה להתבצע ע"י כל רופא שיניים.

חיתוך ברקמה רכה כולל הפשלת מטלית, סילוק העצם, תפרים 
וטיפול לפני ואחרי קיטוע השורש. ההחזר כולל צילומים. 

כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

ניקוז מורסה 3.15
ממקור פריודונטלי

טיפול כירורגי לניקוז מורסה ממקור פריודונטלי. הטיפול מכוסה 
בתנאי שפעולה זו תבוצע בנפרד מהניתוח הפריודונטלי. פעולה זו 
יכולה להתבצע ע"י כל רופא שיניים ולאו דווקא פריודונט מומחה. 

כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

מכתשית יבשה 3.16
)SOCKET - DRY(

ובתנאי  שן,  עקירת  לאחר  המכתשית  עצם  דלקת  של  במקרה 
שהטיפול בה כוללת יותר מ- 2 ישיבות טיפול. יש לצרף צילום 
שברי  או  שורש  שארית  נשארה  שלא  המוודא  העקירה  שלאחר 

עצם במכתשית.
כיסוי ביטוחי- אחת לשן בתקופת ביטוח.	 

אחד לתקופת ביטוח.פרנקטומי 3.17
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טיפולים אנדודונטלים  4
קיטוע מוך שן 4.1

נשירה או קבועה, 
לא כולל סתימה 

סופית

הוצאת חלק ממוך שן חלב והנחת חומר אשר יעורר רגנרציה של 
מוך השן שנותר בלשכת המוך או בתעלות השורש.

4.1.1. בשיני חלב יאושר קיטוע מוך חי )פולפוטומי( אחד לכל שן 
חלק בתקופת הביטוח.

הצילומים  לפי  אם  רק  הטיפול  יאושר  קבועות  בשיניים   .4.1.2
השורש בהם לא נסגר. או מסיבה רפואית אחרת, מנומקת 

על ידי הרופא המטפל ובהמלצת היועץ הרפואי.
4.1.3. עם הגשת תביעה לתשלום יש לצרף צילום רנטגן של לפני 
ואחרי הטיפול. ההחזר עבור קיטוע המוך כולל את הצילום.

טיפול שורש - 4.2
שן נשירה, מילוי 

בחומר נספג, לא 
כולל שחזור סופי

קיימת שן חלבית למבוטח, ונבט השן הקבועה לא התפתח, וקיים 
צורך בביצוע טיפול שורש המכוסה במסגרת הביטוח )לגבי שיניים 

קבועות(, יאושר טפול שורש בשן, בתנאי שקיים צורך שיקומי.
כיסוי ביטוחי- אחד לשן בתקופת ביטוח.	 

שן קדמית, לא כולל שחזור סופי.טיפול שורש 4.3

שן מלתעה, לא כולל שחזור סופי.טיפול שורש 4.4

שן טוחנת, לא כולל שחזור סופי.טיפול שורש 4.5

4 תעלות, לא כולל שחזור סופי.טיפול שורש 4.6

4.6.1. טיפול שורש מכוסה אם הוא נדרש כתוצאה ישירה מפגיעה 
כלשהי ב"עצב" )במוך השן( אשר גרמה לדלקת מוך השן, 
נמק או מורסה. בכלל זה פגיעות עששתיות, פריודונטליות, 

ופגיעות מטראומה אוקלוסאלית.
תהליך  רנטגני  בצילום  מודגם  אם  מכוסה  שורש  טיפול   .4.6.2
של ספיגה פנימית או חיצונית או מודגמת בצילום בבעיה 
הכרח  קיים  פריודונט  או  הרפואי  היועץ  ולדעת  במסעף, 

רפואי לאשר טיפול שורש בשן זו.
4.6.3. טיפול שורש מכוסה כאשר ישנה שחיקה מתקדמת שהגיעה 

עד לקרבת מוך השן.
4.6.4. טיפול שורש מכוסה אם מודגם בצילום הרנטגן, או באופן 
אחר שבשן קיים שחזור/סתימה נרחבת או סמוכה ללשכת 
מוך השן, ואשר ישנה סבירות של התפתחות נמק או דלקת 

מוך השן כתוצאה מסמיכות זו.
משיניו  אחת  בכל  אחד  שורש  לטיפול  זכאי  מבוטח  כל   .4.6.5
הקבועות בתקופת הביטוח וזאת אך ורק בשן בה לא בוצע 

בעבר טיפול שורש.
הרחבה,  ניקוי,  במלאו,  השן  מוך  הוצאת  כולל:  הטיפול   .4.6.6
ושטיפת תעלות השורש, מלוי התעלות בחומר מלוי  שיוף 
קבוע ובכלל זה ניקוז מורסה דרך השן, שטיפות בחומרים 

שונים וסתימת השן בחומר סתימה זמני.



54 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

4.6.7. תנאי מוקדם לתשלום בגין טיפול שורש הוא צירוף צילומי 
אחד  הטיפול,  מבוצע  בה  השן  של  פריאפיקליים  רנטגן 
של  והשני  בשן(,  קידוח  פעולת  כל  )לפני  הטיפול  שלפני 

סיום הטיפול השורש במלואו.
4.6.8. לא יכוסה טיפול שורש בשן בריאה חסרת כל סימפטומים 

של דלקת.
4.6.9. למרות האמור לעיל,

הטייה  של  רנטגן  בצילום  המודגם  חריג  במקרה   .4.6.9.1
מזיאלית או בקיעת יתר של שן נגדית, וקיים אישור 
לשיקום השן או הגשר /תותבת שמול לשן הנמצאת 
לאשר  הרפואי  היועץ  רשאי  יהיה  יתר,  בבקיעת 

ביצוע טיפול שורש במקרה זה מסיבה שיקומית.
4.6.9.2. מקרה של ביצוע תותבת-על על גבי גדמי שיניים. 

יאושר טיפול שורש בגדמי שיניים אלו.
4.6.9.3. במקרה של שן שאושר בה שיקום באמצעות כתר, 
וקיים בה שחזור נרחב ועמוק, יאושר טיפול שורש 

לפני ביצוע השחזה.
הרופא  ידי  על  מנומקת  אחרת  רפואית  סיבה   .4.6.9.4

המטפל, ובהמלצת היועץ הרפואי.

חידוש טיפול שורש – שן קדמית.4.7

חידוש טיפול שורש – שן מלתעה.4.8

חידוש טיפול שורש – שן טוחנת.4.9

חידוש טיפול שורש – 4 תעלות.4.10
בכל  שורש  טיפול  חידוש  של  לטיפול  זכאי  מבוטח  כל   .4.10.1
אחת משיניו הקבועות אשר עברו טיפול שורש בתקופת 
תהליך  וקיים  במידה  הביטוח,  תקופת  לפני  או  הביטוח 
לפני  של  רנטגן  בצילום  המתועד  פריאפיקלי,  דלקתי 

הטיפול, באיזור חוד שורש השן.
4.10.2. קיים בשן טיפול שורש ישן, או בוצע טיפול שורש או חידוש 
ידי  על  זה  טיפול  ושולם  הביטוח  בתקופת  שורש  טיפול 
רנטגן  בצילום  מודגם  צורך  וקיים  סייגים,  ללא  המבטח 
לחזור על הטיפול מפאת דחיסה לקויה או חסרה, או בשל 
בטרם   - השן  שורש  חוד  לקצה  מגיע  שאינו  קצר  מילוי 
ביצוע טיפול שיקומי שאושר ע"י המבטח, יאשר המבטח 
ובכפוף  מוקדם,  אישור  בהליך  זה  חוזר  שורש  טיפול 

לאישור היועץ הרפואי.
המטפל,  הרופא  ידי  על  מנומקת  אחרת  רפואית  סיבה   .4.10.3

ובהמלצת היועץ הרפואי.
4.10.4. לכל תביעה בגין חידוש טיפול שורש יש לצרף צילום אחד 
לפני החידוש )המראה את טיפול השורש הישן( וצילום שני 

של סיום טיפול השורש החדש.
למבטח  המבוטח  פנה  לא  מהמבטח  מוקדם  אישור  לקבל  יש 
כאמור הרפואי,  הטיפול  של  ביצועו  לפני  אישורו,  לצורך קבלת 
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הביטוח  תגמולי  סכום  את  להפחית  המבטח  רשאי  יהיה  לעיל, 
לו  המבטח  משלם  שהיה  הסכום  לגובה  המבוטח  זכאי  יהיה  לו 
היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור כאמור, לפני 
מלווה  חירום,  מצב  הכלל  מן  יוצא  הרפואי.  הטיפול  של  ביצועו 
בנפיחות או כאב. במקרה זה, ניתן להתחיל בטיפול מידית, ואולם 
יש להגיש למבטח בקשה במקביל בכפוף לאמור בסעיפים דלעיל.

טיפול שורש 4.11
באמצעות מומחה

במקרים בהם הרופא המטפל אינו מבצע את טיפול השורש או 
והמבוטח  טיפול השורש מהסיבות המפורטות להלן,  חידוש  את 
ישירות  ישלם  המבוטח  שורש,  לטיפולי  מומחה  לרופא  מופנה 
רופא  ע"י  חתום  תביעה  טופס  המומחה,יגיש  השיניים  לרופא 
השיניים בצירוף חשבונית או העתק נאמן למקור ויקבל במקרה 
של טיפול שורש החזר של עד 150% ובמקרה של חידוש טיפול 

שורש, עד 165% לטיפול מאושר ע"י המבטח.
זה,  בתחום  מומחה  אצל  השורש  טיפול  חידוש  או  שורש  טיפול 
יאושר כאשר על פי צילומי הרנטגן של לפני הטיפול נדרש ביצוע 

הטיפול בשיניים אצל רופא מומחה בתחום מפאת:
4.11.1. קיים מבנה שבור בתעלת השורש או שראשו נקטם, על 

פי צילום רנטגן.
4.11.2. טיפול השורש הינו בשן בינה עליונה.

4.11.3. קיימת הסתיידות תעלות השן שגרמה ל"העלמות" תעלת 
השורש או לחילופין מחצית התעלה "נעלמה".

4.11.4. במקרה של שן שהגישה לפתחי תעלת/תעלות השורש, 
קשה. לדוגמא שיני בינה, טוחנות עליונות וכו'.

4.11.5. כאשר תעלה/תעלות השורש חסומות ו/או עקומות, על פי 
צילום רנטגן, באופן המקשה על החדרת פוצרים בכלל 
ופוצרים מעל מספר 25 בפרט )בתעלות עקומות( המונע 

אפשרות ניקוי תעלת השורש עד האפקס.
4.11.6. חידוש טפול שורש, כאשר התעלה/תעלות נסתמו בחומר 

מילוי שאינו גוטפרקה /או במחטי כסף.
4.11.7. בטיפול שורש, או חידוש טיפול שורש, כאשר קיים תהליך 
במסעף  למשל  האפקס,  סביב  שאינו  באזור  רדיולוצנטי 
השורשים, או לטרלית לשורש, דבר המעיד על אפשרות 

פרפורציה, או תעלה לטרלית.
אפקסיפיקציה  5

הטיפול כולל טיפול תרופתי ממושך בתעלות השן למטרות ריפוי וסגירת שורשים פתוחים. 
את  סיימה  שטרם  בינה(  שן  )למעט  קבועה  בשן   18 עד   5 בגיל  לילדים  מבוצע  הטיפול 

הסתיידות שורש/ים המודגם בצילום אבחנתי לפני הטיפול.

הטיפול כולל ישיבה ראשונה בה מבוצעת פתיחה של חלל השן 5.1
וטיפול תרופתי בתעלת השן למטרות ריפוי וסגירת השורש.

חומר 5.2 בה  ויוחדר  מחדש  התעלה  תנוקה  חודשים   3 מדי  בנוסף, 
 3 על  תעלה  לא  זה  קטן  סעיף  פי  על  המבטח  חבות  תרופתי. 

טיפולים כולל תום טיפול.
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התשלום 5.3 שורש.  סתימת  תבוצע  אפקסיפיקציה  טיפול  בתום 
עבור  לתשלום  בנוסף  תהיה  המבטח  ע"י  השורש  סתימת  בגין 
אפקסיפקציה, למבטח יוגש צילום תום טיפול המעיד כי התעלות 

הסתיידו.

על פי המלצת היועץ הרפואי של בעל הפוליסה, יאשר המבטח, 5.4
אפקסיפיקציה  טיפול  מוקדם,  אישור  בהליך  חריגים  במקרים 

למבוטח בוגר הזקוק רפואית לטיפול. 

הכיסוי ינתן לטיפול אצל מומחה לטיפולי שורש או רופא שיניים 5.5
מומחה לטיפול שיניים בילדים )פדודנט( בלבד.

הטיפול כפוף לקבלת אישור מוקדם מאת המבטח, בהעדר אישור 5.6
לטיפול זה לא תהא חבות למבטח.

כיסוי ביטוחי – אחד לשן בתקופת הביטוח.	 

הבהרת שן בודדת 5.7
לא ויטלית

צבעה.  את  ושינתה  שורש  טיפול  שעברה  בודדת  שן  הבהרת 
הזכאות רק בשיניים קדמיות עליונות ותחתונות 13-23, 33-43, 
יקוזז  ההלבנה,  אחרי  שנה,  של  זמן  פרק  בתוך  כתר  יבוצע  אם 

מחיר ההלבנה מההחזר עבור הכתר.
כיסוי ביטוחי – אחד לשן בחמש שנות הביטוח. בגין טיפולים אלו 	 

המבוטח ישלם ישירות לרופא השיניים, יגיש טופס תביעה חתום 
וחשבונית  הטיפול  לפני  של  צילום  בצירוף  השיניים  רופא  ע"י 
ההחזרים  טבלת  פי  על  החזר  ויקבל  למקור  נאמן  העתק  או 

העדכנית ליום הטיפול בהשתתפות עצמית של 25%.
שחזורים  6

שחזור אמלגם – משטח 1, משנן ראשוני או קבוע.6.1

שחזור אמלגם – 2 משטחים, משנן ראשוני או קבוע.6.2

שחזור אמלגם – 3 משטחים, משנן ראשוני או קבוע.6.3

שחזור אמלגם – 4 משטחים, משנן ראשוני או קבוע.6.4
צוארית(  עששת  זה  )בכלל  בעששת  שנפגעה  שן  שחזור   .6.4.1
באמצעות חומר קבוע )אמלגם( כולל אלחוש מקומי. הכנת 
 EXTENSION FOR( "חלל לפי כללי "ההרחבה לצורך מניעה
מוך  ריפוי  ו/או  מצע  הנחת  העששת,  ניקוי   )PREVENTION
ישיר או בלתי ישיר באמצעות הנחת חומר המכיל קלציום 
ו/או יצירת גשר  הידרוכסיד או כל חומר שיעורר רפוי מוך 
דנטין, הנחת חומר הסתימה עם או בלי מטריצה )לפי סוג 
הסתימה(, גילוף לפי האנטומיה של השן, שחזור מגע השן 
עם השן או השיניים השכנות ועם השיניים האנטגוניסטיות 

)לסת נגדית(.
6.4.2. כאשר בשן אחת קיימים שניים או יותר נגעים של עששת, 
במידה  אחת,  כסתימה  יחשב  ישיבה  באותה  שחזורם 
זו לזו ולשתי סתימות  וסתימת שני הנגעים הינה המשכית 

באותה ישיבה כאשר הנגעים אינם המשכיים.
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בהן   34-44 ו-   14-24 קדמיות  שיניים  הכלל:  מן  יוצאים   .6.4.3
מותרות 2 סתימות בשטח מזיאלי ודיסטלי באותה ישיבה. 
בשום מקרה לא ישולמו למעלה מ- 2 סתימות בשן בפרק 

זמן של שנה, כאמור בסעיף זה.
6.4.4. יוצא מן הכלל: סתימות במלתעות וטוחנות באחד משטחי 
6.4.2 כסתימה אחת,  O M D L B נחשבות כאמור בסעיף 
אבל אם בוצעה סתימה צווארית, תחשב כסתימה נוספת.

דנטטוס  )בורג  שורש  טיפול  ביצוע  לאחר   – מיידי  מבנה   .6.4.5
המוחדר לתעלת השורש בתוספת אמלגם או חומר מרוכב( 
יכוסה במסגרת הפרק המשמר. במקרים בהם יידרש מבנה 
והמבוטח  מיידי  למבנה  בדומה להחזר  הכיסוי  יהיה  יצוק, 

ישלם את ההפרש.
6.4.6. סתימה בשיניים שעברו טיפול שורש, תשולם רק במידה 
השן  תפקודי  שחזור  של  הקריטריונים  על  עונה  והסתימה 
)שימוש  פוסט  ופרה  דנטטוס  מסוג  בפינים  מחוזקת  ואינה 
ותהווה  בלבד(.  פרוטטיים  בטיפולים  מכוסה  אלו  בפינים 
את השחזור הסופי של כותרת השן. במידה ומתוכנן לבצע 
כתר על השן תוך פרק זמן של 4 חודשים לא ישולם עבור 
מחירה  יקוזז  הסתימה  תמורת  שולמה  ואם  הסתימה, 

מההחזרים לרופא או למבוטח.
של  נשך  צילומי  זוג  לצרף  יש  לתשלום  התביעה  בעת   .6.4.7
לפני הטיפול אם בוצעו למעלה מ- 6 סתימות ו/או צילום 
5 סתימות בשיני  בוצעו למעלה מ-  פריאפיקלי קדמי אם 

חזית.
6.4.8. שולמה סתימה בשן חלב ובתוך שלושה חודשים יש לעקרה 
בשל הופעת מורסה, דלקת מוך השן וכו' לא תשולם עקירה 

זו על ידי המבטח.
בו  מצב  למעט  מכוסה  אינה  מתחת לכתר  ב/או  סתימה   .6.4.9
נעשה טיפול שורש בשן עם כתר, דרך הכתר. במקרה זה 

תשולם סתימה אוקלוסואלית.
כיסוי ביטוחי - סתימה אחת לכל שן בשנת ביטוח למעט יוצאים 	 

מן הכלל כאמור בסעיפים 6.4.3. ו – 6.4.4

שחזורים מחומר מרוכב )שחזורים בסתימות בצבע השן(

שחזור מרוכב על בסיס שרף/אקריל – משטח 1, קדמי.6.5

שחזור מרוכב על בסיס שרף/אקריל –2 משטחים, קדמי.6.6

שחזור מרוכב על בסיס שרף/אקריל – 3 משטחים, קדמי.6.7

שחזור מרוכב על בסיס שרף/אקריל – 4 משטחים או יותר, קדמי.6.8
לבנות  )סתימות  חזית  בשיניי  מרוכב  מחומר  שחזורים   .6.8.1

מוקשות באור(.
כיסוי ביטוחי – בשיניים קדמיות 24 – 14, 44 – 34 שתי 	 

סתימות בשן בשנת ביטוח.
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6.8.2. שחזורים מחומר מרוכב בשניים אחוריות )סתימות לבנות 
מוקשות באור(

פי  על  ישולמו  אחוריות  בשיניים  מרוכב  מחומר  שחזורים 
טבלת ההחזרים בגובה סתימות אמלגם.

6.8.3. תיקון עם חומר מרוכב בשולי כתרים ו/או שורשים חשופים 
)בחשיפת צוואר שן, עקב נסיגת חניכיים או ניתוח(- טיפול 
אסתטי תוך שימוש בחומרים מרוכבים להסתרת השורשים 

החשופים מתחת לשיקום.
כיסוי ביטוחי - אחד לשן לשלוש שנים.	 

6.8.4. מכוסים שחזורים גם בשיניים עם כתרים - בהם יש פגיעה 
עששתית בשולי הכתר, וניתן לבצע שחזור מחומר מרוכב 
בשן  שבוצע  במקרים  או  הכתר/גשר,  את  להחליף  מבלי 
עם כתר, טיפול שורש או חידוש טיפול שורש דרך הכתר, 

ונדרשת סתימה של פתח הכניסה.
משליש  יותר  חסר  בו  במצב   - כותרת  השלמת  מכוסה   .6.8.5
בשבר  אם  ובין  אלכסוני,  בשבר  אם  בין  השן  מכותרת 
לאמור  בכפוף   .33-43  13-23 החזית  בשיני  הוריזונטלי, 

בסעיף 13 להלן )תאונות(.
כיסוי ביטוחי - אחד לשן לשלוש שנים. 	 

אחיזת פינים – לכל שן, בנוסף לשחזור   7
שחזור שן ע"י סתימה מחוזקת בפינים מכוסה, ובתנאי שהם מקבלים חיזוקם מחומר השן 

הקשה )פרה פולפריים(. אין הגבלה במס' הסתימות המחוזקות ע"י פינים.
כיסוי ביטוחי – עד שני פינים לסתימה.	 

כתר טרומי מפלדת אל חלד  8
יכוסה כתר טרומי בשיני חלב ובשיניים טוחנות קבועות שמספרן 6, 7, במידה ואין אפשרות 
לשחזור השן על ידי סתימת אמלגם. ההחזר לכתר טרומי מפלדת אל-חלד או כתר טרומי 

מחומר מרוכב – זהה.
כיסוי ביטוחי - אחד לשן בתקופת ביטוח.	 

עזרה ראשונה – טיפול הנובע מכאב שיניים  9
החזר  המבוטח  ידרוש  שעבורו  מהטיפול  חלק  אינו  שהוא  ובתנאי  כאבים  לשיכוך  טיפול 

ובתנאי שלא בוצע טיפול אחר כלשהו באותו ביקור.

שיכוך כאבים יוכר כעזרה ראשונה במקרים הבאים:9.1

פריקורוניטוס.9.2

דלקת חניכיים חריפה עם כיבים )אנוג(.9.3

הרפס וכו'.9.4

פפיליטיס עקב דחיסת מזון.9.5

הורדת נקודות לחץ של תותבות שלמות וחלקיות נשלפות בתנאי 9.6
באותה  הרופאים  אחד  ידי  על  שהותקנה  בתותבת  מדובר  שלא 

מרפאה בתוך 6 חודשים ראשונים להתקנה.
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ע”י המבטח, 9.7 שיאושר  ובתנאי  לפי מכתב מהרופא  סיבה אחרת 
בתנאי  ראשונה  עזרה  של  כטיפול  הטיפול  יוכר  מקרה  בכל 

שהמתרפא הופיע לעזרה ראשונה בלבד ולא זומן למפרע. 

ההחזר עבור טיפול של עזרה ראשונה יהיה כפי המפורט בטבלת 9.8
ההחזרים של הטיפולים המכוסים.

בטבלת 9.9 כמפורט  יותר,  גבוה  כספי  להחזר  זכאי  יהיה  מבוטח 
ההחזרים, באם בוצע טיפול עזרה ראשונה בין השעות 20:00 ועד 

8:00 למחרת ו/או בימי חג ושבת.

בטבלת 9.10 כמפורט  יותר,  גבוה  כספי  להחזר  זכאי  יהיה  מבוטח 
ההחזרים, באם הטיפול נעשה בחו"ל.

בתנאי  יינתן  הכיסוי  כי  יובהר  לעיל   9.10  – ו   9.9 סעיף  לכיסוי 
כי  המעידה  למקור  נאמן  העתק  חשבונית/  לתביעה  תצורף  כי 
התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי או המאמתת את שעת 

הטיפול.
כיסוי ביטוחי – שלושה טיפולים בשנת ביטוח.	 

הרדמה כללית לטיפול שיניים בנוכחות מרדים – עד שעה  10
מובהר כי, האמור בטיפול הרדמה כללית לטיפול שיניים בנוכחות מרדים עד שעה, גם 

הרדמה כללית לטיפול שיניים מורכב, בנוכחות מרדים מעל שעה, משתמע.
הכיסוי מותנה בביצוע הטיפול במוסד ציבורי מוכר )בי"ח קופת חולים וכו'( או במרפאה 
פרטית בתנאי שההרדמה תבוצע על ידי רופא מרדים. יש לקבל אישור מוקדם מהמבטח. 
לא פנה המבוטח למבטח לצורך קבלת אישורו, לפני ביצועו של הטיפול הרפואי, כאמור 
לעיל, יהיה רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח לו יהיה זכאי המבוטח לגובה 
אישור  לקבלת  בבקשה  למבטח  המבוטח  פונה  היה  לו  המבטח  משלם  שהיה  הסכום 

כאמור, לפני ביצועו של הטיפול הרפואי.
כיסוי ביטוחי – אחת בתקופת ביטוח.	 

השיניים  רופא  ישירות  או  ההרדמה/למרדים  בוצעה  בו  למוסד  ישירות  ישלם  המבוטח 
המטפל יגיש טופס הודעה על תביעה בצרוף חשבונית או העתק נאמן למקור ויקבל החזר 
בגובה ההוצאה בפועל ולא יותר מתקרת ההחזר המירבי הנקוב הלוח תגמולי ביטוח פרק 

א', הנמוך מבניהם.
אנלגזיה, כולל ניטרוס, לא כולל טיפול דנטלי )גז צחוק( לילד עד גיל 12  11

כיסוי ביטוחי – שני טיפולים בשנת ביטוח, לילד/ה עד גיל 12.	 
בצרוף  תביעה  על  הודעה  טופס  יגיש  המטפל  השיניים  לרופא  ישירות  ישלם  המבוטח 
יותר מתקרת  ולא  בגובה ההוצאה בפועל  ויקבל החזר  נאמן למקור  או העתק  חשבונית 
ההחזר המירבי הנקוב הלוח תגמולי ביטוח פרק א', הנמוך מבניהם. השתתפות עצמית 

של 25%.
הוצאת אבן מצינורית בלוטת הרוק  12

בעקבות נשיכה עצמית של הצינורית או חדירת שיירי מזון ורובד השיניים )פלאק( לתוכה 
או עקב אבן הנוצרת בבלוטת הרוק.

המבוטח ישלם ישירות לרופא השיניים, יגיש טופס תביעה, חשבונית או העתק נאמן למקור 
הביטוח  בלוח תגמולי  לאמור  בהתאם  כספי  החזר  ויקבל  הטיפול  ואחרי  לפני  וצילומים 

נספח ב' פרק א'.
כיסוי ביטוחי- אחת בתקופת ביטוח.	 
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חבלות/תאונות  13
או 13.1 במזיד,  נגרם  בהם  הצורך  אשר  טיפולים  יכסה  לא  הביטוח 

בקטטה, או אם נזקי התאונה מבוטחים משנגרמו במהלך שירות 
צבאי סדיר או מילואים, תאונת דרכים או תאונת עבודה. כל נזק 

תאונתי אחר לשיניים, ושחזורים קיימים, יכוסה בביטוח.

13.2 ,13.1 בסעיף  האמור  במסגרת  נופלות  שאינן  בשיניים,  חבלות 
וכפוף לאישור  רנטגן,  צורך מוכח בצילומי  פי  יכוסו בביטוח על 

תוכנית טיפול שהוגשה לאישור מוקדם של המבטח.

חבלות בשיניים 13.3
קדמיות

שיניים קדמיות של ילדי בתי ספר )6-18( אשר נפגעו ע"י חבלה 
ביטוח  במסגרת  כיסוי  יש  בד"כ  הביטוח.  במסגרת  מכוסות  אינן 
של  חזית  בשיני  חבלות  אחרות.  במסגרות  או  בביה"ס  תאונות 
 ,13.1 18 מכוסות בביטוח, בכפוף לסעיפים  מבוגרים מעל לגיל 

13.2 לעיל.
שירותים חריגים  14

HANDICAPPED וכו' אשר לא  לטיפולים חריגים כגון טיפול מיוחד בנכים מנכויות שונות, 
צוינו במפורש בהסכם ונספחיו, יש לפנות קודם הטיפול לחברה לקבלת אישור והסכמה 
על היקף הטיפול ומחירו. במקרים אלו על רופא השיניים להפנות מכתב בו יצוין הטיפול 
הנדרש, הסיבות לצורך המחייב חריגה, תעודות רפואיות, אישורים הנדרשים כדי לעמוד 

על המצב.
הוראות כלליות  15

אלחוש מקומי - נכלל במחיר הטיפול.
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תקציר פרק הטיפולים המשמרים

אישור זכאותטיפול
הערותצילומיםמראש

פעמיים בשנה לאלאאחת לשנהבדיקה תקופתית
במקרים מיוחדים

לאלאאחת לתקופת ביטוחבדיקת מומחה

לאלאחוות דעת שניה

לאזוג לשנת ביטוחצילומי נשך

בנוסף, על פי בקשת לאאחת לשנתייםסטטוס או פנורמי
מומחה לצורך 

השתלה או ניתוח 
חניכיים

4 לשנת ביטוחצילום פריאפיקלי

זוג בתקופת ביטוחצילום סגרי

למבוטחים מעל הסרת אבנית
גיל 12 יאושרו 3 

ישיבות לשנת ביטוח. 
למבוטחים מתחת 

לגיל 12, ישיבה אחת 
ל- 3 שנות ביטוח.

ישיבה נוספת על פי לאלא
המלצת פריודונט

מוגבל לילדים עד גיל לאלאאחת בשנת ביטוחטיפול בפלואוריד
12

מוגבל לילדים עד גיל לאלאאחת לשנת ביטוחאיטום חריצים
16

שתי ישיבות לשנת עזרה ראשונה
ביטוח

לאלא

עזרה ראשונה בלילה 
או שבת וחג

לאלא

אחד לשן לתקופת טיפול שורש
ביטוח

על פי צורך רפואי. כןכן
צילום לפני ובסיום 

טיפול

אחד לשן לתקופת חידוש טיפול שורש
ביטוח

על פי צורך רפואי. כןכן
צילום לפני ובסיום 

טיפול

לאחר טיפול שורש או מבנה ישיר
חידוש טיפול שורש

צילום בסיום התקנת כןכן
המבנה

לאחר טיפול שורש אומבנה יצוק
חידוש טיפול שורש

צילום בסיום התקנתכןכן
המבנה
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אישור זכאותטיפול
הערותצילומיםמראש

אחד לשן לתקופת קיטוע מוך
ביטוח

צילום לפני הטיפולכןלא

טיפול שורש בשן 
נשירה

על פי צורך רפואי. כןלא
צילום לפני ובסיום 

טיפול

עד לשלושה טיפולים אפקסיפיקציה
לשן

בשיניים קבועות בלבדכןכן

בשיניים 13-23, כןבשיניים קדמיותהלבנת שן
33-43

לאלאאחד לשן לשנת ביטוחשחזור אמלגם

שחזורים מחומר 
מרוכב )צבע השן(

בשיניים קדמיות 3-3 לאלא2 לשן לשנת ביטוח
בלבד

שחזורים מחומר 
מרוכב בשיניים 

אחוריות

החזר בגובה שחזור לאלאאחד לשנת ביטוח
אמלגם

לאלא2 לשחזור אמלגםפינים פרה פופלריים

בשיניים נשירות כןלאאחד לשן לשנת ביטוחכתר טרומי
וטוחנת קבועה 
ראשונה ושניה

אחת לשן קדמית השלמת כותרת
לתקופת ביטוח

בשיניים 13-23, לאלא
33-43

לפני הטיפולכןלאעקירה

לפני הטיפולכןלאעקירה כירורגית

לפני הטיפולכןלאעקירת שן כלואה

לפני ובסיום הטיפולכןלאקיטע חוד שורש שן

לפני ובסיום הטיפולכןלאהמיסקציה

אחת לשן בהמשך מכתשית יבשה
לעקירה

כןלא

אחת לשן לתקופת ניקוז מורסה כירורגי
ביטוח

לפני טיפולכןלא

כןכןאחת לתקופת ביטוחאלביאופלסטיקה

לאכןאחת לתקופת ביטוחפרנקטומי
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תקרת צירוף צילום רנטגןסוג הטיפולקוד שירות
החזר מירבי 

למבוטח 
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות
לפני 

הטיפול
אחרי 
הטיפול

D0150000 הערכה תקופתית
של הפה -מטפל 

מוכר

אחת בתקופת 100
 ביטוח, 

פעמיים בשנה 
במקרים מיוחדים

D0120000 בדיקת מומחה חוות
דעת שניה

אחת בשנת ביטוח200

D0210000צילום סטטוס מלא 
 או לחילופין

אחד לשנתיים. צילום 315*
נוסף בדרישת רופא 

 שיניים מומחה 
צילום פנורמי יכוסה 
לילד/ה מתחת לגיל 

10 באישור מראש

D0330000 צילום פנורמי 
או לחילופין

*250

D0210020 צילום סטטוס
מקביליות מלא

*315

D0270000זוג צילומים בשנת 35*צילום נשך אחד
ביטוח

D022000010 צילומים בשנת 30*צילום פריאפיקלי
ביטוח

D0240000זוג צילומים בתקופת 35*צילום אוקלוזלי
ביטוח

D4355000 הטריה והסרה של
פלאק ואבנית בכל 
הפה לשם הערכה 

ואבחון מקיפים

לילד מתחת לגיל 12, 230
ישיבה אחת לשלוש 
שנים. מעל גיל 12, 
3 ישיבות בכל הפה 
בשנת ביטוח, ללא 

מגבלת זמן בין ישיבה 
לישיבה ובתנאי 

ששתי ישיבות לא 
בוצועו באותה ישיבת 

טיפול או באותו יום 
"ישיבה" של הסרת 
אבנית לפחות - 30 

דקות

נספח א' - פרק ב' - לוח תגמולי ביטוח טיפולים משמרים

שירות בתי הסוהר- קרנות הסוהרים
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תקרת צירוף צילום רנטגןסוג הטיפולקוד שירות
החזר מירבי 

למבוטח 
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות
לפני 

הטיפול
אחרי 
הטיפול

D1203000 הנחה מקומית
של פלואוריד לכל 

הפה-ילד

אחת בשנת ביטוח, 74
לילד עד גיל 12

D1351000 ,איטום חריצים
לכל שן

לשן. אחד לשן לשנת 108
ביטוח לילד עד גיל 

16, בשיניים קבועות 
שמספרן )4,5,6,7(

D1510000 -שומר מקום קבוע
התקנה

אחד לרבע פה 513
בתקופת ביטוח, 
לילד עד גיל 14.

D9230000 אנלגזיה, כולל
ניטרוס, לא כולל 

טיפול דנטלי *

2 טיפולים בשנת 130
ביטוח, לילד עד 

גיל 12. באופן פרטי 
בלבד, ובהשתתפות 

עצמית 25%
D7140000 עקירה, שן שבקעה

או שורש חשוף, שן 
אחת

אחת לשן בתקופת 230*
ביטוח

D7140000 עקירה, שן שבקעה
או שורש חשוף, שן 

אחת

אחת לשן בתקופת 230*
ביטוח למטרה 

אורתודונטית,
D7210000 ,עקירה כירורגית

שן שבקעה לחלל 
הפה, הדורשת 

הרמת מתלה**

אחת לשן בתקופת 569*
ביטוח

D7220000 -עקירת כירורגית
שן כלואה ברקמה 

רכה **

אחת לשן בתקופת 569*
ביטוח

D7240000 -עקירה כירורגית
שן כלואה במלואה 

ברקמה קשה**

אחת לשן בתקופת 800
ביטוח

D7140010 עקירה, שן שבקעה
או שורש חשוף, שן 
שניה באותה ישיבה

אחת לשן בתקופת 180*
ביטוח

D9930000 ,טפול בסיבוכים
לאחר נתוח, כגון 

מכתשית יבשה

אחד לשן בתקופת 355**
ביטוח
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תקרת צירוף צילום רנטגןסוג הטיפולקוד שירות
החזר מירבי 

למבוטח 
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות
לפני 

הטיפול
אחרי 
הטיפול

D3410000 ,כריתת חוד השורש
אפיקואקטומי- 

שן קדמית, כולל 
סתימה רטרוגרדית

אחת לשן בתקופת 670**
ביטוח

D3426000 ,כריתת חוד השורש
אפיקואקטומי, כל 

שורש נוסף באותה 
שן

אחת לשן בתקופת 520**
ביטוח

D7510000 חיתוך וניקוז
מורסה- רקמה 
רכה בחלל הפה

אחד לשן בתקופת 350*
ביטוח

D3450000אחת לשן בתקופת 511כריתת שורש
ביטוח

D3920000אחת לשן בתקופת 511**המיסקציה
ביטוח

D3220000 קיטוע מוך שן
נשירה או קבועה, 
לא כולל סתימה 

סופית *

אחד לכל שן 250**
לתקופת ביטוח, 

בשיני חלב

D3230000 טיפול שורש- שן
נשירה, מילוי 

בחומר נספג, לא 
כולל שחזור סופי

אחד לשן בתקופת 400**
ביטוח, במקרה של 

חוסר נבט שן קבועה 
בלבד

D3310000 טפול שורש-שן
קדמית, לא כולל 

שחזור סופי**

אחד לשן בתקופת 510**
ביטוח . מותנה 

בהגשת צילום של 
לפני טיפול ובסיומו.

התשלום בחידוש 
טיפול שורש לפי 
מספר התעלות 
שחודשו בפועל.

D3320000 טפול שורש-שן
מלתעה, לא כולל 

שחזור סופי**

**720

D3330000 טפול שורש-שן
טוחנת, לא כולל 

שחזור סופי**

**800

D3339000 4-טפול שורש
תעלות, לא כולל 

שחזור סופי**

**800

D3346000 חידוש טיפול
שורש- שן 
קדמית**

**550
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תקרת צירוף צילום רנטגןסוג הטיפולקוד שירות
החזר מירבי 

למבוטח 
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות
לפני 

הטיפול
אחרי 
הטיפול

D3347000 חידוש טיפול
שורש- שן 
מלתעה**

**750

D3348000 חידוש טיפול
שורש- שן 

טוחנת**

**850

D3349000 חידוש טיפול
שורש- 4 תעלות**

**850

D2140000 -שחזור אמלגם
משטח 1, משנן 
ראשוני או קבוע

אחת לשן בשנת 230
ביטוח

D2150000 2 -שחזור אמלגם
משטחים, משנן 
ראשוני או קבוע

230

D2160000 3 -שחזור אמלגם
משטחים, משנן 
ראשוני או קבוע

230

D2161000 4 -שחזור אמלגם
משטחים, משנן 
ראשוני או קבוע

230

D2330000 שחזור מרוכב על
בסיס שרף אקריל 

–משטח 1, קדמי

שתי סתימות בשן 315
קדמית 13-23, -33

43 בשנת ביטוח. 
שחזור במלתעות 4, 
5 סתימה אחת לשן 

לשנת ביטוח.
כיסוי בטוחנות 

בהחזר זהה לסתימת 
אמלגם

D2331000 שחזור מרוכב על
בסיס שרף/אקריל- 

2 משטחים, קדמי

315

D2332000 שחזור מרוכב על
בסיס שרף/אקריל- 

3 משטחים, קדמי

315

D2335000 שחזור מרוכב על
בסיס שרף/אקריל- 
4 משטחים או יותר, 

קדמי

315

D2951000 אחיזת פינים-לכל
שן, בנוסף לשחזור

מקסימום 2 פינים 30 לכל פין
לסתימה
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תקרת צירוף צילום רנטגןסוג הטיפולקוד שירות
החזר מירבי 

למבוטח 
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות
לפני 

הטיפול
אחרי 
הטיפול

D2930000 כתר טרומי מפלדת
אל חלד-שן נשירה

לילד עד גיל 12 בשיני 360
חלב, או 6, 7.

אחד לשן בתקופת 
ביטוח

D9110000 -עזרה ראשונה
טפול בכאב 

שיניים

שלושה טיפולים 150**
בשנת ביטוח עבור 
טיפול בתנאי שלא 

יידרש החזר להמשך 
טיפול נוסף.

D9110000 עזרה ראשונה
- טפול בכאב 

שיניים*

בלילה,ערב חג, 300**
שבת, טיפול בתנאי 

שלא יידרש החזר 
נוסף עבור טיפול 

המשך כלשהוא 
בשן שטופלה - שני 

טיפולים בשנת 
ביטוח.

D9220000 הרדמה כללית
לטפול שיניים, 

בנוכחות מרדים- 
עד שעה*

אחת בתקופת ביטוח1500**

D3110000 ,כיפוי מוך- ישיר
לא כולל סתימה 

סופית

כלול במחיר −
הסתימה

D3351000* לכל ישיבה **אפקסיפיקציה
370

יבוצע ע"י רופא 
שיניים מומחה, 

אחד לשן בתקופת 
ביטוח לילד מגיל 

5-18 . עד 3 
טיפולים לשן.

D7980000 הוצאת אבן
מבלוטת/ צינור 

הרוק *

אחת בתקופת ביטוח500

D2950000אחד לשן לתקופת 400*מבנה ישיר
ביטוח

D2952000אחד לשן לתקופת 400*מבנה יצוק
ביטוח
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תקרת צירוף צילום רנטגןסוג הטיפולקוד שירות
החזר מירבי 

למבוטח 
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות
לפני 

הטיפול
אחרי 
הטיפול

אחד לשן לתקופת 400מבנה מיידי
ביטוח

 בשינייים 13-23, 430השלמת כותרת
43-33, אחת לשן 

לשלוש שנים
אחת ללסת ל- 3 400אלביאופלסטיקה

שנות ביטוח
אחת ללסת ל- 3 600פרנקטומי

שנות ביטוח
הבהרת שן ויטלית 

- לסת אחת
אחת ללסת לתקופת 450

ביטוח, באופן פרטי 
בלבד. בהשתתפות 

עצמית של 25%
הבהרת שן לא 

ויטלית
אחת לשן בתקופת 350

 ביטוח באופן
 פרטי בלבד. 
 בהשתתפות

 עצמית של 25%
* ההחזר הכספי בגין טיפול זה יהיה בהגשת תביעה פרטית בלבד, המבוטח ישלם ישירות 
לרופא השיניים, יגיש טופס הודעה על תביעה חתום ע"י רופא השיניים המטפל, בצירוף 
חשבונית/ העתק נאמן למקור וצילומים נלווים, ההחזר יהיה בגבול התשלום בפועל אך 
לא יותר מהסכום האמור בתקרת ההחזר לעיל, הנמוך מבניהם )ההחזר המירבי הינו 

עפ"י מועד גמר ביצוע בפועל ולא עפ"י מועד הגשתו(. 
מבוטח הפונה לרופא שיניים שאינו בהסכם- ההחזר בגבול התשלום בפועל לפי חשבוניות 
יותר מסכום תקרת ההחזר האמורה לעיל, הנמוך מבניהם )ההחזר  מס במקור אך לא 

המירבי הינו עפ"י מועד גמר ביצוע הטיפול בפועל ולא עפ"י מועד הגשתו(.
טיפול שיניים אצל רופא שיניים מומחה לטיפולי שורש או כירורג פה ולסת, ההחזר הכספי 
המבוטח,  ע"י  בלבד  פרטית  תביעה  בהגשת  יהיה  הנ"ל  השיניים  טיפולי  בגין  למבוטח 
המבוטח ישלם לרופא השיניים המטפל יגיש טופס תביעה חתום ע"י רופא השיניים המטפל 
בצירוף חשבונית / העתק נאמן למקור וצילומים נלווים ויקבל החזר -תוספת של עד 50% 
לטיפול מאושר מראש ע"י המבטח לביצוע )ההחזר המירבי הינו עפ"י מועד גמר ביצוע 

הטיפול בפועל ולא עפ"י מועד הגשתו(.
הינו מדד  1.8.2017 כאשר מדד הבסיס  ליום  ונכונים  זו צמודים למדד  הסכומים בטבלה 

חודש יוני 2017 שפורסם ביום 15.7.2017
הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.
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נספח ב' - פרק א' - טיפולי חניכיים )פריודונטליים(

מקרה הביטוח  1
מקרה הביטוח הוא ביצוע ניתוח על פי אבחנת הרופא המומחה בכפוף להוראות, לתנאים 

ולסייגים המצוינים בפוליסה, תחילת פרק זה ובכל טיפול.
תגמולי ביטוח  2

תגמולי ביטוח לטיפולים המכוסים על פי פרק זה, אם התקיימו 2.1
התנאים הבאים:

א. יבוצעו על ידי רופאים מומחים למחלות חניכיים, בעלי מומחיות 
של  והסרה  הטריה  למעט  בישראל,  הבריאות  משרד  מטעם 

פלאק ואבנית המבוצע ע"י שיננית מרפאת מומחה.
ב. קבלת אישור החברה מראש, בכפוף לאמור בסעיף 4.3 להלן, 

אלא אם צוין אחרת.

נותן שירות שאינו 2.2
בהסכם 

החברה תשפה את המבוטח בתגמולי ביטוח בכפוף לכל התנאים 
המצטברים הבאים:

1. עד לגובה התשלום בו נשא המבוטח בפועל.
2. עד לגובה התקרה הנקובה לצד כל טיפול.

3. בניכוי השתתפות עצמית של המבוטח, במידה וקיימת.

נותן שירות 2.3
בהסכם

תגמולי  את  שבהסכם  השירות  לנותן  ישירות  תשלם  החברה 
השירות  לנותן  החברה  בין  ההתקשרות  תנאי  פי  על  הביטוח 
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של המבוטח, במידה וקיים, 

לנותן השירות כנקוב לצד כל טיפול בפוליסה.

פה, 2.4  1/4 ל  חלוקה  על  מבוססים  ניתוח  ביצוע  ביטוח  תגמולי 
פחות  לא  אך  יחסי,  באופן  תהא  המבוטח  חבות   - שן  במחסור 

משתי שיניים ב- 1/4 פה.

מבוטח ייחשב כזכאי לתגמולי ביטוח על פי פרק זה, בתנאי כי גיל 2.5
המבוטח בקרות מקרה ביטוח עולה על 21 שנה.

להחליף, 2.6 בא  אותו  ניתוח  שאינו  טיפול  לאחר  ניתוח,  יבוצע  אם 
מחבות  הטיפול  בגין  המבוטח  שקיבל  הביטוח  תגמולי  יקוזזו 

החברה לניתוח.
סייגים לחבות המבטח  3

סעיף החריגים הכללים בפוליסה חל אף על פרק זה.3.1

תגמולי 3.2 בתשלום  חייבת  תהא  לא  החברה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ביטוח על פי פרק זה במקרים הבאים:

המבוטח לביטוח  של  כניסתו  לפני  שהחל  טיפול  יכוסה  לא  א. 
כנקוב בדף פרטי הביטוח.

ב. לא יכוסה טיפול באם לא אומת בתיעוד רפואי צורך בביצועו.

ו/או עקיף במטרת 3.3 ישיר  ניתוח הקשור באופן  כולל,  אינו  הכיסוי 
יופי ו/או אסתטיקה ובכלל זה ניתוח לכיסוי חשיפת שורש השן.

טיפול רפואי שאיננו ניתוח המבוצע כתחליף לניתוח.3.4
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טיפולים 3.5 בגין  המבוטח  שיפוי  ו/או  מכיסוי  פטור  יהיה  המבטח 
החורגים ממסגרת הכיסוי.

הנחיות כלליות לטיפולים פריודונטליים  4
יש לשאוף לגמור את רוב הטיפולים המשמרים )עקירות, טיפולי 4.1

שורש, סתימות, ניקוי אבן וכו'(, לפני התחלת הטיפול הפריודונטי.

אבנית, 4.2 ניקוי  כגון:  בחניכיים  פולשני  לא  טיפול  ומתבצע  במידה 
קיוטז' עמוק, הקצעת שורשים )ROOT PLANING(, יש להתיר זמן 
של כחודש לרפוי, ולבצע הערכה מחדש של הצורך בניתוח מלא 

או חלקי בפה.

מבוטח שצריך לקבל טיפול פריודונטלי כפי שיפורט להלן יפנה 4.3
טיפול  שיבוצע  לפני  הטיפול  לביצוע  מראש"  "אישור  לקבלת 
פריודונטלי כירורגי כלשהוא אותו זכאי המבוטח לקבל במסגרת 
הביטוח ועבורו הוא עשוי לבקש החזר כספי. על המבוטח להודיע 
אליו בבקשה לקבלת  ולפנות  למבטח על קרות מקרה הביטוח 
אישור מוקדם לקבלת הטיפול הרפואי. לא פנה המבוטח למבטח 
כאמור  הרפואי,  הטיפול  של  ביצועו  לפני  אישורו,  לצורך קבלת 
הביטוח  תגמולי  סכום  את  להפחית  המבטח  רשאי  יהא  לעיל, 
להם יהיה זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו 
היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור כאמור לפני 

ביצועו של הטיפול הרפואי.

המבוטח 4.4 או  שבהסכם,  הפריודונט  יגיש  מראש  האישור  לצורך 
)במידה והנו מטופל בידי רופא שאינו בהסכם(. רישום מפורט של 
ממצאי הבדיקה בפה על פי ההנחיות שלהלן. אליו יצורפו צילום 
או צילומים פריאפיקלים בודדים )צילום פנורמי או סטטוס דנטלי( 
קודם  ימים  מחודש  למעלה  ולא  הטיפול,  לפני  עדכניים שבוצעו 
לכתיבת תוכנית הטיפול, המראים את רקמות התמיכה הגרמיות 
של  )אפקס(  השן  שורש  חוד  אזור  ואת  האלביאולרית(,  )העצם 
הניתוח  סוג  יפורט  וכן  תטופלנה.  סביבן  שהרקמות  השיניים 

שבוצע, והשיניים שטופלו/נותחו.

לאחר עיון אצל המבטחת, תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת החומר 4.5
מלא  מהמבטח לביצוע  אישור  המבוטח  או  ההסכם  רופא  יקבל 
הביטוחי(  הכיסוי  )לפי  המוצעת  הטיפולים  תוכנית  או חלקי של 
לרופא  ישירות  לשלם  עליו  שיהיה  הסכום  גם  יפורט  באישור 
)במקרה של רופאי הסכם(. העתק האישור ישלח לרופא )רופא 

הסכם בלבד(.

אצל 4.6 שניה  דעת  לחוות  המבוטח  את  לשלוח  רשאית  המבטחת 
רופא שיניים פריודונט מומחה.

יכוסו טיפולי חניכיים לילדים הנגועים במחלת חניכיים מולדת או 4.7
חריגה, בהמלצת היועץ הרפואי.
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רשימת הטיפולים המכוסים בפרק זה

הערכה פריודונטלית מקיפה - מטופל חדש/מוכר  1
בדיקה פריודונטלית מחייבת Charting - רישום מלא של הממצאים הדנטליים והאורליים.

רישום מצבים כללים הנוגעים לבריאות הכללית של המתרפא, ואשר עשויה להיות להם 
השלכה על הטיפול הדנטלי, רישום מצב הפה ומלוי הטופס לתכנית הטיפולים, שיכלול 

את האמור להלן:

מדידה לפחות ב – 4 נקודות לכל שן ורשום הכיס הגדול מ - 4 רשום עומק כיסים
מ"מ.

סימון 2 - תזוזה הוריזונטלית יותר מ- 1 מ"מ. רשום תזוזת השיניים
סימון 3 - ניתן לתזוזה ורטיקלית.

0 - אין אבניתרשום אבנית
1 - אבנית התחלתית - סופרא ג'ינג'בלית

2 - אבנית בינונית - סופרא וסב ג'ינג'בלית
3 - אבנית רבה - סופרא וסב ג'ינג'בלית

0 – בריארשום סימני דלקת
1 - דלקת קלה - אין דמום, שינוי צבע קל

2 - דלקת בינונית - דמום בבדיקה, בצקת אדמומית
3 - דלקת חמורה - בצקת, אולצרציות דמום ספונטני

0 – בריארשום אבוד עצם
1 – התחלתי

2 – בינוני
3 – מתקדם

רשום הממצאים 
השונים

נגעים פריאפיקליים, בעיות מוקוג'ינג'בליות וכו'.

0 - אין בעיה פריודוטלית.רשום האבחנות
GINGIVITIS – 1 - גינגיביטיס

דלקת חניכיים המאופיינת על ידי דמום, היפרפלזיה בצקת, 
יצירת כיסי חניכיים, אין אבוד עצם.

הטיפול הדרוש: אבחנה, הדרכה, ניקוי אבנית והערכת מצב 
מחודשת לאחר הטפול.

EARLY PERIODONTITIS - 2 - פריודונטיטיס התחלתי
המכתשית  העצם  לתוך  הפריודונטלית  המחלה  התקדמות 

הגורמת להרס עצם ראשוני ויצירת כיסים )כ-4-3 מ"מ(.
ו/או  קיורטג'  ניקוי אבנית,  הטיפול הדרוש: אבחנה, הדרכה, 

ג'ינג'יבקטומי והערכת מצב מחודשת לאחר הטפול.
MODERATE PERIODONTITIS - 3 - פריודונטיטיס מתון

של  מוגבר  הרס  עם  החניכיים  מחלת  של  מתקדם  טפול 
הרקמות התומכות עם כיסים בינוניים אבוד עצם עם אפשרות 

לניידות שיניים.
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הטיפול הדרוש: אבחנה, הדרכה, ניקוי אבנית, הרמת מטלית 
לאחר  מחודשת  מצב  והערכת  בעצם  כירורגית  ופעילות 

הטפול.
ADVANCED PERIODONTITIS - 4 - פריודנטיטיס מתקדם

של  נרחב  הרס  עם  הפריודנטלית  המחלה  התקדמות 
ניידות שיניים כיסים עמוקים 6 מ"מ  הרקמות התומכות עם 

ויותר מאפיינים תהליך דלקתי זה.
הטיפול הדרוש: אבחנה, הדרכה, ניקוי אבנית, קיבוע שיניים, 

פעולות כירורגיות והערכת מצב מחודשת לאחר הטיפול.
פי רבע פה. בדיקה משמעה  כל הרישומים בטופס הבדיקה על 

רישום.
הממצאים בזמן האבחנה לפני הטיפול והן רישום הממצאים אחרי 
שתי  את  כולל  הבדיקה  עבור  )התשלום  מחדש  הערכה  ביצוע 

הבדיקות גם אם נעשה תשלום נפרד עבור כל בדיקה ובדיקה.
בתקופת 	  לחניכיים  מומחה  אצל  אחת  בדיקה   - ביטוחי  כיסוי 

ביטוח.
כיסוי ביטוחי למבוטח שעבר טיפול חניכיים או ניתוח חניכיים, 	 

או  ביטוח אצל המומחה, אצלו עבר את הטיפול  אחת לשנת 
הניתוח.

טיפולי חניכיים  2
טיפולי חניכיים 2.1

נחלקים ל-
2.1.1. טיפול פריודונטי – ללא ניתוחי חניכיים.

אלה  ניתוחים  חניכיים.  ניתוחי   – פריודונטלית  כירורגיה   .2.1.2
נועדו, בין היתר, "לחסל" את הכיסים העמוקים בחניכיים 
כדי לעצור את התהליך המתואר לעיל ולמנוע את החרפתו.

טיפול פריודונטלי 2.2
ללא ניתוחי 

חניכיים

2.2.1. הטריה והסרה של פלאק ואבנית בכל הפה לשם הערכה 
ואבחון מקיפים 

יהיה 	  המשמר,  הביטוח  לכיסוי  בנוסף   - ביטוחי  כיסוי 
נוספת, כך שיעמדו  ניקוי אבנית  לישיבת  זכאי  המבוטח 
רבעון  כל  )אחת  אבנית  ניקוי  ישיבות   4 סה"כ  לרשותו 
כנדרש, שיבוצעו על ידי הרופא המומחה או על ידי שיננית 

בפיקוחו, במרפאת מומחה לפריודונטיה בלבד.
2.2.2. סילוק אבנית והקצעת שורשים – 4 שיניים ויותר לישיבה, 

30 דקות
האבנית  הבקטריאלי,  הרובד  הסרת  שמטרתה  פעולה 
בהרדמה  ומבוצעת  השורש,  ממשטחי  הפגוע  והצמנטום 
בשלבים  סופי,  טיפול  להיות  עשויה  הפעולה  מקומית. 
שונים של מחלת החניכיים, או חלק מפעולה לפני טיפול 

פריודונטלי כירורגי.
הכנה ראשונית תבוצע על ידי פריודונט מומחה, והתשלום 
ראשונית  בדיקה  ממצאי  בקבלת  מותנה  הטיפול  עבור 

)charting( וביצוע הטיפול כמפורט לעיל.
ו/או  ידי שיננית בפיקוחו של הפריודונט,  בוצע הטיפול על 
לא צורפו ממצאי בדיקה ראשונית )charting( יהיה ההחזר 

בגובה 50% מגובה ההחזר לפריודונט.
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יותר 	  לא  ביטוח,  שנות  בשלוש  ישיבות   4  – ביטוחי  כיסוי 
מאשר ישיבה אחת ליום טיפולים, לכל רבע פה. אין צורך 
רישום  הגשת  אולם,  מוקדם,  לאישור  בקשה  בהגשת 

ממצאים מלא –Chart – חובה.

טיפול פריודונטלי 2.3
כירורגי

2.3.1. כירורגיה פריודונטלית
שם כולל לניתוחי חניכיים, הכוללים:

2.3.3.1. ניתוח חניכיים כולל עיצוב עצם – 4 שיניים ויותר, 
רבע פה 

או לחילופין
שיניים   4 שורשים-  החלקת  עם  מתלה  הרמת   .2.3.3.2

ויותר, רבע פה
או לחילופין

2.3.3.3. שחזור עצם מודרך – מחסום נספג, לאתר
הטיפול כולל: אלחוש מקומי, תפרים, חבישה פריודונטלית 
)בתום הטיפול( הוצאת תפרים וכל הדרוש לביצוע הטיפול. 
ואחרי  לפני  ויעוץ  הסברה  הטיפול  יכלול  לכך,  בנוסף 
הטיפול, מתן מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית וביקורת 
חודשים   3 כ-  עברו  אם  יבוצע  זה  טיפול  הטיפול.  לאחר 
תחלואה  בפה  קיימת  ועדיין  ראשונית,  הכנה  בוצעה  מאז 

פריודונטלית המחייבת זאת. לכל רבע פה.
הגשת רישום ממצאים מלא –Chart – חובה.

ניתוח אחד לכל רבע פה, אחת לשלוש 	  כיסוי ביטוחי - 
שנים.

טיפול מקומי באמצעות תכשיר אנטימיקרוביאלי בשחרור מבוקר בכיס פריודונטלי, לשן  3
החניכיים  דלקת  המיועד להפחית רמת  כלורהקסידין,  בסיס  בתכשיר על  שימוש  יכוסה 

בכיסים מודלקים, כגון פריוצי'פ, אליזול ודומיהם.
בצירוף  תביעה  על  הודעה  טופס  יגיש  המטפל,  השיניים  לרופא  ישירות  ישלם  המבוטח 
יותר מתקרת  ולא  בגובה ההוצאה בפועל  ויקבל החזר  נאמן למקור  או העתק  חשבונית 

ההחזר המירבי הנקובה בלוח תגמולי ביטוח פרק ב', הנמוך מבניהם.
כיסוי ביטוחי – עד 12 טיפולים של החדרת צ'יפ או לחילופין 2 טיפולים באליזול )אחד 	 

ללסת( ללא הגבלת זמן בין טיפול לטיפול.
קיבוע חוץ כותרתי לשיניים ניידות  4

טיפול המבוצע עקב מצב חניכיים גרוע וניידות שיניים, שנועד לחזק את השיניים באמצעות 
חיבור ביניהן )קיבוע אמלגם ו/או קיבוע מחומר מרוכב(. במהלך הטיפול מבוצע או קיבוע 
תוך – כותרתי של השיניים ע"י חוט מתכת, הנמצא בתוך שחזורי האמלגם. או קיבוע חוץ 
- כותרתי של השיניים ע"י חומר מרוכב )לבן(. השיניים נקשרות ע"י חוטי מתכת או בשיטת 

הכרסום והחיבור, בתוספת חומר מרוכב.
כיסוי ביטוחי - אחד לכל לסת לשלוש שנים, בצירוף מכתב רפואי מפורט.	 
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הארכת כותרת  5
הארכת כותרת היא פעולה כירורגית, המבוצעת לצורך יצירת כותרת קלינית מוארכת, 
בשיניים שהכותרת שלהן נהרסה ברובה, )מכל סיבה שהיא(, ואין בה די לצורך רטנציה 
של השחזור הפרוטטי או שאין קיימת אפשרות להניח את שולי הכתר על רקמת שן )משל, 

שולי הכתר יסתיימו על מתכת המבנה היצוק( הכיסוי הביטוחי מותנה:
א. בהצגת צילום רנטגן המדגים את הצורך בטיפול זה.

ב. בביצוע הטיפול ע"י רופא פריודונט ו/או כירורג פה ולסת מומחה.
כיסוי ביטוחי - אחת לשן בתקופת ביטוח, בצירוף מכתב רפואי מפורט מומלץ ביצוע 	 

על ידי מומחה לפריודונטיה, אבל על פי המלצת היועץ הרפואי יותר ביצוע גם על ידי 
רופא כללי.

צילום פנורמי  6
צילום פנורמי המדגים את גובה העצם ביחס לכותרת השן והשורשים, בהפניית פריודונט 

מומחה.
כיסוי ביטוחי - אחד בתקופת ביטוח.	 

סד לילה  7
מכשיר פלסטי שמטרתו למנוע לחץ סיגרי ממוקד על שיניים בודדות במהלך היום והלילה. 

מכשיר זה מבוצע גם לצורך מניעת נזקים הנוצרים עקב שחיקת שיניים.
כיסוי ביטוחי - אחד ללסת אחת לשלוש שנות ביטוח. אין הגבלה של ביצוע על ידי רופא 	 

שיניים כללי.
עיבוי רכס, השתלת עצם.  8

בפוליסה הקודמת לא היה כיסוי לעיבוי רכס או השתלת עצם.
ו/או השתלת עצם למטרות ביצוע  יכוסו הוצאות בגין עיבוי רכס והגבהתו )אוגמנטציה(, 
תותבת שלמה בלסת מחוסרת שיניים לחלוטין, ובתנאי שיבוצעו על ידי מומחה לכירורגית 
פה או ע"י פריודונט מומחה ועל פי הנהלים שפורטו בהסכם לגבי הגשת בקשה לאישור 

מראש.
כיסוי ביטוחי - אחד לכל לסת תקופת ביטוח, בצירוף מכתב רפואי מפורט ממומחה 	 

לחניכיים או מומחה לכירורגית פה ולסת.
ניקוז מורסה ממקור פריודונטלי  9

טיפול כירורגי לניקוז מורסה ממקור פריודונטלי.
הטיפול מכוסה בתנאי שפעולה זו תבוצע בנפרד מהניתוח הפריודונטלי.

פעולה זו יכולה להתבצע ע"י כל רופא שיניים ולאו דווקא פריודונט מומחה.
כיסוי ביטוחי - אחד ללסת לשלוש שנות ביטוח, בצירוף מכתב רפואי מפורט.	 

אלביאופלסטיקה  10
כיסוי ביטוחי - אחד ללסת לתקופת ביטוח, בצירוף מכתב רפואי מפורט.	 

טיפולים פריודונטלים לא מכוסים  11
טיפולים הקשורים בשיפור האסטטיקה של שחזורים פרוטטיים.
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תקציר טיפולים הפריודונטיים )טיפולים וניתוחי חניכיים(

אישור זכאותטיפול
הערותצילומיםמראש

לאלאאחת לתקופת ביטוחבדיקה פריודונטלית

הכנה ראשונית-
הקצעת שורשים

4 ישיבות )רבע פה 
כ"א( בתקופת ביטוח

נדרש רישום עומק לאלא
כיסים )צ'רט(

לאחר הכנה ראשוניתהערכה מחדש

טיפול אחד לכל רבע טיפול שמרני משלים
פה לתקופת ביטוח

טיפול אחד לכל רבע ניתוחי חניכיים
פה לתקופת ביטוח

נדרשים צילומים לפני כןכן
הטיפול

פעם אחת לאחר טיפול תחזוקתי
ביצוע טיפול ניתוח 

חניכיים

לאלא

ניקוז מורסה ממקור 
פריודונטלי

פעמיים ללסת 
לתקופת הביטוח

אין חובת ביצוע על ידי כןכן
מומחה

אחד ללסת לתקופת קיבוע
ביטוח

אין חובת ביצוע על ידי כןכן
מומחה

אחד ללסת לתקופת סד לילה
ביטוח

אין חובת ביצוע על ידי לאכן
מומחה

אחד לשן לתקופת הארכת כותרת
ביטוח

כןכן

החדרת תכשירים 
ותרופות לכיס

כןכן
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נספח ב' – פרק ב' לוח תגמולי ביטוח - טיפולים פריודונטליים )חניכיים(

השתתפות עצמית סוג הטיפולקודי טיפול
של מבוטח הפונה 

לרופא שיניים 
שבהסכם

תקרת 
ההחזר 
המירבי 
למבוטח 

הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות

D0180000/בדיקה ראשונית
תקופתית לפני/

לאחר ניתוח, כולל 
מיפוי מלא

אחת ל- 3 שנים66.00200.00

D4355000 הטריה והסרה של
פלאק ואבנית בכל 
הפה לשם הערכה 

ואבחון מקיפים*

ניקוי אבן נוסף על 180.00−
המכסה בטיפולים 

משמרים אצל רופא 
 שיניים פריודונט עד 
מקסימום 1 לרבעון. 

D4341000 סילוק אבנית
והקצעת שורשים- 

4 שיניים ויותר, 
לישיבה, 30 

לרבע פה. ארבע 105.00315.00
ישיבות בתקופת 
ביטוח, לא יותר 

מישיבה אחת ליום 
טיפולים

לאחר הכנה 50.00150.00הערכה מחדש
 ראשונית

)הקצעת שורשים(
D4260000 ניתוח חניכיים כולל

עיצוב עצם- 4 
שיניים ויותר, רבע 

 פה 
או לחילופין

ניתוח אחד מאלו 525.001,575.00
לכל רבע פה, אחת 

לשלוש שנים 

D4240000 הרמת מתלה עם
החלקת שורשים- 

4 שיניים ויותר, רבע 
פה

525.001,575.00

D4266000 שחזור עצם
מודרך- מחסום 

נספג, לאתר

525.001,575.00

D4381000 טיפול מקומי
באמצעות תכשיר 

אנטימיקרוביאלי 
בשחרור מבוקר 

בכיס פריודונטלי, 
לשן*

שני טיפולים לכל 30.0090.00
לסת ב-3 שנות 

ביטוח
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השתתפות עצמית סוג הטיפולקודי טיפול
של מבוטח הפונה 

לרופא שיניים 
שבהסכם

תקרת 
ההחזר 
המירבי 
למבוטח 

הפונה לרופא 
שיניים שאינו 

בהסכם

הערות

D7510000 חיתוך וניקוז
מורסה- רקמה 
רכה בחלל הפה

אחד לכל 70.00210.00
 לסת,לשלוש שנים. 
אין חובת ביצוע ע"י 

פריודונט
D4321000 קיבוע חוץ כותרתי

לשיניים ניידות *
אחד לכל 160.00480.00

לסת,לשלוש שנים 
בצירוף מכתב רפואי 

 מפורט
אין חובת ביצוע ע"י 

פריודונט 
D4249000*אחת לשן בתקופת 150.00450.00הארכת כותרת 

ביטוח, יכול 
להתבצע על ידי 
כירורג או רופא 

שאושר ע"י המבטח. 
בשן מיועדת לשיקום 

בלבד.
D5820000 
D5821000

אחת ללסת בתקופת 237.00712.00פליפר 
ביטוח

* ההחזר הכספי בגין טיפול זה יהיה בהגשת תביעה פרטית בלבד, המבוטח ישלם ישירות 
לרופא השיניים, יגיש טופס תביעה חתום ע"י רופא השיניים המטפל, בצירוף חשבונית/
יותר  לא  אך  בפועל  התשלום  בגבול  החזר  ויקבל  נלווים  וצילומים  למקור  נאמן  העתק 
מהסכום האמור בתקרת ההחזר לעיל, הנמוך מבניהם )ההחזר המירבי הינו עפ"י מועד 

גמר ביצוע הטיפול בפועל ולא עפ"י מועד הגשתו(.
מבוטח הפונה למומחה חניכיים שאינו בהסכם -ההחזר בגבול 75% מהתשלום בפועל לפי 
חשבוניות מס במקור אך לא יותר מסכום תקרת ההחזר שלעיל הנמוך מבינהם )ההחזר 

המירבי הינו עפ"י מועד גמר ביצוע הטיפול ולא עפ"י מועד הגשתו.
מבוטח הפונה לרופא שיניים שאינו שבהסכם- ישלם השתתפות עצמית שלהלן.

כל טיפול פרוטטי יינתן בהתייעצות מוקדת מראש לפני ביצוע טיפול עם חברת הביטוח 
ובהתאם לאמור בנספח א’ לפוליסה

הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ
הינו מדד  1.8.2017 כאשר מדד הבסיס  ליום  ונכונים  זו צמודים למדד  הסכומים בטבלה 

חודש יוני 2017 שפורסם ביום 15.7.17.
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חלק ב' - פוליסת ביטוח שיניים מורחבת קבוצתית להוצאות טיפולי 
שיניים עבור סוהרי וגמלאי שירות בתי הסוהר ובני משפחותיהם

הוראות ותנאים כלליים  1
אם  בעתיד,  אליו  שיצורפו  נוספים  מסמכים  וכן  אליו  המצורפים  והמסמכים  זה,  מסמך 
יצורפו, מהווים את חוזה הביטוח )המכונה להלן: "הפוליסה"(, שבין בעל הפוליסה )המכונה 

להלן: השב"ס(, לבין הפניקס חב' לביטוח בע"מ )שתקרא לשם קיצור: "המבטח"(. 
תנאי להצטרפות לפוליסת ביטוח השיניים המורחבת הינם:

הצטרפות לפוליסת ביטוח השיניים המשמרת על פי פוליסת ביטוח השיניים הבסיסית.	 
היות הסוהר/הגימלאי עמית בקרנות הסוהרים.	 

הגדרות כלליות  2
בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ. המבטח2.1

שירות בתי הסוהר )להלן: השב"ס(, המצהיר ומתחייב כי לעניין בעל הפוליסה2.2
היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים 
בלבד וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

)להלן: "שב"ס"(.שירות בתי הסוהר2.3

מי שהצטרף או צורף לפוליסת ביטוח השיניים הבסיסית והרחיב המבוטח2.4
את ביטוחו על פי פוליסה זו בהסכמה כדלהלן:

2.4.1. סוהר/ת השב"ס שהינו עמית קרנות הסוהרים, גימלאי/ת 
סוהר/ת,  של  אלמן/ה  הסוהרים,  בקרנות  עמית  שהינו 
גמלאי/ת וסוהר/ת חדש שהינו עמית בקרנות הסוהרים מיד 

עם גיוסו לשב"ס/הצטרפותו לקרנות הסוהרים.
 5 סעיף  )לפי  המוקדמת  פרישה  לגיל  שהגיע  מי  גימלאי: 
לחוק פרישה מוקדמת, התשס"ד- 2004( או שמשולמת לו 

אחת מאלה: 
)1( קצבה המשולמת לעובד בשל פרישה מהעבודה, לפי 
הסדר בית דין או בהסכם, ולפיו תשולם קצבה מקופת 
מרכזית  גמל  קופת  באמצעות  ות  לרב  המעסיק, 
בפנסיה  להשתתפות  מרכזית  גמל  קופת  או  לקצבה 
לנושא משרה  או  לעובד  או מאוצר המדינה  תקציבית 

שיצא לקצבה, במשך כל ימי חייו. 
)2( תשלום חודשי המשולם לעובד בשל פרישה מעבודה, 
מקופת המעסיק, או מאוצר המדינה, לכל הפחות, עד 

הגיעו לגיל הפרישה המוקדמת.
2.4.2. הבן/בת זוג של סוהר/ת, בן/בת זוג של גימלאי/ת, אלמן/ה 
של סוהר/ת או גמלאי/ת ובן/בת זוג של סוהר/ת חדש לפי 
 2.5 בסעיף  כמוגדר  וילדיהם  לעיל   2.4.1 בסעיף  הגדרתם 

ובן/בת בוגר/ת מגיל 21 ומעלה כמוגדר בסעיף 2.6.

ילד/ה או נכד של מבוטח/ת שגילם מ – 6 שנים שטרם מלאו לו ילד2.5
21 שנים.
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ילד/ה בוגר/ת של המבוטח/ת אשר מלאו לו 21 שנים ומעלה.ילד בוגר2.6

בן/בת זוג של מבוטח/ת, לרבות ידוע בציבור המתגורר עמו ובלבד בן/בת זוג2.7
ששמו מופיע בקובץ הרשומות של בעל הפוליסה.

פרקי הפוליסה2.8 לכל  המתייחסים  כלליים  תנאים  כולל  זה,  ביטוח  חוזה 
המצורפים  הנספחים  וכל  הביטוח  פרטי  דף  לרבות  הפוליסה, 
לו וכאלה שיצורפו בעתיד, אם יצורפו, בהסכמת בעל הפוליסה 

והמבטח.

יום תחילת 2.9
הביטוח

מועד תחילת הביטוח על פי הסכם זה ו/או יום הצטרפותו בפועל 
של המבוטח, המאוחר בין השניים.

מועד תחילת 2.10
ההסכם

.1.8.2017

הסכם בין בעל הפוליסה לבין המבטח לעריכת פוליסה לביטוח הסכם הביטוח2.11
שיניים קבוצתי לסוהרי בעל הפוליסה ובני משפחותיהם.

תאריך תחילת 2.12
הביטוח

.1.8.2017

התאריך שנקוב בדף פרטי הביטוח כ "תאריך תחילת הביטוח".תאריך הצטרפות2.13

תקופה בת שניים עשר חודשים רצופים, המתחילה ביום תחילת שנת ביטוח2.14
וכן כל תקופה  חודשים לאחריו,  שניים עשר  ומסתיימת  הביטוח 
רצופה נוספת של שניים עשר חודשים הבאה לאחר שנת הביטוח 

שחלפה.

המבוסס מקרה הביטוח2.15 רפואיים,  ושירותים  טיפולים  של  ורפואי  נסיבתי  מערך 
על אבחנה ותיעוד רפואי בכתב, שאירע למבוטח במהלך תקופת 
וקיומו  הפוליסה,  נספחי  או  מפרקי  אחד  בכל  כמוגדר  הביטוח 
מקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו. למען הסר 
ספק, יכוסה רק מקרה ביטוח שהחל, בוצע בפועל והסתיים בעת 
היות הפוליסה בתוקף ושבגינו הוגשה תביעה אל המבטח בכפוף 
חבות  למעט  הטיפולים,  בנספח  המצוינים  ולסייגים  לתנאים 

המבטח לאחר מועד תום הביטוח כאמור בסעיף 9 להלן.

דמי הביטוח/2.16
פרמיה

התשלום החודשי המלא שעל בעל הפוליסה לשלם כדמי ביטוח 
בפוליסה   2.3.1 בסעיף  כמוגדר  מהמבוטחים  אחד  כל  עבור 
הבסיסית )100% מדמי הביטוח( בגין הכיסוי האובליגטורי כמוגדר 
בפוליסה הבסיסית. ובהשתתפות בעל הפוליסה בכיסוי שעל פי 
פוליסה זו, למבוטחים כמוגדר בסעיף 2.3.2 בפוליסה הבסיסית 
כקבוע  הוולונטרי  הביטוחי  הכיסוי  בגין  הביטוח(  מדמי   25%(

בפוליסה הבסיסית.

דמי הביטוח 2.17
הנוספים

דמי הביטוח שעל המבוטחים לשלם למבטח במשך כל תקופת 
זו. דמי  הביטוח בגין הכיסוי הביטוחי הוולונטרי כקבוע בפוליסה 

הביטו צמודים למדד לפי המדד הבסיסי.

כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק א'.מדד2.18

כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק א'.מדד הבסיסי2.19
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רופא שיניים בעל רישיון ישראלי תקף המתיר לו לעסוק ברפואת רופא שיניים2.20
הרשויות  מטעם  חוק  פי  על  מורשה  שיניים  מרפאת  או  שיניים 
המוסמכות בישראל לעסוק בריפוי שיניים. בכל מקום בפוליסה זו 
שנכתב "רופא שיניים" - לרבות רופא שיניים פרטי, רופא הסכם 
ורופא שיניים בחו"ל )אך ורק במקרה של עזרה ראשונה(, הכול 

לפי המקרה.

נותן שירות 2.21
בהסכם

רופא שיניים, לרבות מרפאת שיניים, הקשור עם המבטח בחוזה 
רפואת  הוצאות  ביטוח  תוכנית  במסגרת  שיניים  טיפול  למתן 

שיניים.
באתר  ותפורסם  ארצית  בפריסה  תהיה  ההסכם  רופאי  רשימת 
האינטרנט של המבטח. המבטח שומר לעצמו את הזכות להוסיף 
הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  ההסכם  רופאי  מרשימת  לגרוע  או 
ובלבד שמספר נותני השירות לא יפחת מהדרישה במכרז המקורי. 

רופא שיניים/מרפאת שיניים שאינו נותן שירות בהסכם כהגדרתו.רופא שיניים פרטי2.22

רופא שיניים 2.23
מומחה

מומחה  רישיון  מספר  בישראל  הבריאות  ממשרד  שקיבל  רופא 
בתחום  הוא  מומחיותו  שתחום  ובלבד  מסוים  רפואי  בתחום 
עליו  שהוסכם  מי  ו/או  השיניים  טיפול  הנדרש לביצוע  הרלוונטי 
)להלן :"רופא מורשה"( על דעת רופא החברה של המבטח ובעל 
מומחים  לרופאים  המוגבלים  שירותים  למתן  כמורשה  הפוליסה 

בתחום כאמור.

הבריאות שיננית2.24 משרד  מטעם  תקף  ישראלי  ורישיון  תעודה  בעלת 
בישראל לעסוק בהדרכה ו/או בביצוע הורדת אבן.

מכון צילום המורשה מטעם הרשויות המוסמכות לעסוק בצילום מכון צילום:2.25
העוסקים  צילום  מכוני  לרבות  הדמיה  או  פוטו  צילום  או  רנטגן 
למכשיר  רישיון  ובעל  וטומוגרפיה   CT במטבעים/אנליזות/צילומי 

קרינה למטרות רפואיות.

תביעות רופא המבטח2.26 בענייני  לעסוק  המבטח  ידי  על  שימונה  שיניים  רופא 
במחלקת תביעות שיניים אצל המבטח.

יועץ בעל 2.27
הפוליסה

את  המלווה  כיועץ  הפוליסה  בעל  ידי  לעת על  מעת  שימונה  מי 
ביצוע הוראות פוליסה זו וכן כל הפועלים בשמו ו/או מי מטעמו. 
ואשר תפקידו לייצג את המבוטחים בכל עניין רפואי-מקצועי או 
השאר  ובין  זו  פוליסה  הנוגע לתנאי  אחר  עניין  בכל  וכן  משפטי 
התאמתה מעת לעת, שדרוגה, שיפורה ורווחיותה. וכן מתן הסבר 
על מהות הביטוח ועל גמלאותיו ובכלל זה, בעת דחיית אישורים 
מנימוקים  המבטח  ע"י  תביעות  בגין  תשלום  דחית  או  לטיפול 
של  הרפואי  היועץ  ומוסמך.  יחיד  כבורר  היועץ  ישמש  דנטליים 

בעל הפוליסה ייבחר על ידי בעל הפוליסה.

ועל רופא אמון2.28 המבטח  עבור  יבצע/ו  אשר  המבטח,  מטעם  שיניים  רופא/י 
חשבונו בדיקה של המבוטחים במקרים חריגים. מוסכם כי רופא/י 

האמון יאושר/ו על ידי בעל הפוליסה.
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נספח הנושא את הכותרת "נספח א' – נספח טיפולים" המצורף נספח הטיפולים2.29
השיניים  רפואת  טיפולי  כל  את  הכולל  א'  כנספח  זו  לפוליסה 
המשקמת, שתלים וטיפולי האורטודונטיה )יישור שיניים( לילדים 
המפרט  כללי  מבוא  הכולל  הטיפולים  בנספח  כמפורט  בלבד 
מוקדם,  באישור  הצורך  את  הזכאות,  השירות,  מתן  תנאי  את 
נפרד  בלתי  המהווה חלק  והערות,  צילומים  בצירוף  הצורך  את 

מפוליסה זו.

לוח תגמולי ביטוח 2.30
ולוח השתתפות 

עצמית

"לוח  הכותרת  את  והנושא  זו  לפוליסה  כנספח  המצורף  לוח 
התגמולים" והמהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו. הנספח כולל 
כשיפוי  למבוטח  שישולמו  טיפולים(,  )לפי  הסכומים  של  פרוט 
רופאי/ ידי  על  שבוצעו  א',  בנספח  המפורטים  הטיפולים  עבור 
ו/או  הסכומים  את  וכן  המבטח,  עם  בהסכם  שאינם  מרפאות 
לרופא  לשלם  המבוטח  על  אשר  העצמית  ההשתתפות  שיעורי 

הסכם, אם נקוב לגבי טיפול מסוים השתתפות עצמית.

השתתפות עצמית 2.31
של המבוטח

חשבונו  ועל  בעצמו  לשלם  המבוטח  על  שאותו  שיעור  או  סכום 
לרופא/מרפאת ההסכם, בעת קבלת טיפול מרשימת הטיפולים 
המופיעה בנספח א', ואשר לגביו מצוינת בנספח התגמולים חובת 

תשלום השתתפות עצמית.
פי פרק או  כי חבות החברה לתשלום כלשהו על  מובהר בזאת 
נספח המצורף לפוליסה, תהיה רק לאחר ששולמה ההשתתפות 
שמעבר  המבוטח  הוצאות  לגבי  ורק  המבוטח  ידי  על  העצמית 
שיניים  רופא  באמצעות  המכוסה  הטיפול  בוצע  זו.  להשתתפות 
טיפול  בגין  המבוטח  של  העצמית  ההשתתפות  תהא  בהסכם, 
מכוסה על פי הנקוב בנספח הרלוונטי המצורף להסכם בעמודת 

"השתתפות עצמית".
ישפה  בהסכם,  שאינו  רופא  באמצעות  המכוסה  הטיפול  בוצע 
הטיפול  עבור  המבוטח  ששילם  בסכום  המבוטח  את  המבטח 
בלוח  שנקוב  כפי  המרבי  ההחזר  מסכום  יותר  לא  אך  לרופא, 

תגמולי ביטוח.

צירוף צירוף אוטומטי2.32 קבוצתי,  בריאות  ביטוח  תקנות  להוראות  בהתאם 
ובעל  מאחר  המתאפשר  הפוליסה  בעל  ידי  על  אובליגטורי 
שווי  גילום  כולל  מלא  באופן  הביטוח  עלות  את  מממן  הפוליסה 
ו/או במקרה של צירוף אובליגטורי עבור  המס עבור המבוטחים 
מבוטחים המבוטחים בביטוח קודם שהיה בתוקף למעלה מ – 3 

שנים.

בהתאם להוראות תקנות ביטוח בריאות קבוצתי, צירוף וולונטארי צירוף בהסכמה2.33
להצטרף  רצונו  על  המבוטח  של  מראש  הסכמתו  את  הדורש 

לביטוח )מאחר והמבוטח נושא בעלות כלשהיא עבור הביטוח(.

כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, למעט מדינות אויב.חו"ל2.34

מדינת ישראל כולל השטחים המוחזקים על ידי ישראל.ישראל2.35

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.חוק הביטוח2.36

חוזר ביטוח 2012-1-4 "ביטוח שיניים".חוזר ביטוח שיניים2.37
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תקנות ביטוח 2.38
בריאות קבוצתי

בריאות  )ביטוח  )ביטוח(  פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  תקנות 
קבוצתי(, תשס"ט – 2009.

כריתת חוזה הביטוח  3
תוכנו ותנאיו של הסכם הביטוח מהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה 3.1

זו ולא תשמע מפי מבוטח/ת הטענה, כי קיימים תנאים אחרים או 
נוספים בין שנאמרו בעל פה ובין שמצויים במסמך אחר.

כולל 3.2 בפוליסה,  הטיפולים  במפרט  המפורט  הביטוחי  הכיסוי 
החזר הוצאות בגין ריפוי שיניים ו/או מתן שירותים באמצעות נותן 
)בכפוף לתשלום ההשתתפות העצמית, במידה  שירות בהסכם 
ולמגבלות  והסייגים הכלליים  בפוליסה( בכפוף למגבלות  ומצוין 

של כל כיסוי וכיסוי.

לעניין 3.3 המבוטחים  של  השלוח  הוא  כי  מצהיר,  הפוליסה  בעל 
ייפוי כח בלתי חוזר מכל אחד מהמבוטחים  זו, כי קיבל  פוליסה 
לעת  מעת  לשנותה  הפוליסה,  את  לכרות  ומתן,  משא  לנהל 
ולייצגו אצל המבטח בכל עניין הנוגע ו/או הנובע מהפוליסה, וכי 
כל הודעה שתשלח אליו מהמבטח בעניינה תחשב כאילו נמסרה 
על ידו לכל מבוטח. מוסכם על הצדדים כי פוליסה זו נכרתה על 

בסיס ההצהרה.
תקופת הביטוח  4

4.1 1/8/2017 ביום  תחל  והיא  חודש,   48 בת  הינה  הביטוח  תקופת 
הראשונה"(.  הביטוח  "תקופת  )להלן:   31/7/2021 ביום  ותסתיים 
חודשים   48 בת  נוספת  ביטוח  תוארך לתקופת  הביטוח  תקופת 
הדעת  לשיקול  בהתאם  הנוספת"(  הביטוח  תקופת   " )להלן: 

הבלעדי של השב"ס.

על אף הקבוע בסעיף 4.1 לעיל, יהא בעל הפוליסה רשאי לסיים 4.2
הסכם זה מכל סיבה שהיא בתנאי כי יודיע למבטח בכתב בהודעה 
מוקדמת בת 90 יומי לפחות, על רצונו לסיים את ההסכם. במקרה 

כזה יחולו על המבוטח הכללים כקבוע בס' 6 להלן.

הפוליסה 4.3 תחודש  לא  מ-50,  בקבוצה  המבוטחים  מספר  פחת 
לפי  הביטוח,  תקופת  בתום  או  פקיעתה  במועד  הקבוצתית 

המוקדם.

פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום 4.4
תקופת הביטוח כאמור לעיל ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים שעל 
פיה עד תום תקופת הביטוח, אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד 

המבוטח בשל כיסויים אלה.
הצטרפות לביטוח והתחלתו  5

ההצטרפות לביטוח שעל פי הפוליסה זו הינה וולונטרית ומותנית 5.1
הבסיסית  השיניים  ביטוח  לפוליסת  המבוטח  של  בצירופו 

כהגדרתה לעיל והיותו עמית בקרנות הסוהרים.
5.1.1. סוהר/ת גימלאי/ת שהינם עמיתי קרנות הסוהרים ואלמן/ה 
של סוהר/ת או גמלאי/ת יוכלו להצטרף לפוליסה זו באופן 

וולונטרי.
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זו  לפוליסה  לצרף  יוכל  אלמן/ה  או  גימלאי/ת  סוהר/ת,   .5.1.2
ילדיהם/נכדיהם  ואת  זוגם  בני/בנות  את  וולונטרי  באורח 

בתנאי שהצטרפו לכיסוי שעל פי פוליסה זו בעצמם.
5.1.3. סוהר/ת, גימלאי/ת אלמן/ה עמיתי קרנות הסוהרים, אשר 
ואשר  הבסיסית,  לפוליסה  ילדיהם/נכדיהם  את  צרפו 
הרחיבו את הכיסוי על פי פוליסה זו לעצמם, יהיו ילדיהם/
נכדיהם אשר טרם מלאו להם 21 שנים זכאים לביטוח על 
הפרק האורטודונטי )פרק ב' נספח א'( תמורת תשלום דמי 
נוספים כקבוע בטבלת דמי הביטוח. אלמן/ה אשר  ביטוח 
צרפו את עצמו/ה ואת ילדיו/ה לפוליסה הבסיסית והרחיבו 
ילדיהם/נכדיהם  גם  יהיו  לעצמם,  זו  לפוליסה  הכיסוי  את 
אשר טרם מלאו להם 21 שנים זכאים לביטוח על פי הפרק 
האורטודונטי )פרק ב' נספח א'( תמורת תשלום דמי ביטוח 
נוספים כקבוע בטבלת דמי הביטוח. יודגש כי ביטוח הילדים 
הנ"ל עד גיל 21 כאמור לעיל, יהא לכיסוי אורטודונטי בלבד.
5.1.4. מוסכם כי בטופס ההצטרפות יציין המבקש האם במידה 
ו/או  עבורו  הביטוח  את  להמשיך  ירצה  לגימלאות  ויפרוש 
עבורו ועבור בן/בת זיוג וילדיו/ונכדיו )להלן: "בני המשפחה"(. 
יוכל  לגמלאות  פורש  אשר  המצטרף לביטוח  שכל  יובהר 
באם ירצה להמשיך את הביטוח עבורו ועבור כל מי שצורף 

בהיותו סוהר.
ילדים  למעט  לעיל   2.4 בסעיף  כמוגדר  המבוטחים  כל   .5.1.5
בסעיף  כאמור  בוטחו  אשר  שנים   21 להם  מלאו  שטרם 
ירצו להרחיב את פוליסת ביטוח השיניים  2.5 לעיל, אשר 
זו  לפוליסה  יוכל להצטרף  מבוטחים,  הינם  בה  הבסיסית 

)להלן: "פוליסת ביטוח השיניים המורחבת"(.
ימים   120 במהלך  תעשה  הנ"ל  לפוליסה  הצטרפות   .5.1.6
וכל מצטרף אליה ישלם את  זה,  שממועד תחילת הסכם 

דמי הביטוח רטרואקטיבית מיום תחילת הפוליסה לגביו.
הסוהרים  לקרנות  כעמית  שהצטרף  חדש/ה  סוהר/ת   .5.1.7
יוכל להצטרף לפוליסה זו ולצרף את בן/בת זוגו/תו וילדיו 
לקרנות  לשב"ס/הצטרפותו  גיוסו  מיום  ימים   180 במהלך 
הסוהרים. במקרה כזה ובמידה וצרף גם את ילדיו לפוליסת 
ביטוח השיניים הבסיסית, יהיו ילדים אלה עד מלאות להם 
21 שנה, מבוטחים ללא תמורה גם בפוליסה זו לפי הכיסוי 
הילדים  ביטוח  כי  יודגש  א'(  נספח  ב'  )פרק  האורתודנטי 
האורתודנטיה  לכיסוי  יהא  לעיל,  כאמור   21 גיל  עד  הנ"ל 

בלבד.
הבסיסי  השיניים  בביטוח  בוטח  אם   6 לגיל  שהגיע  ילד   .5.1.8
זו,  מורחבת  בפוליסה  מבוטחים  והסוהר/גמלאי/אלמן/ה 
תשלום  תמורת  המורחבת  לפוליסה  להצטרף  יכול  הילד 
המורחב  לביטוח  להצטרפות  בטבלה  המופיעה  הפרמיה 

האורטודנטי. 
והגיעו לגיל  זו  5.1.9. בן/בת של סוהר/ת שבוטחו על פי פוליסה 
21 יהיה זכאי המבוטח על פי פוליסה זו לצרפם לביטוח זה 

בתעריף של בן/בת זוג.
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5.1.10. על המבטח ליידע את המבוטח לפחות 90 יום לפני הגיע 
ילדו לגיל 21 על מנת לבקש הארכת הביטוח לילד זה גם 

אחרי גיל 21.
5.1.11. סוהר/ת, גמלאי/ת עמית קרנות הסוהרים אשר מתחתן/ת 
ומבוטח/ת על פי פוליסה זו יוכל/תוכל לצרף את בן/בת 
וולונטרי, בתנאי שצורפ/ה לפוליסת  זוגו לפוליסה באופן 
זה  סעיף  פי  על  ההצטרפות  הבסיסית.  השיניים  ביטוח 
זה  בסעיף  האמור  החתונה.  שמיום  הימים   180 במהלך 

יחול גם לגבי ילדיו/נכדיו.
מהאוכלוסיות  פרט  לכל  תתאפשר  לביטוח  הצטרפות   .5.1.12
המצוינות לעיל, ללא בדיקה מוקדמת של מצב הפה וללא 

התניה במלוא הזכויות עפ"י ההסכם.
אחד  של  שמו  יושמט  או  שהיא,ייגרע  סיבה  מכל  אם  כי  מוסכם 
בעל  ידי  על  למבטח  הועברה  אשר  מהרשימה  המבוטחים 
הפוליסה, הקובע לגבי ההצטרפות, יהיו הרישומים הקיימים אצל 
בעל הפוליסה. רישומים אלה יחייבו את המבטח. והמבוטח ששמו 

נשמט יהא זכאי למלוא התמורות כקבוע בפוליסה זו.
במקרים של חילוקי דעות לגבי מבוטח שנגרע מהפוליסה, במידה 
של  המפורשת  בקשתו  על  המעידים  המבטח  אצל  נתונים  ואין 
המבוטח לבטל את הביטוח – יפורש הדבר לטובת המבוטח והוא 

לא יגרע מהביטוח וישמרו מלוא זכויותיו.
אובליגטורית  הינה  הבסיסית  לפוליסה  ההצטרפות  כי  מובהר 
ולכלל הסוהרים. מוסכם כי אם מכל סיבה שהיא יגרע או יושמט 
הועברה למבטח על  שמו של אחד המבוטחים מהרשימה אשר 
ידי בעל הפוליסה הקובע לגבי הצטרפות יהוו הרישומים הקיימים 
אצל בעל הפוליסה. רישומים אלו יחייבו את המבטח. והמבוטח 

ששמו הושמט יהא זכאי למלוא התמורה כקבוע בפוליסה זו.
במקרים של חילוקי דעות לגבי מבוטח שנגרע מהפוליסה, במידה 
של  המפורשת  בקשתו  על  המעידים  המבטח  אצל  נתונים  ואין 
המבוטח לבטל את הביטוח – יפורש הדבר לטובת המבוטח והוא 

לא יגרע מהביטוח וזכויותיו יישמרו.
מוסכם כי במקרים המצוינים לעיל דמי הביטוח להם יהיה זכאי 
המבטח באופן רטרואקטיבי לא יעלו על 60 יום. מעבר לתקופה זו 
תהא למבוטחים הנ"ל זכאות מלאה גם ללא תשלום דמי ביטוח.

נוהלי ההצטרפות 5.2
לביטוח

קבלת  הינו  לפוליסה  משפחה  בני  של  לצירופם  תנאי   .5.2.1
הגמלאי  של  או  הסוהר  של  בכתב  המפורשת  הסכמתו 
הפוליסה  בעל  של  ואישורו  המשפחה  בני  של  לצירופם 

לצירוף.
5.2.2. סוהר/ת הרוצה לצרף את בני משפחתו לביטוח ימלא טופס 
שברצונו  המשפחה  בני  לגבי  לביטוח  להצטרפות  בקשה 
המשפחה  בני  כל  של  הביטוח  דמי  לניכוי  והוראה  לצרף 

שצורפו לביטוח וינוכו ממשכורתו ויגישן לבעל הפוליסה.
ימלא  לביטוח  משפחתו  בני  את  לצרף  הרוצה  גמלאי/ת   .5.2.3
המשפחה  בני  לגבי  לביטוח  להצטרפות  בקשה  טופס 
שברצונו לצרף והוראה לתשלום הפרמיה באמצעות תלוש 

הקצבה ויגישו לבעל הפוליסה.
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גמלאי/ת  לסוהר/ת,  מוקנית  לפוליסה  להצטרף  הזכות   .5.2.4
תועדה,  אשר  מראש,  המפורשת  הסכמתו  /ה  נתן  אשר 

לצירופו לפוליסה.
בפרטיו  שינוי  כל  על  למבטח  להודיע  מבוטח  כל  על   .5.2.5
למבטח  שנמסרו  כפי  משפחתו,  בני  ושל  שלו  האישיים 
המשפחתי  במצב  שינוי  לרבות  הביטוח,  עריכת  בעת 
ושינוי כתובת. יובהר כי הודעות המבטח למבוטח בהתאם 
לפרטים האישיים האחרונים הידועים לו או לבעל הפוליסה, 

תחשבנה כהודעות תקפות לכל דבר ועניין.
ביטול/ הפסקה/עזיבה/פרישה  6

ביטוחביטול הביטוח 6.1 חוזר  קבוצתי  שיניים  ביטוח  חוזר  להוראות   בהתאם 
.2012-1-4

תנאי,  בלא  עת,  בכל  הפוליסה  את  רשאי לבטל  מבוטח   .6.1.1
למעט דרישת החזר כספי כמפורט בפסקה 6.1.2 להלן. 

6.1.2. מבטח רשאי לדרוש החזר כספי ממבוטח שביטל פוליסה, 
בכפוף לכל התנאים המצטברים שלהלן:

6.1.2.1. המבוטח ביטל את הפוליסה במהלך שלוש השנים 
או  לראשונה  לפוליסה  צירופו  ממועד  הראשונות 
רבעי  שלושת  בחלוף  המסתיימת  תקופה  במהלך 
צירופו  בעת  בפוליסה  שהוגדרה  הביטוח  תקופת 
לראשונה, לפי המוקדם מבניהם )להלן - התקופה 
הקובעת(. לעניין זה, במקרה של חידוש הפוליסה 
או אצל מבטח  אותו מבטח  נוספת אצל  לתקופה 
נוסף  שבמסגרתו  פוליסה(  חידוש   - )להלן  אחר 
לפוליסה סל טיפולים שלא היה קיים לפני החידוש 
של  צירופו  כמועד  הפוליסה  חידוש  את  יראו   -
חידוש  של  במקרה  לראשונה;  לפוליסה  המבוטח 
פוליסה שלא נוסף במסגרתו סל טיפולים שלא היה 
קיים לפני החידוש - לא יראו במועד חידוש הפוליסה 

כמועד צירופו של המבוטח לפוליסה לראשונה.
הביטוח,  בתכנית  פורטו  הפוליסה  ביטול  תנאי   .6.1.2.2

בטופס הגילוי הנאות ובטופס ההצטרפות.
6.1.2.3. סך תגמולי הביטוח גבוהים מסך הפרמיות ששולמו 
תיערך  כאמור  הסכומים  בחינת  הפוליסה.  בגין 
לביטול  בקשה  הוגשה  שלגביו  למבוטח  ביחס  רק 
למבוטחים  קשר  ללא  הקובעת,  התקופה  במהלך 

אחרים בפוליסה.
לעיל,   6.1.2 בסעיף  האמור  הכספי  ההחזר  גובה   .6.1.2.4
סך תגמולי  בין  ההפרש  מבין  הנמוך  על  יעלה  לא 
הפוליסה  בגין  ששולמו  הפרמיות  סך  הביטוח לבין 
בגין  שמשולמת  החודשית  הפרמיה  מכפלת  או 
במספר  הביטול  בקשת  הוגשה  שלגביו  המבוטח 

החודשים שנותרו עד תום התקופה הקובעת.
"סך   - יוגדרו  הכספי  ההחזר  גובה  חישוב  לעניין   .6.1.2.5
ששילם הביטוח  תגמולי  סך   - הביטוח"  תגמולי 
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תביעות  בגין  הקובעת  התקופה  במהלך  המבטח 
מכוח הפוליסה של המבוטח שלגביו הוגשה בקשת 
חידוש  מיום  היא  הקובעת  התקופה  אם  הביטול. 
הפוליסה כאמור בפסקה 6.1.1. )א(, חישוב ההחזר 
הכספי יהיה על פי תגמולי הביטוח ששילם המבטח 
בגין סל הטיפולים החדש בלבד. המבטח יהיה רשאי 
לכלול בתגמולי הביטוח הוצאות בגין ניהול תביעות 
עשרה  על  יעלה  שלא  בפוליסה  שייקבע  בשיעור 

אחוזים מסך תגמולי הביטוח.
בשל  ששולמו  הפרמיות  סך   - הפרמיות"  "סך   .6.1.2.6
במהלך  הביטול  בקשת  הוגשה  שלגביו  המבוטח 
היא  הקובעת  התקופה  אם  הקובעת.  התקופה 
 .6.1.1 בפסקה  כאמור  הפוליסה  חידוש  מיום 
יהיו  הכספי  ההחזר  חישוב  לצורך  הפרמיות  )א(, 
הפרמיות ששולמו בגין סל הטיפולים החדש בלבד.

הפסקת/סיום ההסכם בתום תקופת הביטוח, או במקרה ביטולו 6.2
באותה  המבוטחים  כל  יחול על  הדין,  או  ההסכם  הוראות  עפ"י 

עת, ללא קשר למועד ההצטרפות לביטוח.

ושל בני משפחתו, 6.3 יופסק הביטוח שלו  עם פטירה של המבוטח 
אם בוטחו על ידו ולא גבו תשלומי דמי ביטוח או כל תשלום אחר 
בגין הפסקת הביטוח. אלא אם כן ימשיכו בני המשפחה במימון 

חלקם בעלות הביטוח.

יודגש כי מבוטח/ים שביטוחו/ם נסתיים או נפסק כאמור בסעיף 6.4
יוכלו לבצע  כלשהו,  המבטח לטיפול  אישור  קיבלו  ואשר  להלן, 
אותו או להשלימו, אצל המבטח בהתאם לתנאי הפוליסה גם אם 
לא  זה  סעיף  הביטוח.  בתום תקופת  ההסכם  נפסק  או  נסתיים 
יחול על כל עוזבי שב"ס האחרים, למעט הגמלאים כמצוין בסעף 
10.4, או סוהר/ת שנפטר/ה אשר לגביהם ולגבי בני מפחתם, יחולו 

ההסדרים הקבועים בפוליסה.

השיניים, 6.5 בביטוח  להמשיך  והמעוניין  לגימלאות,  הפורש  סוהר 
ימלא טופס הצטרפות לגימלאי. יעבירו למבטחת ויבוטח בביטוח 
ימשך עד  זה על כל תנאיו ברצף ביטוחי מלא כגימלאי. ביטוחו 
ידו  על  ימומנו  בפוליסה  הקבועים  הביטוח  דמי  הפוליסה.  לסיום 

וישולמו באמצעות המשך גבייה מהשכר )תלוש קיצבה(.

הפוליסה 6.6 בעל  אצל  המבוטח  של  שירותו  הפסקת  מיום  החל 
ובכפוף לאמור 6.4 לעיל, לא יכוסו טיפולי שיניים, ולא יהיה הוא 
ובני משפחתו רשאים להציג תעודת במוטח, ולקבל שירותי טיפול 

שיניים על חשבון המבטח.

מבוטח אשר יגרע את עצמו מהביטוח, בהתאם להוראות תקנות 6.7
ביטוח בריאות, לא יוכל לחזור לביטוח.
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הכיסוי הביטוחי - מקרה הביטוח  7
המבוטח 7.1 שקיבל  רפואיים  ושירותים  טיפולים  הביטוח  מקרה 

מרופא שיניים בישראל המפורטים בנספח א' המהווה את נספח 
הטיפולים המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

בגין 7.2 הוצאות  החזר  לרופא ההסכם,  או  למבוטח  ישלם  המבטח 
שיניים  מרופא  המבוטח  שקיבל  שיניים  ריפוי  שרותי  ו/או  טיפולי 
בישראל, בסייגים, בהיקף, בגבולות ובתנאים המפורטים בפוליסה 
ולדרישות  לנהלים  ובהתאם  הטיפולים  נספח   - א'  ובנספח  זו 

המפורטות בתקציר הטיפולים.

שביום 7.3 למי  רק  יכוסה  זו  פוליסה  פי  על  שיניים  יישור  כי  מודגש 
תחילת הטיפול טרם מלאו לו 21 שנים.

לא יכוסו טיפולי יישור שיניים למי שמלאו לו 21 שנים.7.4

תום תקופת הביטוח  8
הפסקת תקופת 8.1

הביטוח
בסוף  או  הביטוח  תקופת  תום  במועד  לסיומה  תגיע  הפוליסה 
המנויים  במקרים  או  לסיומה  הביטוח  הגיעה תקופת  בו  החודש 
זה  בסעיף  המנויים  במקרים  מבניהם  המוקדם  לפי   - להלן 

כדלהלן, אלא אם המבטח קיבל דמי ביטוח בעבור המבוטח:

באחד בחודש העוקב למועד בו הסתיימה העסקתו של הסוהר/ת.8.2

לקיצם 8.3 הגיעו  שנישואיו/ה  המבוטח  סוהר/ת  של  זוג  בן/בת 
בן  או  זוגו  בת  של  הביטוח  תבוא תקופת  זה  במקרה  בגירושים. 
זוגו של המבוטח לסיומה באחד בחודש העוקב למועד בו נמסרה 
סוהר/ת  שהינו  המבוטח  של  ילדיו  אם  כך.  על  הודעה  למבטח 
ימשיכו להיות סמוכים על שולחנו/ה, לא תבוא תקופת הביטוח 

שלהם לסיומה.

פטירתו של מבוטח. תחדל לגביו החובה לשלם את דמי הביטוח 8.4
החל מהאחד בחודש העוקב לחודש בו נפטר. בני משפחתו של 
המבוטח אשר צורפו לביטוח יהיו זכאים להמשיך בביטוח עד תום 

תקופת הביטוח לפי בחירתם.

בחו"ל 8.5 לעבוד  נשלח  אם  או  צאתו של המבוטח לתקופת חל"ת 
או  חודשים  )שלושה(   3 העולה על  שיצא לחו"ל לתקופה  ובלבד 
אי חזרת של הסוהרת לעבודה לאחר חופשת לידה במקרים אלו 
יופסק הביטוח בחודש העוקב, אלא אם כן יפנה הסוהר/ת למבטח 
ידי הסוהר/ת  יתבצע על  הביטוח כאשר התשלום  ובקש המשך 

בהמחאה או באמצעות כרטיס אשראי.
למרות האמור לעיל, תהיה המבטחת רשאית לבטח את המבוטח 
למשך תקופת שהייתו בחל"ת או בחו"ל או בחופשת לידה, וזאת 
לחברת  ישירות  ישולמו  זו  תקופה  עבור  הביטוח  שדמי  בתנאי 
הביטוח בחודש העוקב למועד יציאתו באמצעים המצוינים לעיל.

אי חזרתה של סוהרת מבוטחת מחופשת לידה. במקרה זה תבוא 8.6
תקופת הביטוח לסיומה באחד בחודש העוקב למועד בו נמסרה 

למבטח הודעה על כך. בתקופת היותה של מבוטחת בחופשת
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לידה יהיו זכאים היא ובני משפחתה )אם וככל שצורפו לביטוח( 
לכיסוי על פי הפוליסה. זאת, בתנאי ששולמו למבטח דמי הביטוח 

החודשיים בגין תקופה זו.

המבוטח יהיה חייב בתשלום דמי הביטוח החודשיים בגין החודש 8.7
בו הגיעה תקופת הביטוח לסיומה.

חבות המבטח לאחר מועד תום הביטוח  9
מבטח יכסה טיפולים שבוצעו בתוך 90 יום מתום תקופת הביטוח, 9.1

או במועד מאוחר יותר, בהתאם לתנאי תוכנית הביטוח, שמתקיים 
בהם אחד מאלה:

לאישור  שהוגשה  טיפולים  מתכנית  חלק  שהוא  טיפול   .9.1.1
המבטח במהלך תקופת הביטוח.

9.1.2. טיפול שהחל במהלך תקופת הביטוח.
9.1.3. טיפול הינו טיפול המשך לטיפול שבוצע בתקופת הביטוח, 
ואושר בהליך של אישור מראש. לדוגמא )מבנה ו/או כתר 
על גבי טיפול שורש שבוצע בתקופת הביטוח, מבנה וכתר 

על גבי שתל שאושר ושולם בתקופת הביטוח(.
תשלום דמי הביטוח הבסיסיים והגימלאות והתאמתם למדד  10

ידי 10.1 על  המשולמים  הביטוח  ותגמולי  למבטח  התשלומים  כל 
בסעיף  כמפורט  למדד  צמודים  יהיו  זה,  ביטוח  פי  על  המבטח 

2.18, 2.19 לעיל.

מנגנון ההצמדה למדד - כמפורט בסעיף ההצמדה המופיע בפרק 10.2
א'.

בסעיף 10.3 כמפורט   - זו  פוליסה  פי  על  הבסיס  מדד  כי  מוסכם 
ההצמדה המופיע בפרק א'.

דמי הביטוח ממועד תחילת הביטוח על פי פוליסה זו יהיו כקבוע 10.4
בטבלת הצעת המחיר.

בפרק 10.5 לאמור  יוצמדו  הכיסוי  פרקי  פי  על  המבטח  תשלומי  כל 
ההצמדה המופיע בפרק א'. 

כל תשלומי דמי הביטוח שעל בעל הפוליסה לשלם למבטח, יהיו 10.6
כאמור בפרק ההצמדה המופיע בפרק א'.

לפוליסה 10.7 אובליגטורית  שצורפו  הסוהרים  בגין  הביטוח  דמי 
הפוליסה  בעל  ידי  על  במרוכז  בחודשו  חודש  יועברו  הבסיסית, 
בסיס  על  יהיה  שיועבר  הסכום  המבטחת.  של  הבנק  לחשבון 
דרישת תשלום שתעביר המבטחת לבעל הפוליסה בעבור החודש 

שחלף, בניכוי דמי גביה כפי שידרש ע"י המל"מ. 

הסוהרים 10.8 של  הביטוח  דמי  הנותרים,  הביטוח  דמי  תשלום 
שהצטרפו לפוליסה המורחבת, דמי הביטוח של בני/בנות הזוג, 
אלמן/אלמנה/ ילד מגיל 6 – 21, ילד בוגר מעל לגיל 21, גמלאי/

גמלאית שהצטרפו לפוליסה הבסיסית ו/או לפוליסה המורחבת, 
ידי  על  שיועבר  הסכום  הגמלאות.  מנהלת  באמצעות  ישולמו 
המבטחת שתעביר  תשלום  דרישת  בסיס  על  יהיה  המנהלת 
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יודגש כי התשלום עבור  למנהלת הגמלאות בגין החודש שחלף. 
הסליקה באמצעות מנהלת הגמלאות יחול על המבטחת.

פרטי, 10.9 שיניים  רופא  ידי  על  שבוצע  טיפול  בגין  הביטוח  גמלאות 
בו  היום  יהא  התשלום,  ביצוע  יום   – בנקאית  בהעברה  יועברו 

יועברו הכספים בפועל למבוטח.

התשלום שבעל הפוליסה יהא חייב למבטח הוא סך דמי הביטוח 10.10
המהווה את דמי הביטוח הבסיסיים כפול מספר המבוטחים עפ"י 
סעיף 2.16, 2.17 תשלום דמי הביטוח על פי סעיף 2.18 לעיל יעשה 

ע"י בעל הפוליסה בהעברה בנקאית ישירה לחשבון המבטח.

דמי הביטוח למבוטחים על פי סעיפים 2.4.2, 2.5, 2.6 שהינם בני 10.11
זוג סוהר/ת גימלאי/ת ובני משפחתו, אלמן/אלמנת סוהר, ילדים 
מגיל 6 - 21 ובן/בת בוגרים מגיל 21 במידה וצורפו לביטוח באורח 
וולונטרי, יממנו על ידי המבוטח וישולמו למבטח דרך תלוש השכר 

של המבוטח.

עבור 10.12 הביטוח  דמי  את  למבטח  לשלם  מתחייב  הפוליסה  בעל 
סוהרת שיצאה לחופשת לידה על פי דין.

סוהר/ת שיצא לחופשה ללא תשלום )חל"ת( לרבות סוהרת אשר 10.13
תאריך את חופשת הלידה מעבר לקבוע בחוק, יהא חייב להסדיר 

את ביטוח/ה על פי פוליסה זו ישירות מול המבטח.
סייגים לחבות המבטח  11

מודגש ומובהר בזה, כי הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו מעניק 11.1
כיסוי ו/או שיפוי ו/או פיצוי ו/או תגמולי ביטוח כלשהם, יהיה מצב 
שיניו של המבוטח אשר יהיה, פרט לטיפולים המפורטים במפורש 
מקרה  של  בקיומו  הכיר  שהמבטח  ובתנאי  טיפולים  בנספח 

הביטוח.

המבטח לא יהא אחראי ולא ישלם על פי פוליסה זו בגין הפעולות, 11.2
ו/ רופא  ו/או  אדם  אצל  ביודעין  המבוטח  השירותים שביצע  ו/או 
הרשויות  ידי  על  מורשה  שאינו  מומחה  שיניים  רופא  אצל  או 
ו/או  מומחה  שיניים  כרופא  שיניים/או  כרופא  לעבוד  המוסמכות 

כשיננית, למעט מעבדות.

המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי עבור טיפולים ו/או שירותים 11.3
אחרים, אשר לא פורטו בנספח א' המהווה את נספח הטיפולים 

על פי פוליסה זו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו, יהיה המבטח פטור מכיסוי 11.4
ו/או שיפוי המבוטח, בכל אחד מהמצבים הבאים:

11.4.1. בגין הוצאות שהוציא עבור טיפול שיניים מעבר למצוין ליד 
אותו סוג הטיפול בנספח הטיפולים.

אינם  אשר  שיניים  טיפולי  עבור  שהוציא  הוצאות  בגין   .11.4.2
נכללים בנספח הטיפולים.

11.4.3. טיפול שלגביו המבוטח מסר למבטח עובדות כוזבות.
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11.4.4. טיפול שיניים שהתבצע שלא בהתאם לתנאים המצוינים 
לגביו בפוליסה או בנספח הטיפולים ובכלל זה בתקציר 

נספח הטיפולים הרלוונטי.
11.4.5. בגין תרופות שהמבוטח נזקק להן בקשר לטיפול שיניים.

11.4.6. טיפול שיניים שהינו טפול שיניים רפואי ניסיוני.
ידי  על  נגרמה  השיניים  לטיפול  כולה  ההזדקקות   .11.4.7

המבוטח/ת ובמזיד.
11.4.8. המבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בגין כל טיפול אשר 
הוחרג במפורש בפוליסה ו/או בנספחיה, וכן בגין כל טיפול 

החורג ממכסת הטיפולים וממסגרת חבות המבטח.
תגמולי הביטוח - מחויבות המבטח  12

בקרות מקרה הביטוח, ישלם המבטח תגמולי ביטוח כאמור להלן:

בכיסוי 12.1 הכלולים  הטיפולים  ברשימת  הכלול  טיפול  כל  עבור 
הביטוחי לפי נספח הטיפולים שיקבל המבוטח אצל אחד מרופאי 
המבטח  שבין  ההסכם  לתנאי  ישירות  המבטח  ישלם  ההסכם, 
יחרוג  לא  סוג  מאותו  הטיפולים  שהיקף  ובלבד  ההסכם;  לרופא 
מהכמות המותרת של אותו סוג טיפול כמפורט בנספח א' נספח 
חורגים  אינם  והטיפולים  הטיפולים,  בתקציר  ו/או  הטיפולים 
הפוליסה.  ובנספחי  בפוליסה  המפורטים  ומהסייגים  מההגבלות 
נקבעה בלוח התגמולים לגבי אותו טיפול חובת תשלום השתתפות 
ישלם המבוטח לרופא ההסכם את סכום ההשתתפות  עצמית, 

העצמית.
הפניית המבוטח ע"י רופא הסכם לקבלת טיפול אצל רופא שיניים 
מומחה לא תגדיל את אחריות המבטח מעבר לסכומים הנקובים 
בלוח התגמולים ולמעט תקרות מיוחדות לרופא מומחה הקבועות 

בנספח הטפולים ו/או בלוח התגמולים.

בכיסוי 12.2 הכלולים  הטיפולים  ברשימת  הכלול  טיפול  כל  עבור 
שיניים  רופא  ידי  על  במבוטח  שיבוצע  א',  נספח  לפי  הביטוחי, 
את  וישפה  המבטח  ישלם  המבטח,  עם  בהסכם  שאינו  פרטי, 
שהוציא  הממשיות  ההוצאות  בגין  ביטוח  בתגמולי  המבוטח 
לתשלום לרופא השיניים הפרטי ולא יותר מתקרת ההחזר אצל 
הביטוח".  "תגמולי   – ב  בנספח  כמפורט  בהסכם  שאינו  רופא 
במידה ובנספח ב' צויינו סכומי השתתפות עצמית, תנוכה מסכום 
למבוטח  שישולם  והסך  העצמית  ההשתתפות  בפועל  ההוצאה 

כהחזר לא יעלה על הסכום המקסימלי להחזר.
על מנת למנוע כל ספק,שיפוי המבוטח על פי פוליסה זו לא יעלה 

על הסכום ששולם על ידי המבוטח בפועל.
הפניית המבוטח ע"י רופא שיניים הפרטי לקבלת טיפול אצל רופא 
לא תגדיל את אחריות המבטח מעבר לסכומים  מומחה  שיניים 
הנקובים בנספח כתקרות לטיפולים אצל רופא מומחה, למעט 
תקרות מיוחדות לרופא מומחה הקבועות בנספח הטיפולים ו/או 

בלוח התגמולים
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בגין טיפולים אצל רופא/מרפאה פרטי/ת 12.3 סכומי שיפוי המבוטח 
שאינו בהסכם עם המבטח, נקובים בלוח התגמולים יותאמו בכל 
חודש בהתאם לשינויים שיחולו במדד, מהמדד הבסיסי ועד למועד 

תשלומם בפועל.

מהיום שבו 12.4 עבודה  ימי   14 תוך  למבוטח  ישולמו  הביטוח  תגמולי 
של  חבותו  לבירור  הנדרשים  המסמכים  כל  למבטח  נמסרו 
מקרה  של  במקרה  שלהלן  בסעיפים  לאמור  בהתאם  המבוטח 
תגמולי  ישולמו  הסכם  רופא  אצל  שיניים  טיפול  שהוא  ביטוח 
וההסדרים  להסכמות  בהתאם  ההסכם  לרופא  ישירות  הביטוח 

החלים בינו לבין המבטח.

בטיפול על 12.5 צורך  יש  המטפל  שיניים  רופא  שלדעת  מקרה  בכל 
בתחום  מומחה  רופא  לטיפול  זכאי  המבוטח  יהיה  מומחה  ידי 
עליו המליץ הרופא המטפל במרפאה או בבית חולים מוכר. אם 
המבטח,  עם  בהסכם  שנמצא  מומחה  רופא  אצל  היה  הטיפול 
תהיה השתתפות הנדרשת מהמבוטח זהה לזו הנדרשת במקרה 
שאינם  רופא/מרפאה  אצל  ההחזר  ושעור  הסכם  רופא  של 
שמופיע  כפי  הרגיל  ההחזר  מסכום   1.5 מפי  גדול  יהיה  בהסכם 
בלוח התגמולים שבנספח ב'. אולם בכל מקרה לא מעבר לסכום 

ששולם על ידי המבוטח בפועל.

מוסכם ומודגש ע"י המבטח כי ישמור על רמת איכות,טיב,והיקף 12.6
מהות הטיפול ברמה שלא תפחת מהנדרש על פי כל דין וכמתחייב 
מההנחיות המקצועיות הרשמיות בנושאים השונים, הן של משרד 
המבטח  בישראל.  השיניים  רופאי  הסתדרות  של  והן  הבריאות 
הנ"ל המתייחסות לכל מחויבויותיו  כי שמירת ההנחיות  מתחייב 
על פי פוליסה זו יהיו בהתאם לאלה הקיימות ביום תחילת הביטוח 

ויותאמו מעת לעת לכל ההנחיות והכללים שיפורסמו בעתיד.

יודגש כי במסגרת הקפדה על טיב, איכות, רמת ומהות הטיפולים 12.7
עת  בכל  הטיפולים.  בנספח  הקבוע  פי  ועל  לעיל  האמור  פי  על 
במהלך תקופת הביטוח, מתחייב המבטח לשמור כי כל הרופאים 
על  למבוטחים  השירותים  את  והמספקים  עמו  בהסכם  שהינם 
בסטנדרטים  שיעמדו  וטיב  איכות  רמת  יקיימו  הפוליסה,  פי 
במידה  ויותאמו  הטיפולים,  ביצוע  במועד  הקיימים  המקצועיים 
יותר, הן בשיטות הטיפול, הן ברמת  ובעתיד תדרש רמה גבוהה 

המכשור והן באמצעים ובמשאבים הקשורים בכך.

המבטח, להעסיק 12.8 מתחייב  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 
העומדים  בהסכם,  עמו  הקשורים  ומכונים  מרפאות  רופאים, 
בהוראות  עמידה  על  לפקח  אחראי  יהיה  הוא  דין,  כל  בדרישות 
ספק  כל  עם  התקשרותו  בעת  המבטח  זו יבדוק  למטרה  הנ"ל. 
וכי  בישראל  לעבוד  ומורשה  רישיון  בעל  הנ"ל  כי  עמו  הסכם 
המרפאות ומכוני הרנטגן וכיו"צ, עומדים בכל הדרישות הקבועות 

בכל דין וחוק.
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מודגש על מנת למנוע כל ספק סביר, כי המבטח יהא אחראי כלפי 12.9
הקשורים  ההסכם  שרופאי  לכך  הפוליסה  בעל  וכלפי  המבוטח 
בהסכמים  וכי  מקצועית,  אחראיות  בביטוח  מבוטחים  יהיו  עימו 
שבינו ובין לרופאי הסכם הנ"ל, מחויבים הרופאים לתת אחראיות 

למשך שנה לפחות לטיב עבודתם.

האמור 12.10 את  מלאה  לא  הסכם,  הסכם/מרפאת  רופא  התברר 
בסעיף 12.9 לעיל ולא ביטחה עצמה מקצועית, תחול האחריות 

לטיב הטיפול ולכל תביעה הנוגעת באחריות הנ"ל על המבטח.
כפל ביטוח – בהתאם לנוסח על פי תקנות ביטוח בריאות קבוצתי  13

לגובה  עד  הביטוח  תגמולי  סכום  מלוא  על  המוטב  כלפי  לחוד,  אחראי,  יהיה  המבטח 
זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות בעד  התקרה הקבועה בפוליסה, אף אם היה המוטב 
מקרה ביטוח גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת, בין אצל אותו מבטח ובין אצל מבטח 

אחר.
בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם, יישאו המבטחים 
בנטל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה 

הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח.
היה ומקרי הביטוח לפי פוליסה זו והנספחים המצורפים, מכוסים כולם או מקצתם אצל 
יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך לחברה בכתב מיד עם 

הגשת התביעה.
הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי כיסויים המוגדרים כפיצוי ולא כהחזר הוצאות-שיפוי.

תביעות לתשלום תגמולי ביטוח  14
נוהל הגשת 14.1

תביעה
בכל טיפול רפואי הנעשה במבוטח לפי פוליסה זו, פרט לטיפול 
מהמבטח לתוכנית  מוקדם  אישור  לקבל  המבוטח  חייב  משמר, 
הטיפול שהוכנה עבורו על ידי רופא השיניים שנבחר על ידו למעט 

טיפולים בהם נקבע במפורש שאין צורך באישור מוקדם.

אישור מוקדם 14.2
לביצוע טיפול 

שיניים

הביטוח  מקרה  קרות  על  למבטח  להודיע  המבוטח  על   .14.2.1
לקבלת  מוקדם  אישור  לקבלת  בבקשה  אליו  ולפנות 
הטיפול הרפואי. לא פנה המבוטח למבטח לצורך קבלת 
לעיל,  כאמור  הרפואי,  הטיפול  של  ביצועו  לפני  אישורו, 
הביטוח  תגמולי  סכום  את  להפחית  המבטח  רשאי  יהא 
משלם  שהיה  הסכום  לגובה  המבוטח  זכאי  יהיה  להם 
המבטח לו היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת 

אישור כאמור לפני ביצועו של הטיפול הרפואי.
המבוטח  ע"י  למבטח  תועבר  מוקדם  לאישור  הבקשה   .14.2.2
בעצמו או ע"י רופא שיניים שבהסכם במישרין, לפי העניין.
14.2.3. המבטח ישיב לכל פנייה לאישור מוקדם תוך 14 ימי עבודה 

מעת קבלת הבקשה אצל המבטח.
ההשתתפות  סכום  את  המבטח  יציין  האישור  גבי  על   .14.2.4

העצמית בו על המבוטח לשאת בגין כל טיפול.
מתן  מיום  שנה  בתום  יפוג  המוקדם  האישור  של  תוקפו   .14.2.5
האישור, אלא אם צוין אחרת בנספח א' לפוליסה )עיקרי 

השירותים והרבדים על פי סוג הכיסוי(.
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יהיה  לא  האישור,  מתן  לאחר  הטיפול  תוכנית  שונתה   .14.2.6
המבטח חייב בתשלום תגמולי ביטוח אלא אם היה מאשר 

את תוכנית הטיפולים אילו הוגשה במועד.
14.2.7. מבוטח שהחל בטיפול חייב לסיימו אצל אותו רופא לגביו 
ניתן האישור המוקדם. המבוטח יהיה רשאי לעבור לרופא 
אישור  את  מראש  שקיבל  בתנאי  הטיפול  לגמר  אחר 

המבטח לעשות כן.
14.2.8. מובהר, כי המבוטח רשאי לבחור, בשלב התביעה, בכל 
עם  שבהסדר  ספק  לבחירת  יוגבל  לא  והמבוטח  ספק 

המבטח.

הגשת תביעה 14.3
בגין טיפול שיניים 
שבוצע אצל נותן 
שירות שבהסכם

14.3.1. קיבל המבוטח טיפול שיניים אצל רופא שיניים בהסכם, 
עצמית  השתתפות  למעט  הטיפול  עבור  ישלם  לא  הוא 

כמפורט בלוח התגמולים נספח ב' לפוליסה.
14.3.2. אם מבוצע טיפול שיניים המכוסה ע"י פוליסה זו, והמחייב 
אישור מוקדם של המבטח, אצל רופא שיניים שבהסכם, 
יגיש רופא השיניים למבטח במישרין את תוכנית הטיפול 
בהתאם  לעיל.   14.2 בסעיף  כאמור  האישור  מתן  לצורך 
ישיב המבטח  ובכפוף להן,  להוראות סעיף 14.2.3 לעיל, 
טופס  קבלת  מעת  עבודה  ימי   14 תוך  האישור  לבקשת 
התביעה בצירוף כל הצילומים והמסמכים לבירור חבותו. 
נתן המבטח אישור כאמור לביצוע הטיפול, יעביר אישורו 
המבטח  יציין  האישור  גבי  על  השיניים.  לרופא  במישרין 
בו על המבוטח לשאת  את סכום ההשתתפות העצמית 
בגין כל טיפול. הכול בכפוף לאמור בסעיף 14.2 - "אישור 

מוקדם לביצוע טיפול שיניים".
14.3.3. תוקף אישור תוכנית לטיפול הינו לתקופה של שנה מיום 

מתן האישור.
השירות שבהסכם  מנותן  ישירות  יישלחו  הרנטגן  צילומי   .14.3.4

למבטח באמצעות האינטרנט.
במעמד  יחתום  זו,  פוליסה  פי  מי שבוטח על  כי  מוסכם   .14.3.5
אשר  רפואית  סודיות  על  וויתור  טופס  על  ההצטרפות 
יצורף למסמכי ההצטרפות הנ"ל. טופס הוויתור יאפשר 
למבטח ו/או לבעל הפוליסה וליועציו הקשורים בפוליסה 
בהקשר  למבוטח  הנוגע  רפואי  מיידע  כל  לקבל  זו, 

לפוליסה זו.
14.3.6. החליט המבטח לדחות באופן חלקי או מלא את התביעה 
שהגיש לו המבוטח ו/או לא לאשר תביעה במקרים בהם 
זו,  פוליסה  פי  אישור מוקדם, על  דורש  נספח הטיפולים 
הודעת הדחיה למבוטח להעביר  חייב לפני העברת  יהא 
את החומר הרפואי ואחר על פיו קבע את עמדתו, ליועצי 
של  החלטתו  נימוקי  את  שיבדקו  מנת  על  הפוליסה,  על 
המבטח והאם דחייתו תואמת את תנאי הפוליסה, ויפעלו 

על פי הסמכויות שהסכם זה מקנה להם.
14.3.7. רק לאחר אישור יועצי בעל הפוליסה ניתן יהיה להעביר 
חלקית  או  מלאה  תביעה  לדחיית  בדבר  ההחלטה  את 

למבוטח עצמו.
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הפוליסה  בעל  יועצי  של  פעילותם  את  ליעל  מנת  על   .14.3.8
קבצי  העברת  חשיבות  יודגש  לעיל,  בסעיף  כאמור 
המבוטחים ליועצי הביטוח .בפרק "שירות למבוטחים".

14.3.9. מוצהר ומוסכם כי תנאי מקדמי להכרת המבטח בתביעה 
לפי פוליסה זו, היא מילוי מדויק ומלא של הנהלים לעיל.
14.3.10. בבקשה לטיפול שיניים במרפאה הסכם הדורש קבלת 
אישור מוקדם, האחריות במלואה על הגשת בקשה כנ"ל 
תחול על רופא ההסכם. למבוטח לא תהיה כל אחריות 
כלשהי  טענה  לטעון  יוכל  לא  והמבטח  הבקשה  לגשת 

בנושא זה כנגד המבוטח.
וישולמו תביעות לתשלום  יאושרו  14.3.11. למרות האמור לעיל, 
התייעצות  בגינם  הוגשה  ולא  שבוצעו  טיפולים  על 
לראות  ניתן  אם  מראש  אישור  נתקבל  ולא  מוקדמת 
בצילומי רנטגן וצילומים פוטוגרפיים או בדרך אחרת את 

הזכאות הביטוחית.

הגשת תביעה 14.4
בגין טיפול שיניים 
שבוצע אצל נותן 

שירות שאינו 
בהסכם

14.4.1. במקרה של פניה לרופא שיניים שאינו בהסכם על המבוטח 
להודיע לרופא לפני קבלת הטיפול שהינו מבוטח בביטוח 

הוצאות טיפולי שיניים.
14.4.2. מבוטח שביצע טיפול שיניים המכוסה ע"י פוליסה זו אצל 
מחייב  ושאינו  המבטח,  עם  בהסכם  שאינו  שיניים  רופא 
הוצאותיו  לשיפוי  זכאי  יהיה  המבטח,  של  מוקדם  אישור 
בגין אותו טיפול, עד תקרת ההחזר הנקובה לאותו טיפול 
בלוח התגמולים, בתוך 14 ימי עבודה מעת קבלת טופס 
מקור  חשבונית  בצירוף  במשרדיו,  המבטח  של  תביעה 
וכל המסמכים והצילומים הנדרשים למבטח לשם בירור 

חבותו.
עם  בהסכם  שאינו  שיניים  רופא  אצל  שביצע  מבוטח   .14.4.3
והמחייב  זו,  פוליסה  ע"י  המכוסה  שיניים  טיפול  המבטח 
אישור מוקדם של המבטח, בכפוף לאמור בסעיף 14.2.2 
תקרת  עד  טיפול  אותו  בגין  הוצאותיו  לשיפוי  זכאי  יהיה 
בלוח התגמולים. המבטח  טיפול  לאותו  הנקובה  ההחזר 
ישפה את המבוטח תוך 14 ימי עבודה מעת קבלת טופס 
התביעה במשרדיו, בצירוף חשבונית מקור )בכפוף לאמור 
הנדרשים  והצילומים  המסמכים  וכל  לעיל(   14.2 בסעיף 
ידי המבוטח,  ונעשו על  בירור חבותו ככל  למבטח לשם 
המבטח  של  המוקדם  האישור  את  שקיבל  בתנאי  הכול, 
"אישור   -  14.2 לביצוע הטיפול בהתאם להוראות סעיף 

מוקדם לביצוע הטיפולים".
14.4.4. המבוטח יהיה זכאי לשיפוי עבור טיפולים שבוצעו בפועל, 
בלוח  הנקוב  הסכום  בגובה  זו,  פוליסה  עפ"י  והמכוסים 
ההשתתפות  של  המרבי  השיעור  עד  או  המרבי,  ההחזר 

עבור אותו טיפול, לפי הנמוך מביניהם. 
14.4.5. קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להגיש תביעה למבטח 
בהקדם האפשרי. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש 
בכתב, על גבי טופס ""הודעה על תביעה". אל התביעה 

יצורפו המסמכים כמפורט להלן.
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14.4.6. על המבוטח לדאוג שהרופא שיניים שאינו בהסכם יציין 
את הטיפולים שקיבל בטופס "הודעה על תביעה". כמו 
כן עליו לקבל מרופא השיניים צילומים שבוצעו לו, לשלם 
עבור הטיפול ולקבל חשבונית מס - מקור בגין התשלום.
14.4.7. למען הסר ספק, על המבוטח להגיש למבטח בגמר כל 

טיפול את המסמכים הבאים:
14.4.7.1. חשבונית מס.

14.4.7.2. טופס "הודעה על תביעה" שבו ציין הרופא סוג 
באיזה תאריך הם  קיבל,  הטיפולים שהמבוטח 
בוצעו ואת גובה התשלום בגין כל טיפול וטיפול.
הטיפולים  בגין  למבוטח  נעשו  אשר  רנטגן  צילומי   .14.4.8

המפורטים להלן:
14.4.8.1. עקירה – צילום לפני הטיפול )למעט שיני חלב(.

14.4.9. עקירה כירורגית – צילום לפני הטיפול.
14.4.9.1. קיטוע חוד השן – צילום לפני הטיפול.

14.4.9.2. טיפול שורש – צילום לפני הטיפול ובסיומו.
14.4.9.3. קיטוע מוך חי – צילום לפני הטיפול.

14.4.10. המבטח לא יאשר תשלום תביעה בגין אחד מהטיפולים 
כפי שפורט  רנטגן  צילום  יצורף לתביעה  לא  אם  הנ"ל 

לעיל.
14.4.11. על המבוטח להגיש מסמכים מקוריים או העתקים נאמנים 
למקור בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים 
ניתן  יכולת להמציאם. העתקים  פירוט הסיבה שאין  או 
במסרון  אלקטרוני,  בדואר  דיגיטלי-  באופן  גם  להגיש 
המבוטח.  של  המקוון  האישי  ובחשבון  השירות  למייל 
בביקור הראשון אצל רופא שיניים או אצל רופא ההסכם 
תיערך לכל מבוטח בדיקת פה ראשונית. טופס הבדיקה 
יכלול רישום מלא של הממצאים הדנטליים והאוראליים 
ורישום מצבים כלליים לבריאות הכללית של המבוטח 
שיכולה להיות להם השלכה לגבי הטיפול הדנטלי. על 
ולאחר  הטופס  את  השיניים  לרופא  למסור  המבוטח 
להעבירו  המבוטח  על  הטופס  את  ימלא  שהרופא 

למבטח.
תשלום תגמולי ביטוח למבוטח  15

ימי עבודה ממועד קבלת כל מסמכים הנחוצים 15.1 יבוצע בתוך 14 
לאשור ותשלום תביעה במשרדי החברה.

תקופת 15.2
ההתיישנות

של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה זאת היא שלוש 
שנים מיום קרות מקרה ביטוח.

הפרטים סודיות רפואית15.3 ומסירת  סודיות  על  ויתור  כתב  על  המבוטח  חתימת 
הרפואיים  הטיפולים  עם  בקשר  לחברה  הדרושים  והמסמכים 

שערך בשיניו.



96 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

מבטח יאפשר למבוטח המעוניין בכך לקבל טיפול חלופי לטיפול טיפול חלופי 15.4
מקובלים  רפואיים  סטנדרטים  שלפי  בתנאי  בפוליסה,  המכוסה 
ובתנאי  דומות,  רפואיות  להביא לתוצאות  צפוי  החלופי  הטיפול 
הטיפול  עלות  על  תעלה  לא  למבטח  החלופי  הטיפול  שעלות 

המכוסה בפוליסה.
הצמדה  16

סכומי דמי הביטוח החודשיים המשולמים למבטח, וגובה ההחזר 16.1
לשלם על  שיש  קיים,  אם  וסכום ההשתתפות העצמית,  המרבי 
פי תנאי הפוליסה על ידי החברה ו/או על ידי בעל הפוליסה ו/או 
המבוטח הכול  לפי העניין, הינם צמודים למדד הידוע במועד בו 

בוצע התשלום בפועל.

בוצע 16.2 בו  במועד  הידוע  המדד  שבין  היחס  יהא  ההצמדה  חישוב 
התשלום בפועל על ידי החברה לגבי סכום הביטוח בקרות מקרה 
דמי  המבוטח לגבי תשלום  ו/או  הפוליסה  בעל  ידי  או על  ביטוח 

הביטוח, לבין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 2.19 לעיל.
עיקרי השירותים והרבדים על פי סוג הכיסוי הביטוחי  17

טיפול שיניים 17.1
פרוטטי )משקם(

כל הטיפולים והשירותים הרפואיים אשר הגדרת הטיפולים שלהם 
מפורטת במפרט הטיפולים המסומן כנספח א' פרק ב' המצורף 

לפוליסה.

טיפול שיניים 17.2
אורתודונטי )יישור 

שיניים(

כל הטיפולים והשירותים הרפואיים אשר הגדרת הטיפולים שלהם 
מפורטת במפרט הטיפולים המסומן כנספח א' פרק ב' המצורף 

לפוליסה.

טיפולי שתלים 17.3
דנטליים

כל הטיפולים והשירותים הרפואיים אשר הגדרת הטיפולים שלהם 
מפורטת במפרט הטיפולים המסומן כנספח א' פרק ג' המצורף 

לפוליסה.

במפרט 17.4 המוגדרים  ושתלים  אורתודונטי  משקם,  טיפול  כל 
הטיפולים )המסומן כנספח א'( יינתן פעם אחת בתקופת הביטוח, 

בכל שן או בכל לסת לפי סוג הטיפול ולפי העניין.
טיפול שיניים במהלך שירות צבאי  18

יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח השיניים של בן/בת סוהר/ת, כפוף 
להוראות הצבא כפי שישתנו מעת לעת.

שירות מיוחד לילדים  19
יובהר כי, קיימים שירותים מסוימים בתחום רפואת השיניים עבור ילדים בסל הבריאות, 
הדין  בהוראות  שנקבעו  ובכפוף לתנאים  בהתאם  וזאת  החולים,  קופות  ידי  על  המוענק 
ובנהלי קופות החולים. שירותים כאמור עשויים להיות חופפים לכיסויים מסוימים בפוליסה.

תחלוף, זכות שיפוי כלפי צד שלישי  20
צד 20.1 כלפי  שיפוי  זכות  גם  למוטב  הייתה  הביטוח  מקרה  בגין  אם 

מעת  למבטח  זו  זכות  עוברת  ביטוח,  חוזה  מכוח  שלא  שלישי 
ששילם למוטב תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם, ומבלי 
מעל  שיפוי  שלישי  מצד  תחילה  לגבות  המוטב  בזכות  לפגוע 
מהצד המוטב  קיבל  זו.  פוליסה  פי  על  שקיבל  ביטוח  לתגמולי 
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השלישי שיפוי שהיה מגיע למבטח על פי סעיף זה, עליו להעבירו 
של  אחרת  פעולה  או  ויתור,  פשרה,  של  מקרה  בכל  למבטח. 
המוטב הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך 
בסכום שלא יעלה בכל מקרה על הסכום עליו ויתר המוטב, ועל 
התגמולים אותם קיבל מן המבטח. המוטב מתחייב לשתף פעולה 

ככל שיידרש ממנו לשם מימוש זכותו של המבטח כאמור

המבטח מתחייב לוותר על זכותו לשיפוי כלפי צד שלישי כאשר 20.2
שמוטב סביר  אדם  או  גוף  ידי  על  בתום לב  נגרם  ביטוח  מקרה 
לא היה תובע ממנו פיצוי עקב היותו קרובו של המוטב או אורחו, 
וכלפי אדם או גוף שהמוטב ויתר על זכות השיבוב כלפיו בכתב, 
על  לוותר  המבטח  מתחייב  כן  כמו  הביטוח.  מקרה  קרות  לפני 
מנהליה  בה,  המניות  בעלי  הפוליסה,  בעל  כלפי  כאמור  זכותו 

סוהריה וכל אדם או גוף הנמצא בשירותה.

בהתאם 20.3 משולמים  לפיהן  הביטוח  שתגמולי  ביטוח  בפוליסות 
לבין  בינם  החיוב  בנטל  המבטחים  יישאו  שנגרם,  הנזק  לשיעור 
עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה 

הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח. 
חילוקי דעות על איכות הטיפול /כישלון טיפולי/היועץ הרפואי  21

רפואיים 21.1 יועצים  בשירותי  להשתמש  זכאי  יהיה  הפוליסה  בעל 
בעל  שבין   )SLA( השירות  לאמנת  ובהתאם  לעיל  )כהגדרתם 
ייעוץ  שירותי  למתן  יפעלו  אשר  הביטוח,  יועצי  לבין  הפוליסה 
הביטוח  ליועצי  הייעוץ  דמי  המבטח.  מול  למבוטחים  מקצועי 
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, ובתוספת מס ערך מוסף 
כמקובל, יופחתו מהפרמיה המועברת למבטחת וישולמו ישירות 

ליועץ הרפואי על ידי בעל הפוליסה.

מקצועיים 21.2  - רפואיים  בעניינים  מבוטחים  של  ותלונות  השגות 
הנוגעים ליישומו של חוזה זה, ובכלל זה - וללא הגבלה - תלונות 
ידי המבטח,  ולא שולמו על  בדבר תשלום בגין טיפולים שבוצעו 
אישור )או אי-אישור( תכניות טיפולים )אם תהיינה כאלה( ולרבות 
ההחלטה האם טיפול משקם הוא לצורך רפואי או אסטטי בלבד, 
יועצי הביטוח של  תועברנה באמצעות המבוטח להכרעתם של 
בעל הפוליסה, אשר ייתנו החלטתם על בסיס עקרונות מקובלים 
ברפואת שיניים מודרנית ברמה גבוהה ביותר, ולאחר ששמעו את 

עמדת היועץ הרפואי של המבטח והתייעצו עמו.

במקרה הצורך ובתיאום עם היועצים הביטוחים של בעל הפוליסה 21.3
לשם  אמון  לרופא  חשבונו,  ועל  המבטח  ע"י  המבוטח  יופנה 
קבלת חוות דעת בכתב. חוות הדעת תהווה בסיס לביצוע תיקון 
יופנה המבוטח  או לחילופין  ע"י רופא ההסכם  או פעולה מחדש 
לרופא הסכם אחר לתיקון המצב. הכול בתיאום עם יועצי הביטוח 

דל בעל הפוליסה ובהסכמת המבוטח.

הטיפול החוזר יינתן על פי חבות המבטח בפוליסה זו כאילו לא 21.4
בוצע הטיפול הראשוני הלקוי לעניין המכסות הקבועות בפוליסה 
המבטח  של  מזכותו  לגרוע  כדי  באמור  אין  כי  מובהר  בלבד. 

להיפרע מהרופא בשל הטיפול הכושל.
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חוזר 21.5 טיפול  לעבור  המבוטח  על  כי  הפוליסה  בעל  יועצי  קבעו 
כתוצאה מליקוי בטיפול הקודם אצל רופא ההסכם, לא יצטרך 
כרוכה  הטיפולית  והפעולה  במידה  עצמית  השתתפות  לשלם 

בתשלום כזה.

נחלקו הדעות בין המבוטח לבין המבטח, לאחר ששמע את עמדת 21.6
רופא המבטח, תהיה דעתו של היועץ הרפואי של בעל הפוליסה, 
הדעה הקובעת, הסופית כפוסק מוסכם יחיד במסגרת הכיסויים 

בפוליסה.

היועץ 21.7 של  והכרעתו  הרפואי  ליועץ  הפניה  אפשרות  כי,  מובהר 
גורעת  זה, אינה  הרפואי בעניינם של המבוטחים כאמור בסעיף 
הוראות  פי  על  זכויותיהם  את  למצות  המבוטחים  של  מזכותם 
לערכאות  בפנייה  וכן  ערעור  בהגשת  הדין  והוראות  הפוליסה 

שיפוטיות.

לא אושרה תביעתו של המבוטח באופן מלא או חלקי, יפעלו יועצי 21.8
יוכלו לפנות  בעל הפוליסה לבדיקת התביעה. בתהליך הבדיקה 
אשר  המבטח  של  אמון  לרופא  ו/או  המבטח  של  הרפואי  ליועץ 

מתפקידו מדוע לא אושרה תביעתו של המבוטח.
מתן מסמכים למבוטח  22

בהתאם לנוסח על פי תקנות ביטוח בריאות קבוצתי

המבטח ימסור, עם תחילת תקופת הביטוח, לכל יחיד מקבוצת 22.1
המבוטחים, בין בהצטרפותו לראשונה, ובין במועד חידוש הביטוח 
לתקופה נוספת, העתק הפוליסה, טופס גילוי נאות לפי הנחיות 
המפקח על הביטוח, דף פרטי ביטוח וכן מסמכים נוספים שיורה 
עליהם המפקח. על אף האמור, חודש הביטוח הקבוצתי לתקופה 
נוספת אצל אותו מבטח או הוארך הביטוח לתקופה שאינה עולה 
על 3 חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה 
ובין המבטח על חידוש הביטוח תקופה נוספת, בלא שינוי בדמי 
הביטוח ובשאר תנאי הכיסוי הביטוחי, ימסור המבטח לכל יחיד 
מקבוצת המבוטחים הודעה על חידוש הביטוח בלבד ויציין- )1( כי 
הוארכה תקופת הביטוח ולא חלו שינויים בתנאי הכיסוי הביטוחי 
)2( את האפשרות של המבוטח לקבל העתק ממסמכי הפוליסה 
)3( את האפשרות של המבוטח לעיין במסמכי הפוליסה תוך מתן 
פירוט היכן הדבר ניתן. "שינוי בדמי הביטוח"- לרבות שינוי בחלק 
בדמי  שינוי  ולמעט  המבוטח,  בהם  שנושא  הביטוח  מדמי  היחסי 
בדמי  שינוי  או  בפוליסה  הנובע מהצמדה למדד שנקבע  הביטוח 
הביטוח הנובע בשל מעבר בין קבוצות גיל שפורטו בטבלת דמי 

הביטוח שנכללה בפוליסה.

חלה על המבוטח חובה לשלם דמי ביטוח או חלק מהם, ישלח 22.2
המבטח למבוטח, לפי דרישתו, העתק מהחוזה שבין המבטח לבין 
בקשת  בו  שהתקבלה  המועד  מן  ימים   30 בתוך  הפוליסה,  בעל 

המבוטח.
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נקבע, כי בעל הפוליסה ישלם את דמי הביטוח, במלואם, ישלח 22.3
המבטח למבוטח, לפי דרישתו, העתק מהחוזה שבין המבטח ובין 
בקשת  בו  שהתקבלה  המועד  מן  ימים   30 בתוך  הפוליסה,  בעל 

המבוטח, ואולם המבטח רשאי שלא לשלוח למבוטח.
דמי  התאמת  הביטוח,  דמי  גובה  לעניין  האמור  בחוזה  הוראות 

הביטוח והשתתפות ברווחים. 
שינויים בתנאי הביטוח או בדמי הביטוח  23

בהתאם לנוסח על פי תקנות ביטוח בריאות קבוצתי

מבטח לא יבצע במהלך תקופת הביטוח או במועד חידוש הביטוח 23.1
שנושא בתשלומם המבוטח  הביטוח  דמי  הקבוצתי, העלאה של 
או  15 שקלים חדשים במצטבר לכל מבוטח  בסכום העולה על 
על  אלא  מביניהם,  הנמוך  מהם,  אחוזים   50 על  העולה  בשיעור 
דמי  העלאת  מועד  בטרם  המבוטח  של  המפורשת  הסכמתו  פי 
הביטוח, אשר תועדה, ואם המבוטח הוא ילדו או בן זוגו של חבר 
בקבוצת המבוטחים – המבטח רשאי להעלות את דמי הביטוח 
לאחר שניתנה הסכמת אותו חבר להעלאת דמי הביטוח שהוא 
נושא בהם לגבי ילדו או בן זוגו; לעניין זה, "העלאה של דמי ביטוח" 

–
שנעשתה  הביטוחי  הכיסוי  בהיקף  הפחתה  לרבות   .23.1.1
כתחליף להעלאה של דמי הביטוח והעלאה בחלק היחסי 

מדמי הביטוח שנושא בהם המבוטח;
23.1.2. לרבות העברת חובת תשלום דמי הביטוח מבעל הפוליסה 

למבוטח, במלואה או בחלקה או הרחבתה;
למדד  מהצמדה  הנובעת  הביטוח  בדמי  העלאה  למעט   .23.1.3
הנובעת  הביטוח  בדמי  העלאה  או  בפוליסה  שנקבע 
הביטוח  דמי  בטבלת  שפורטו  גיל  קבוצות  בין  ממעבר 

שנכללה בפוליסה;
23.1.4. במהלך תקופת הביטוח – בנוגע לדמי הביטוח שמשלם 
המבוטח מתחילת תקופת הביטוח עד מועד העלאת דמי 

הביטוח;
הביטוח  לדמי  בנוגע   – הקבוצתי  הביטוח  חידוש  במועד   .23.1.5

ששילם המבוטח ערב מועד חידוש הביטוח.

חל שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחי, במועד חידוש 23.2
)בתקנת  הביטוח  במהלך תקופת  או  הקבוצתי  הבריאות  ביטוח 
משנה זו – מועד תחילת השינוי(, ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת 
 60 עד  השינוי,  תחילת  מועד  ערב  בה  מבוטח  שהיה  המבוטחים 
פירוט  הכוללת  בכתב  הודעה  השינוי,  תחילת  מועד  לפני  ימים 
של אותו שינוי; נדרשה הסכמתו המפורשת של מבוטח, כאמור 
בסעיף 2.33  או בסעיף 23.1 , תיכלל בהודעה כאמור פסקה לעניין 
ההסכמה המפורשת הנדרשת של המבוטח ובהעדרה המשמעות 
המפורשת  הסכמתו  התקבלה  לא  הביטוחי;  הרצף  העדר  של 
המבטח  ימסור  השינוי,  תחילת  למועד  עד  כאמור  המבוטח  של 
למבוטח בתוך 21 ימים, ולא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד תחילת 
השינוי, הודעה שנייה בדבר הצורך בקבלת הסכמתו המפורשת
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משליחה  אחרים  באמצעים  שנייה תימסר  הודעה  המבוטח;  של 
בדואר רגיל, לרבות, בדואר רשום או שיחת טלפון.

אחר,  מבטח  אצל  מבוטחים  לקבוצת  פוליסה  חודשה   .23.2.1
ימסור   – החידוש  ערב  הקבוצה  את  ביטח  לא  אשר 
הודעה  המבוטחים  בקבוצת  יחיד  לכל  האחר  המבטח 
בכתב בדבר חידוש כאמור, לא יאוחר מ-30 ימים ממועד 

חידוש הביטוח.
23.2.2. הסתיימה הפוליסה ולא חודשה, בין אם אצל אותו מבטח 
ובין אם אצל מבטח אחר, לכלל או לחלק מהמבוטחים, 
ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת המבוטחים שהסתיימה 
ימים  מ-30  יאוחר  לא  כאמור,  הפוליסה  חודשה  לא  או 
בדבר  בכתב  הודעה  הביטוח,  תקופת  סיום  ממועד 
היחיד  זכות ההמשכיות של  את  בה  ויציין  הביטוח,  סיום 
היחיד להנחה  זכות  ואת  לפוליסת פרט לביטוח בריאות 
בדמי ביטוח, ככל שכל אחת מזכויות אלה נוגעות בדבר, 
היחיד  של  נוספת  זכות  כל  כאמור  בהודעה  יפרט  וכן 

הנובעת מסיום הפוליסה.
ימסור  הפוליסה  בעל  לבין  המבוטח  בין  הזיקה  פסקה   .23.2.3
ימים   30 בתוך  המבוטחים,  בקבוצת  יחיד  לכל  המבטח 
מיום שנודע לו על הפסקת הזיקה כאמור או לכל המאוחר 
בתוך 90 ימים מיום הפסקת הזיקה כאמור, הודעה בכתב 
בדבר סיום הביטוח, הכוללת פירוט של זכויות המבוטח 

לפי הפוליסה הקבוצתית.
הבריאות  לביטוח  ההצטרפות  במועד  מבוטח  על  חלה   .23.2.4
תנאי  לפי  אשר  ביטוח,  דמי  לשלם  החובה  הקבוצתי 
ימסור  האמור,  המועד  לאחר  גבייתם  תחל  הפוליסה 
בעל  שאינו  הביטוח  דמי  את  שמשלם  למי  המבטח 
הודעה בכתב בדבר המועד שבו תחל הגבייה  הפוליסה, 
של דמי הביטוח; הודעה כאמור תימסר למבוטח תימסר 
למי שמשלם את דמי הביטוח במהלך שלושת החודשים 

שקדמו למועד הגבייה האמור.

ביטול הביטוח 23.3
לגבי מבוטח 

מסויים

23.3.1. חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח ולא 
המבוטח  והודיע  המבוטח  של  מפורשת  הסכמה  נדרשה 
שלאחר  הימים   60 במהלך  הפוליסה,  או לבעל  למבטח 
מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי, לפי העניין, על ביטול 
החל  לגביו  הביטוח  יבוטל  מבוטח,  אותו  לגבי  הביטוח 
במועד חידוש הביטוח או במועד השינוי, לפי העניין, ובלבד 
בשל  הפוליסה  לפי  זכויות  למימוש  תביעה  הוגשה  שלא 

מקרה ביטוח שאירע בתקופת 60 הימים כאמור.
הביטוח  תקופת  במהלך  תנאיו  שונו  או  הביטוח  חודש   .23.3.2
לעיל,  כאמור  המבוטח  של  מפורשת  הסכמה  ונדרשה 
הביטוח,  חידוש  מועד  עד  כאמור  הסכמה  התקבלה  ולא 
יבוטל הביטוח לגביו החל במועד חידוש הביטוח או במועד 
השינוי, לפי העניין; בוטל הביטוח כאמור בתקנת משנה זו 
ופנה מבוטח אל מבטח בבקשה להצטרף חזרה לביטוח 
יצורף המבוטח לביטוח הקבוצתי לפי העניין,  לשינוי,  או 
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תוך שמירה על רצף ביטוחי; לעניין תקנת משנה זו, "לא 
במפורש  המבוטח  סירוב  למעט   – הסכמה"  התקבלה 
לחידוש הביטוח או שינוי תנאיו ולרבות מבוטח שההודעה 
ובמהלכה  טלפונית  שיחה  באמצעות  לו  נמסרה  השנייה 

המבוטח לא הביע את הסכמתו המפורשת.
בין  הזיקה  פסקה   , 4.4 בסעיף  האמור  אף  על   .23.3.3
התקשר  הוא  שבשלה  הפוליסה,  בעל  לבין  המבוטח 
בחוזה לביטוח בריאות קבוצתי, יבוטל הביטוח לגבי אותו 
מבוטח, לכל היותר בתוך 90 ימים ממועד ביטול הזיקה; 
ואולם אם בעל הפוליסה הוא מעביד, מבטח יהיה רשאי 
שלא לבטל את הביטוח כאמור עד תום תקופת הביטוח 

הנקובה בפוליסה, בכפוף להסכמת המבוטח.
דוחות ונתונים  24

אחת לשנה, במשך תקופת ההסכם, בתוך 60 יום מתום השנה, יעביר המטח ישירות לבעל 
הפוליסה באמצעות יועצי הביטוח, דוחות מפורטים הכוללים פירוט תביעות ששולמו או 
שעתידות להשתלם וכן דו"ח תשלום פרמיות ודו"חות הנוגעים לכמות המבוטחים או כל 
חתך אחר שיידרש על ידי בעל הפוליסה. הדו"חות יערכו על ידי גורמים מוסמכים מטעם 
זמינים  יהיו  שיועברו  הנתונים  רואה חשבון המבקר של המבטח  ידי  ויאושרו על  המבטח 

לבעל הפוליסה לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון.
הוצאות הטמעה ותחזוקה  25

לא יאוחר מ – 30 יום מיום מתן הודעת הזכייה, יפיק המבטח על 25.1
חשבונו חוברת ביטוח מהודרת, על פי הוראות כל דין בנוגע לגילוי 
נאות, לרבות נוסח הפוליסה המלא, רשימת הרופאים והמרפאות 
נוסח  השירות.  קבלת  אופן  ופירוט  הסכם,  למבטח  יש  שעימם 
של  להחלטתו  כפופים  יהיו  בה  הכרוך  וכל  עיצובה  החוברת, 
תודפס  החוברת  עליו.  המקובלים  ובסטנדרים  הפוליסה  בעל 
במספר עותקים כמספר עובדי השב"ס וגימלאיו, בתוספת מספר 
יפיק,  המבטח  בעתיד.  לשורותיו  להצטרף  העתידים  הסוהרים 
על חשבונו, חוברות ביטוח נוספו לכל המבוטחים החדשים, לפי 
רשימה שיעביר לו בעל הפוליסה ו/או מי מטעמו. כל שינוי בנוסח 
החוברת חייב להיות מאושר, מרא ובכתב, על ידי השב"ס וקרנות 

הסוהרים.

הנפקת החוברת תבוצע על ידי ספקי השירות עמם המבטח מצוי 25.2
בקשר. בכל מקרה יובהר כי החוברת תעמוד בתנאים הקבועים 

בסעיף זה.

בנוסף לחוברת הכוללת את תנאי הפוליסה כקבוע לעיל, מתחייב 25.3
המבטח להנפיק כל חצי שנה מיום תחילת הביטוח על פי פוליסה 
בעל  פרטיה.  כל  על  מעודכנת  ההסכם  רופאי  של  חוברת  זו 
הפוליסה יקבל את החוברת הנ"ל ויפיץ אותן במייל או בכל דרך 

אחרת. עלות ההפצה תהא על המבטח.

הביטוח, 25.4 בתקופת  פעמיים  למבוטחים  לדוור  מתחייב  המבטח 
שניה  ופעם  הראשונה  הביטוח  תקופת  בתחילת  ראשונה  פעם 
בתחילת תקופת הביטוח הנוספת, בצירוף חומר שיווקי שיוחלט 
על די השב"ס וקרנות הסוהרים על צירופו. המבטח יישא בעלות
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דיוור החוברות למבוטחים דרך קבע. יודגש כי הדיוור יעשה ישירות 
לביתו של הסוהר/ת/גימלאי/ת אלמנ/ה עבורו ועבור בני משפחתו 

המבוטחים עימו.
אתר אינטרנט  26

המבטח מתחייב להקים ולהפעיל אתר אינטרנט לטובת המבוטחים, שבו יכלל כל המיידע 
הקשור לפוליסה, תנאיה ותנאי הפעלתה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יכלול האתר 
את כל התנאים המלאים של הפוליסה, תקציר הפוליסה, טבלת דמי הביטוח, כל הטפסים 
הרלוונטיים הקשורים בפוליסה, ובכלל זה טפסי הצטרפות, טפסי תביעה, וכיו"ב בפורמט 
אשר ניתן להורדה ולהדפסה ישירות מהאתר לשירות הלקוחות. האתר יציג את רשימת 
כל רופאי ההסכם, והתפלגותם על פי ערים ומקומות יישוב, ועל פי התמחיותיהם. הרשימה 

שתמצא באתר, תעודכן באורח שוטף.
שיתוף פעולה  27

כל 27.1 את  שנדרש לכך  לאחר  זמן סביר  תוך  למסור  המבוטח  על 
המיידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה או הבקשה לאישור 

מראש.

אם המבוטח עשה במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את 27.2
בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח, 
הופרה  אותו דבר.  נעשה  לא  אילו  בהם  חייב  שהיה  במידה  אלא 
31.1 לעיל או שהמבוטח מסר למבטח עובדות  חובה לפי סעיף 
למקרה  בנוגע  עובדות  מהמבטח  העלים  שהמבוטח  או  כוזבות, 
מרמה,  בכוונת  נעשה  והדבר  המבטח  בנוגע לחבות  או  הביטוח 

פטור המבטח מחבותו.

נגרם מקרה ביטוח ביב המבוטח במתכוון, פטור המבטח מחבותו.27.3

תעודות מבוטח  28
בסמוך לתחילת הביטוח ישלח המבטח למבוטח, לכתובת מגוריו, דף פרטי ביטוח, אשר 
יכלול את פרטיו האישיים של נושא הכרטיס, סוג הביטוח, תקופת הביטוח וכו'. את דף 
פרטי הביטוח יציג המבוטח ביחד עם תעודת הזהות שלו בפני רופא השיניים/המרפאה. 
אם המבוטח לא יציג מסמכים אלו בפני רופא השיניים/מרפאה שבהסכם, הוא רשאי שלא 

להעניק טיפול למבוטח על פי הסכם זה.
המשכיות בביצוע טיפולי שיניים – תקופת המעבר  29

המבטח מתחייב כלפי המבוטח/ים, שהיו בטיפול שיניים כלשהו 29.1
הביטוח  פי  שעל  אחר  שיניים  טיפול  כל  במהלך  או  אושר  אשר 
טרם  זו  פוליסה  כניסת  במועד  אם  כי  לעיל,  כמוגדר  הקודם, 
הסתיימו ו/או טרם הוחל בביצועם, הטיפולים הנ"ל והמבטח של 
הקודם,  הביטוח  תנאי  פי  בעלותם על  יישא  לא  הקודם  הביטוח 
יהיו זכאים לכיסוי הביטוחי מאת המבטח החדש, בתנאי כי  הם 
המבוטח הנ"ל בוטח במסלול המכסה את הטיפול הנ"ל על פי 

העניין בפוליסה החדשה.

מוסכם כי כל אישור לטיפול שניתן על פי הביטוח הקודם, יהיה 29.2
תקף במשך שנה.
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היה והמבוטח לא ביצע את הטיפול במשך שנה, יהא המבטח על 29.3
פי פוליסה זו רשאי לדרוש אישור מחדש לביצוע הטיפול הנדרש, 
בתנאי כי המבוטח הנ"ל בוטח במסלול המכסה את הטיפול הנ"ל 
ייטיב  על פי העניין בפוליסה החדשה. מוסכם כי האישור החדש 

עם המבוטח.

טיפולים שאושרו על פי הביטוח הקודם בין אם באמצעות רופא 29.4
הסכם ובין אם באמצעות רופא פרטי שאינו בהסכם עם המבטח, 
ואשר הוחל בביצועם אך לא הסתיימו בפרק זמן של שנה, יאושרו 
על  סביר  הסבר  קבלת  לאחר  החדש  המבטח  ידי  על  וישולמו 

השיהוי בביצועם.

על מנת למנוע כל ספק אפשרי, מתחייב המבטח לשלם לרופא 29.5
הסכם, בעבור טיפולים שהחל לבצע במבוטח, גם עם המבטח 

החדש סיים או הפסיק את ההסכם עמו.
שירות למבוטחים  30

והשירות 30.1 סוכנות  או  סוכן  שירותי  ע"י  תלווה  לא  זו  פוליסה 
וצוות שירות הלקוחות  ידי המבטח  יינתן על פיה על  למבוטחים 
שלו, ובכלל זה רופאי האמון של המבטח, היועץ הרפואי של בעל 
הפוליסה ועל ידי היועצים המלווים את המיזם הביטוחי של ביטוח 

השיניים.

יבקר 30.2 מטעמו  נציג  כי  המבטח  מתחייב  לעיל,  האמור  לאור 
או בכל מקום אחר  הרווחה של בעל הפוליסה,  יחידת  במשרדי 
על פי הוראת בעל הפוליסה, וזאת אחת לשבוע, ביום אשר ייקבע 
מנת שהנציג  הצורך, על  פי  למבטח, על  בין השב"ס  בהסכמה 
יטפל בכל הנוגע לקבלת מסמכי הביטוח טפסי הביטוח, צילומים 
וכיו"ב וכן ידאג להחזרת כל חומר רלוונטי כולל המחאת תשלום 

ואישורי תכניות טיפול.

בנוסף לאמור בסעיף .30.2 לעיל, במשך תקופה של 120 יום מיום 30.3
נוסף מטעמו  נציג  יקצה המבטח  חתימת ההסכם עם המבטח, 
אשר ישהה במשרד יחידת הרווחה במרכז ובמחוזות בתאום עם 
קצינות הרווחה לצורך מתן סיוע למצטרפים, וינחה אותם בכל 

הקשור להצטרפות הוולונטרית לפוליסה.

מוסכם כי זמן המתנה לקבלת טיפול רפואי במרפאת הסכם ע"י 30.4
ימי עבודה. על אף האמור לעיל,   14 יעלה על  רופאי הסכם לא 

טיפולי עזרה ראשונה וטיפול חירום יינתנו עוד באותו היום.

להעסיק 30.5 זכאים  יהיו  הסוהרים  וקרנות  השב"ס   - הביטוח  יועצי 
יועצי ביטוח אשר יכללו יועץ רפואי שהינו רופא שיניים כהגדרתו 
רפואיים  מקצועיים  ייעוץ  שירותי  וייתן  יפעל  אשר  בפוליסה, 
נושא  ובכל  והאחר  המשפטי  והייעוץ  הטיפול  לצד  למבוטחים 
מול  זו  מפוליסה  והנובע  הפוליסה  ולבעל  למבוטחים  הנוגע 
המבטח, רופאיו ורופאי האמון שמטעמו. אמנת שירות תיחתם בין 

השב"ס לבין יועצי הביטוח אשר ייבחרו ע"י בעל הפוליסה.
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למציע מערך מוקד/ים לקבלת שיחות ופניות טלפוניות המספק 30.6
מענה טלפוני בתוך 2 דקות לפניות מבוטחים בין השעות 08:00 
)בבוקר( ועד 20:00 )בערב( בימים א' – ה' וכן בשעות 08:00 עד 
שירות  של  הפוליסה  את  המכירים  מוקדנים  )ע"י  ו',  ביום   13:00
בתי הסוהר וקרנות הסוהרים(, וכן מוקד חירום בשעות שמעבר 
בתצהיר קבלת  תוכח  זה  בתנאי  עמידה  לעיל.  המוגדרות  לאלו 

תנאי מכרז מאומת ע"י עו"ד בו יצוינו הפרטים לעניין המוקד/ים.

שקרנות 30.7 למי  ו/או  הביטוח  ליועצי  להעביר  מתחייב  המבטח 
הסוהרים יורה לו מדי חודש קובץ מבוטחים הכולל הן את רשימת 
הסוהרים משרתי השב"ס, גמלאיו אלמניו/ותיו ובני המשפחה אם 
צורפו לביטוח שעל פי פוליסה זו. על מנת לאפשר ליועצי הביטוח 
הזכאות  תביעת  לשם  המבוטחים  ברשימת  מעודכנים  להיות 

ולשם בירור כל נושא העולה מתוך תנאי הפוליסה.

המבטח מתחייב לאפשר ליועצי הביטוח וכל הפועל מטעמם או 30.8
ומבלי לפגוע  ו/או בשם בעל הפוליסה, כניסה למשרדיו,  בשמם 
בכלליות האמור לעיל, נגישות יום יומית למידע הנמצא במחשביו 
על מנת לייעל ככל שניתן את הטיפול במבוטחים ובתביעותיהם.

המבטח מתחייב כך שניהול התביעות שיוגשו על ידי המבוטחים, 30.9
הן לגבי תוכניות שהוגשו לאישו מראש, והן לגבי תביעות לתשלום 
שהוגשו בין עם על ידי רופאי ההסכם, ובין אם באופן ישיר על ידי 
ידי צוות  ועל  יטפלו במחלקת התביעות של המבטח,  המבוטח, 

עובדי המבטח או על ידי מומחים המקבלים שכרם מהמבטח.

המבטח מתחייב שבשום מקרה לא תועבר על ידו או על ידי עובד 30.10
לטיפול  לתשלום,  תביעה  ו/או  מראש  לאישור  תוכנית  מטעמו, 
גורם מחוץ למחלקת התביעות של  ידי  בדרך של קפיטציה על 

המבטח.
שונות  31

הייתה למבוטח בגין מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד 31.1
שלישי שלא מכוח חוזה הביטוח, יישא המבטח בהוצאות המבוטח 
הכלולות בנספח הטיפולים וזכות המבוטח תעבור למבטח, וזאת 
מששלמה למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה. 
המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה, 
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או 

שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. 

קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח 31.2
לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה 

אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

של 31.3 תוצאה  הוא  הביטוח  מקרה  אם  יחולו  לא  זה  סעיף  הוראות 
מעשה ו/או מחדל שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה 
של  יחס  או  משפחה  קרבת  מחמת  שיפוי,  או  פיצוי  ממנו  תובע 

מעביד עובד ביניהם.
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ביטול הפוליסה על ידי המבטח  32
לא שולמו דמי הביטוח או חלקם במועד, ולא שולמו תוך 30 יום 32.1

בכתב  הפוליסה  מבעל  ו/או  מהמבוטח  דרש  שהמבטח  לאחר 
למבוטח  ו/או  הפוליסה  לבעל  להודיע  המבטח  רשאי  לשלמם, 
הסכום  אם  נוספים  ימים   30 כעבור  תבוטל  הפוליסה  כי  בכתב 
ספק  כל  למנוע  מנת  על  מובהר  כן.  לפני  יסולק  לא  שבפיגור 
ישא/ו בתשלום דמי  ו/או המבוטח לא  אפשרי, כי בעל הפוליסה 

הביטוח עקב אי תשלום, עד לסוף תקופת הביטוח.

על אף האמור לעיל, מובהר כי אין בהודעת ביטול זו כדי לשחרר 32.2
את בעל הפוליסה ו/או המבוטח מלשלם את דמי הביטוח המגיעים 

למבטח על פי הסכם זה עד מועד ביטול הפוליסה כדין.

לאחר ביטול הביטוח, תינתן לבעל הפוליסה האפשרות, תוך 90 32.3
יום מהמועד הקבוע לתשלום דמי הביטוח, שלא שולמו, לחדש את 
הפרשי  בתוספת  הביטוח שבפיגור  דמי  כל  תשלום  ע"י  הביטוח 
ריבית והצמדה ממועד התשלום עד יום התשלום בפועל. הביטוח 
יחודש ביום בו נפרעו כל הפיגורים. מובהר כי במקרה כנ"ל יהא 

המבטח אחרי לכל מקרה ביטוח אשר אירע בתקופת הפיגור.
חוק חוזה הביטוח והוראות המפקח – שינוי ההסכם במהלך תקופת הביטוח  33

מוסכם ומוצהר בזאת כי הוראות חוק חוזה הביטוח יחולו על הסכם זה, כמו כן מוסכם, 
כי כל שינוי שיעשה בחוק חוזה הביטוח, חוק בריאות ממלכתי ובכל דין רלוונטי אחר, אשר 
ייטיב את זכויות בעל הפוליסה ו/או המבוטחים יהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו החל 
מיום כניסתו לתוקף. אם יחוקק חוק אשר יבטיח ריפוי שיניים במסגרת ממלכתית, יבדקו 

הצדדים את המסגרת הנאותה לקיום הסכם זה, שינויו או ביטולו.
משינויים  ינבע  אשר  השיניים,  ביטוח  בענף  מהותי  שינוי  יחול  הביטוח  ובמהלך  והיה 
טכנולוגיים בענף או שתתפתח או תתקבל שיטת טיפול חדשה לבעיה רפואית המכוסה 
זו למסגרת הטיפולים הכלולים בכיסוי הרפואי במקום הטיפול  בהסכם, תיתוסף שיטה 
ידונו בהכנסת הטיפול החדש  וזאת לגובה עלות הכיסוי הקיים. הצדדים  הקיים בהסכם 

ומידת השפעתו על העלות.
הודעות  34

ותישלח 34.1 בכתב  הפוליסה תיעשה  של המבטח לבעל  הודעה  כל 
לפי המען של בעל הפוליסה המצויין להלן. כל הודעה של המבטח 
למבוטח תיעשה בכתב ותשלח לפי המען האחרון של המבוטח 
כל  הפוליסה.  לבעל  כאמור,  מען  ובהעדר  למבטח  מסר  אשר 

ההודעות תוכלנה להיעשות גם באמצעות הפקסימיליה.

על בעל הפוליסה/המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי כתובת 34.2
במכתב רשום.

שירות בתי הסוהר, ת.ד. 81, רמלה.בעל הפוליסה34.3

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.המבטח34.4

כתובת אחרונה של המבוטח, כפי שנמסרה למבטח על ידי בעל המבוטח34.5
הפוליסה.
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הודעה שתישלח על ידי החברה לכתובת האחרונה הידועה לו של 34.6
בעל הפוליסה/המבוטח תחשב כהודעה שהתקבלה על ידי הנמען 

תוך 72 שעות מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר.
מות המבוטח  35

נפטר מבוטח, יגיע הביטוח לגבי אותו מבוטח לקיצו. על אף האמור לעיל ניתן יהא להגיש 
תוך 60 יום מפטירת המבוטח, על ידי בני משפחתו, תביעות הנוגעות לעבודות או טיפולים 

שנעשו בחייו ואלו יטופלו כתביעות.
 36

כל מקרה בו מנוסחים הפוליסה ונספחיה בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, ולהיפך.
 37

כל שינוי או הוספה לפוליסה זו ייעשו בכתב בלבד ויחתמו ע"י בעל הפוליסה והמבטח.
מקום השיפוט  38

מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור למכרז זה, לרבות ההסכם והפרתו יהיה בבית המשפט 
ברמלה /לוד, בהתאם לסמכות העניינית.
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נספח א' פרק א' לפוליסה המורחבת - טיפולים פרוטטיים )משקמים(

מקרה הביטוח  1
ולסייגים  להוראות, לתנאים  בכפוף  בפה  אזור  או  שן  שחזור  ביצוע  הוא  הביטוח  מקרה 

המצוינים בפוליסה, תחילת פרק זה ובכל טיפול.
הזכאות לקבלת טיפולים פרוטטיים תחול במקרים הבאים:

א. כאשר יש הרס כותרת בשל עששת המחייב ביצוע טיפול שורש או עקירת השן.
ב. כאשר בשן קיים טיפול שורש או עקירה אשר בוצעו לפני תקופת ביטוח זה, או שאושרו 

ע"י המבטח במסגרת הסכם ביטוח זה ושולם בגין טיפולים אלו החזר מלא.
ג. למרות האמור לעיל, כאשר, על פי צילום רנטגן, ן/או צילום פוטו, ו/או על פי בדיקה של 
רופא של המבטח, ו/או בדיקה של היועץ הרפואי של בעל הפוליסה, נמצא שלמעלה 
מ 2/3 כותרת של שן ויטלית חסרה או נפגעה בפגיעה עששתית, ולמרות זאת אין צורך 

בביצוע טיפול שורש, יאושר כתר לשן זו.
תגמולי ביטוח  2

תגמולי ביטוח לטיפולים המכוסים על פי פרק זה, אם התקיימו 2.1
התנאים הבאים:

ו/או  חידוש  גם עקירה,  זה  ובכלל  הטיפול המשמר,  א. השלמת 
טיפול שורש.

אחרת,לפני  צוין  אם  אלא  מראש,  החברה  אישור  קבלת  ב. 
בכפוף  אחר  שיקומי  טיפול  כל  או  השיניים  השחזת  התחלת 

לאמור בסעיף 4.6 להלן.

נותן שירות שאינו 2.2
בהסכם

החברה תשפה את המבוטח בתגמולי ביטוח בכפוף לכל התנאים 
המצטברים הבאים:

א. עד לגובה התשלום בו נשא המבוטח בפועל.
ב. עד לגובה התקרה הנקובה לצד כל טיפול. 

ג. בניכוי השתתפות עצמית של המבוטח, במידה וקיימת. 

נותן שירות 2.3
בהסכם 

תגמולי  את  שבהסכם  השירות  לנותן  ישירות  תשלם  החברה 
השירות  לנותן  החברה  בין  ההתקשרות  תנאי  פי  על  הביטוח 
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של המבוטח, במידה וקיים, 

לנותן השירות כנקוב לצד כל טיפול בפוליסה.

וכל 2.4 המעבדה  עבודות  זמניים,  כתרים  כוללים  הביטוח  תגמולי 
הרפואיים  הסטנדרטים  פי  על  לפה  השחזור  להכנסת  הנחוץ 

המקובלים.

המבוטח ייחשב כזכאי לתגמולי ביטוח על פי פרק זה, בתנאי כי 2.5
גיל המבוטח בקרות מקרה ביטוח עולה על 21 שנה.

סייגים לחבות המבטח  3
סעיף החריגים הכללים בפוליסה חל אף על פרק זה.3.1

תגמולי 3.2 בתשלום  חייבת  תהא  לא  החברה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ביטוח על פי פרק זה במקרים הבאים:

המבוטח לביטוח  של  כניסתו  לפני  שהחל  טיפול  יכוסה  לא  א. 
כנקוב בדף פרטי הביטוח.
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ב. לא יכוסה טיפול באם לא אומת בתיעוד רפואי צורך בביצועו.

אחת 3.3 או  לשן  אחד  הינו  זה,  בפרק  לפי  הביטוחי לטיפול  הכיסוי 
ללסת לפי העניין, לתקופת ביטוח, אלא אם צוין אחרת.

דעת 3.4 חוות  פי  על  אם  טיפול,  תכנית  לאשר  לא  רשאי  המבטח 
עומדת  אינה  למבטח  שהוגשה  הטיפול  תכנית  החברה  רופא 

בסטנדרטים הרפואיים המקובלים.

הכיסוי אינו כולל, שיחזור שן או אזור בפה הקשור באופן ישיר ו/או 3.5
עקיף במטרת יופי ו/או אסתטיקה.

טיפול הנובע מאירוע תאונתי מכל סוג למעט המצוין בסעיף 4.1 3.6
להלן. 

טיפולים 3.7 בגין  המבוטח  שיפוי  ו/או  מכיסוי  פטור  יהיה  המבטח 
החורגים ממסגרת הכיסוי.

שירותים וטיפולים דנטליים הנכללים במסגרת פרק זה  4
המבטח יכסה הוצאות טיפולים משקמים )פרוטטיים(. למבוטח 4.1

ההחזר  לסכום תקרת  ועד  זה  בנספח  כמפורט   21 מגיל  מבוגר 
הנקוב בנספח ההחזרים הרלוונטי וכמפורט להלן:

הצורך  אשר  )פרוטטיים(  משקמים  טיפולים  ורק  אך  יכוסו  א. 
בביצועם הוא תוצאה ישירה, והמשך ישיר של עקירות, וטיפולי 
או  זה,  ביטוח  תקופת  לפני  שבוצעו  קבועות,  בשיניים  שורש 
שאושרו על ידי המבטח במסגרת הסכם ביטוח זה ושולם בגין 

טיפולים אלו החזר מלא.
ב. למרות האמור לעיל, כאשר, על פי צילום רנטגן, ו/או צילום 
פוטו, ו/או על פי בדיקה של רופא אמון של המבטח, ו/או בדיקה 
של היועץ הרפואי של בעל הפוליסה, נמצא שלמעלה מ 2/3 
עששתית,  בפגיעה  נפגעה  או  חסרה  ויטלית  שן  של  כותרת 
ולמרות זאת אין צורך בביצוע טיפול שורש, יאושר כתר לשן זו.
תוצאה  הוא  בביצועם  הצורך  אשר  משקמים  טיפולים  יכוסו  ג. 
אשר  טיפולים  יכסה  לא  הביטוח  בשיניים.  חבלות  של  ישירה 
התאונה  נזקי  אם  או  בקטטה,  או  במזיד,  נגרם  בהם  הצורך 
מילואים,  או  סדיר  צבאי  שירות  במהלך  משנגרמו  מבוטחים 
תאונת דרכים או תאונת עבודה. כל נזק תאונתי אחר לשיניים, 
צורך מוכח בצילומי  פי  יכוסה בביטוח על  קיימים,  ושחזורים 
רנטגן, וכפוף לאישור תוכנית טיפול שהוגשה לאישור מוקדם 

של המבטח.
על  )פרוטטיים(,  משקמים  טיפולים  הוצאות  יכסה  המבטח  ד. 
גבי שתלים אשר בוצעו ושולמו על ידי המבטח בכפוף לנספח 
הטיפולים הכירורגיים של השתלות שיניים כמפורט בנספח זה 
)פרק ג' טיפולים משקמים( ועד לסכום תקרת ההחזר הנקוב 

בנספח הגימלאות לטיפולים משקמים.
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תכוסה החלפת שחזורים )כתרים, גשרים, מבנים יצוקים וישירים, 4.2
צורך  וקיים  במידה  ותותבות שלמות(  נשלפות  חלקיות  תותבות 
רפואי-דנטלי להחלפתם, וכאשר לא ניתן על ידי תיקון מעבדתי 
"החלפת   -  2 בסעיף  לאמור  בכפוף  שמיש.  למצב  להביאם 

שחזורים" להלן.

שיניים 4.3 עקירת  או  חסר  בעקבות  גם  פרוטטים  טיפולים  יכוסו 
נשירות עקב חסר מולד של השן הקבועה.

שיניים 4.4 רופא  אצל  המבוטח לבצע  רשאי  המשקם,  הטיפול  את 
כללי, או אצל מומחה לשיקום הפה. ואולם למען הסר ספק, גובה 
התשלום לשחזורים פרותטיים )כתרים, גשרים, מבנים, תותבות 
חלקיות ושלמות מכל סוג ותיאור(, אחיד לגבי הכיסוי הנ"ל, ועל 
פי המפורט בנספח ב' פרק ג'. ולא יהיה החזר נוסף לטיפול על 

ידי מומחה לשיקום הפה, או החזר בגובה שונה.

הרופא שבהסכם או שאינו בהסכם, יגיש תוכנית לאישור מראש 4.5
של המבטח, והמבטח מתחייב להחזיר תשובתו לרופא בתוך 14 
לרופא  ו/או  למבוטח  התשלום  מובטח  כזה  במקרה  עבודה.  ימי 
המומחה, עם סיום הביצוע של תוכנית הטיפול שאושרה כלשונה.

יפנה 4.6 להלן  שיפורט  כפי  פרוטטי  טיפול  לקבל  שצריך  מבוטח 
טיפול  שיבוצע  לפני  הטיפול  לביצוע  מראש"  "אישור  לקבלת 
הביטוח  במסגרת  לקבל  המבוטח  זכאי  אותו  כלשהוא  פרוטטי 
ועבורו הוא עשוי לבקש החזר כספי. על המבוטח להודיע למבטח 
אישור  לקבלת  בבקשה  אליו  ולפנות  הביטוח  מקרה  קרות  על 
מוקדם לקבלת הטיפול הרפואי. לא פנה המבוטח למבטח לצורך 
לעיל,  כאמור  הרפואי,  הטיפול  של  ביצועו  לפני  אישורו,  קבלת 
יהא רשאי המבטח  להפחית את סכום תגמולי הביטוח להם יהיה 
זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו היה פונה 
המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור כאמור לפני ביצועו של 

הטיפול הרפואי.

יבטל 4.7 לא  לכשעצמו  מוקדמת  התייעצות  בתנאי  עמידה  חוסר 
זכאות לכיסוי הוצאות טיפול שיניים מכוסה, במידה ויוכח בדיעבד 
אבחנתיים  באמצעים  או  אבחנתיים,  רנטגן  צילומי  באמצעות 
אחרים, כי אכן נתקיימו התנאים, קודם לביצוע הטיפול, לזכאות 

ביטוחית לכיסוי הוצאות הטיפול.

לצורך התביעה לתשלום יגיש רופא ההסכם או המבוטח )במידה 4.8
והנו מטופל בידי רופא שאינו בהסכם(, רישום מפורט של ממצאי 
פריאפיקלים  צילומים  או  צילום  יצורפו  אליו  בפה,  הבדיקה 
בודדים )או סטטוס דנטלי( עדכניים, אשר בוצעו בסמוך לכתיבת 
לפני  ועוד  כן(,  לפני  חודשיים  מאשר  יותר  )לא  הטיפול  תוכנית 
השחזת השיניים. המראים את רקמות התמיכה הגרמיות )העצם 
האלביאולרית(, ואת חוד שורש השן )אפקס( של השיניים שיכוסו 
בכתרים בין אם בכתב בודד, או בשן מאחזת )אבטמנט( בגשר, 
וזאת בנוסף לטופס התביעה לתשלום, המפרט את מספר השן או 
השיניים המועדות לשיקום, סוג השחזור, חומר השחזור וכו', וכן 

יגיש צילומים של סיום הטיפול.
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חלקי, 4.9 או  מלא  החזר  המבוטח  יקבל  המבטח  אצל  עיון  לאחר 
בנימוקים  מלאה תלווה  או  חלקית  דחייה  הטיפולים.  ביצוע  בגין 

מפורטים.

תוקף האישור הינו לשנה. לאחר מכן ניתן להאריכו, בתנאי שלא 4.10
חל שינויי במצב המשנן שיש בו משום השפעה על תוכנית הטיפול 

שאושרה והאישור שניתן בגינה.

שאינה 4.11 מסיבה  לסיימו  ניתן  שלא  פרוטטי  טיפול  של  במקרה 
הטיפול  תוכנית  של  היחסי  החלק  את  המבטח  ישלם  דנטלית, 
המלא  לסכום  מעבר  המבוטח  יקבל  לא  מקרה  בכל  שבוצעה. 
את  להשלים  יחזור  אם  גם  שאושרו,  הטיפולים  בגין  לו  המגיע 

הטיפולים שאושרו.

במקרה הצורך יכול המבוטח לפנות להתייעצות של חוות דעת 4.12
העניין.  לפי  אחר  מומחה  או  הפה  לשיקום  מומחה  אצל  שניה 

המבטח יכסה עלות בדיקה זו.
להלן רשימת הטיפולים והשירותים הדנטליים המכוסים במסגרת פרק זה והגדרתם

תותבת חלקית קבועה  1
כתר או כתרים )כמפורט להלן(, אם כבודדים או כיחידות בגשר, יכוסו הכתרים הבאים: 

כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיס.1.1

כתר חרסינה מאוחה למתכת לא אצילה על שתל.1.2

כתר שרף/אקריל על בסיס מתכת אצילה )כתר ויניר(.1.3

כתר יצוק ממתכת חצי אצילה או אצילה.1.4

בתביעה 1.5 יבוצע  זה  טיפול  כיסוי  בעת  התשלום  זרקוניה.  כתר 
פרטית בלבד

עבודות 1.6 והשיניים לתותבת,  הפה  של  ההכנה  את  כולל  הטיפול 
לפה,  התותבת  הכנסת  והמתכת,  החומרים  מחיר  המעבדה, 

והתאמות הדרושות עד להשגת תוצאה משביעת רצון.

התשלום עבור תותבת חלקית קבועה שפורטו לעיל כולל כתר/ 1.7
גשר זמני, איזון מנשך, הדבקה זמנית וקבועה, והתאמות נדרשות 

במשך 6 חודשים, לאחר הכנסת התותבת.

למען הסר ספק, גשר יחשב לפי מספר השיניים החסרות בתוספת 1.8
שן מאחזת אחת בכל צד ולא לפי מספר היחידות הכלולות בו. 
יהיה כזה בו חסרה שן אחת, גשר בן  יחידות  לדוגמא, גשר בן 3 
שיניים  ותהיינה  במידה  שיניים.   3 חסרות  בו  כזה  יהיה  יחידות   5
נוספות סמוכות לגשר אשר בהן קיימת זכאות לכתרים בגין טפול 
אלו  שיניים  מניין  יחשב  לא  חסרות,  שיניים  או  שן  בגין  או  שורש 

בגשר, בין אם תחוברנה לגשר הראשון ובין אם לאו.
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התשלום יהיה עבור שן מאחזת אחת מכל צד של מרווח שיניים 1.9
המרווח  את  )המשלימות  התלויות  השיניי  כל  עבור  וכן  חסרות 
החסר(. אם קבע הרופא המטפל שיש צורך בשן מאחזת נוספים 
יקבע האישור על פי חוק אנטה )מספר השורשים ושטח השורשים 
המתאים(, בכל מקרה אחר – יובא העניין להכרעתו הסופית של 

הרופא היועץ מטעם בעל הפוליסה.

רקמות 1.10 )מצב  הפריודונטלי  המצב  כאשר  גשר  יכוסה  לא 
כזה  במקרה  מעורער.  או  לקוי  המאחזת  השן  של  התמיכה( 
יופנה המבוטח קודם כל לטיפול )מכוסה( אצל מומחה לטיפולי 
יכולת  ואישורו על  סיום הטיפול  ורק לאחר  )פריודונט(,  חניכיים 

השן המאחזת לשאת בנטל הגשר, יבוצע הטיפול וישולם.

)פרט 1.11 ברציפות  ומעלה  שיניים   4 של  חוסר  קיים  בהם  במקרים 
לאזור קדמי כאשר חסרות שיניים 12-22, 42-32(, לא ניתן לבצע 
לנספח  בכפוף  השתלה  המבוטח לבצע  יכול  זה  במקרה  גשר, 
ההשתלות הכירורגיות או לחילופין לבצע תותבת חלקית נשלפת.

לא יכוסה גשר כאשר קיים בלסת חוסר של 8 שיניים ומעלה )לא 1.12
כולל שיני בינה(.

גשר תלוי קדמי יאושר בכל מקרה בו שן 14 או 24, או 34, או 44, 1.13
חסרה, ושן הקודמת לשן החסרה הנה ויטלית ואינטקטית או בעלת 
סתימה שטחית בלבד, ואין כל התוויה קרובה לביצוע טיפול שורש 
בשן, ואילו השיניים דיסטלית )אחורית( לשן החסרה הנן בעלות 
סתימה או טיפול שורש. הרצון להימנע מלכלול את הניב בגשר 
אחורי, ושימורה לצורך שיקום עתידי של השיניים הקדמיות, הוא 

שמנחה שיקול זה.

שורש, 1.14 טיפולי  שעברו  סמוכות  שיניים  מספר  וקיימות  במידה 
יוכל  לא  חסרות,  שיניים  בגין  גשרים  ו/או  כתרים  בהן  ואושרו 
המבטח להתערב בשיקולי הרופא והמבוטח ולמנוע חיבורם של 
בינן לבין  ו/או  עצמן  בינם לבין  שורש  טיפולי  שעברו  אלו  שיניים 

הגשר הסמוך זה לזה.

לא יקבע מספר מכסימלי של כתרים מחוברים זה לזה, גם אם 1.15
חלקם על חשבון המבטח וחלקם על חשבון המבוטח, אלא אם כן 

חיבורם יכול לגרום נזק רפואי על פי דעת היועץ הרפואי.

לאותה 1.16 מתוכננים  להוצאה  חלקית  ותותבת  קבוע  גשר  כאשר 
יאושרו שני סוגי השחזור. מודגש  לסת, וכאשר יש אפשרות כזו, 
בזאת כי יכול המבוטח, כחלופה לאמור. לבצע גשר וטיפול ע"ג 

שתלים )במקום התותבת(.
החלפת שחזורים  2

הוצאות 2.1 יכוסו  המשקם  הביטוח  של  הרגילים  לכיסויים  בנוסף 
החלפת שחזורים בתנאים כדלקמן:

א. בכל מקרה בו נעקרה שן מאחזת לגשר, יאושר הגשר החדש 
 4 על  יעלה  לא  התלויות  הגשר  יחידות  שמספר  בלבד  כולו, 

שיניים.
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כן,  אם  אלא  הכתר,  שורש דרך  טיפול  בוצע  בו  מקרה  בכל  ב. 
ניתן לבצע טיפול השורש, וסתימה בכתר/בשן המאחזת. בכל 
הרפואי  היועץ  יפסוק  והמבטח,  הרופא המטפל  בין  מחלוקת 

של בעל הפוליסה.

יוכל לדרוש במקרה של עקירת שן מאחזת בגשר, 2.2 לא  המבטח 
ויצירת מצב שמחייב תותבת חלקית נשלפת או לחילופין השתלה, 
מיתרת  ינוסרו  אלא  יוחלפו  לא  שנותרו,  בשיניים  הכתרים  כי 
הגשר. למען הסר ספק, עקירת שן מאחזת מגשר תזכה כל אחת 
מהשיניים המאחזות הקיימות הנותרות בכתרים חדשים לחילופין.

תאושר גם אם לא נעקרה שן או שיניים, במידה וקיים צורך רפואי. החלפת גשר קיים2.3
לדוגמא: תהליך עששתי בשולי הכתר או תחתיו, שבר של הגשר, 
ביצוע טפול שורש או חידוש טיפול שורש דרך הכתר, חור בכתר 
אחד  קטוע  ביצוע  הכתר,  בתוך  עששתית  לפגיעה  גרם  אשר 

משורש השן )המיסקציה(, או שבר בסיס המתכת ועוד.

החלפת תותבת 2.4
חלקית נשלפת 
לתותבת שלמה

תותבת  החלפת  מקרה.  בכל  תאושר  שיניים  עקירת  בעקבות 
בכל  תאושר  חדשה,  נשלפת  חלקית  בתותבת  נשלפת  חלקית 
ריפוד,  ידי  על  הקיימת  התותבת  אפשרות לתיקון  אין  בו  מקרה 
חידוש בסיס תותבת, הוספת שיניים או ווים, ו/או כל תיקון מעבדתי 

אחר אשר יבוא את התותבת הקיימת למצב תקין ושמיש.

החלפת בניית 2.5
תווך

כולל פינים לסוגיהם )מבנה ישיר( או מבנה יצוק בתוספת לכתר 
בצילום  הנראה  עששתי  תהליך  הופיע  כאשר  ורק  אך  תאושר 
רנטגן או בצילום פוטוגרפי, סביב המבנה הקיים, או כאשר בוצע 

חידוש טיפול שורש שאושר ושולם על ידי המבטח.

החלפת תותבת 2.6
חלקית נשלפת

מדויק  חצי  או  מדויק  מחבר  באמצעות  מחוברת  הייתה  אשר 
המחבר,  של  הנקבי  החלק  מחובר  היה  אליהם  לכתר/כתרים 

במידה ותאושר, תזכה בהחלפת הכתרים והמחברים גם כן.

החלפת שחזור 2.7
כתוצאה מנסיגת 

חניכיים

שנוצרה תוך שישה חודשים ממועד ביצוע ניתוח חניכיים שאושר 
חניכיים.  לניתוחי  מומחה  ובהמלצת  המבטח,  ידי  על  ושולם 
החלפה תאושר גם אם קיימת נסיגת חניכיים בשיני החזית שאינה 

מחייבת ניתוח, אבל יש אישור לקיומה על ידי מומחה לחניכיים.

חרסינה, 2.8 חיפוי  בנפילת  תאושר  קדמי  גשר  או  כתר  החלפת 
וחשיפת בסיס מתכת השחזור שאינו ניתן לתיקון.

החלפת כתר על 2.9
גבי שתל

החלפת כתר או גשר קיים על גבי שתל או שתלים תאושר במידה 
כירורגי  הוצאה/סילוק  בגין  הגשר,  בהחלפת  רפואי  צורך  וקיים 
וניידות  התומכת  העצם  מאבדן  כתוצאה  הקיימים  השתלים  של 
השתל/השתלים וצורך בהשתלה מחודשת. או על פי קריטריונים, 
של אי התאמה לרקמת החניכיים, עקירה של שן/שיניים סמוכות, 
וצורך בביצוע שחזור ארוך יותר, וסיבות רפואיות נוספות על פי 
אישור היועץ הרפואי. ובתנאי שחלפו לפחות 5 שנים מיום שבוצע 
השיקום ושולם על ידי המבטח. לא תכוסה החלפת שחזורים על 

גבי שתלים, מסיבות אסטטיות - קוסמטיות.
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החלפת שחזור 2.10
בעל מספר 

כתרים

הנגע  אם  גם  כתר,  יחידות  מספר  בן  שחזור  החלפת  תאושר 
באחת  רק  קיים  השחזור,  בהחלפת  הצורך  נוצר  בעקבותיו 

מהשיניים או הכתרים.

של 2.11 ניקוב  שחיקה  בשל  נגרם  כאשר  שחזור  החלפת  תאושר 
החרסינה והמתכת.

תאושר החלפת שחזור לקוי כאשר הליקוי גורם לנזק בריאותי.2.12

תאושר החלפת שחזור כאשר קיימת שטיפת הדבק משן מאחזת 2.13
אחת בגשר, כאשר המאחזת/מאחזות הנותרות מודבקות היטב 
ואינן ניתנות לשחרור, ואינן מאפשרות הסרת הגשר בשלמות ללא 

חיתוך.

לפי 2.14 זה,  בפרק  פורטה  שלא  מסיבה  שחזור  החלפת  תאושר 
החלטתו ואישורו של היועץ הרפואי של בעל הפוליסה.

תאושר החלפה של תותבת קבועה, חלקית או שלמה רק לאחר 2.15
שאין  ובתנאי  הקודמת  התותבת  מביצוע  שנים   5 של  זמן  פרק 

אפשרות לתקנה ולהחזירה למצב שמיש.

נשען על גשר תלוי קדמי2.16 הוא  אם  גם  ניבי,  הבין  באזור  מכוסה,  קדמי  גשר תלוי 
)שינויי  נוספת.  מאחזת  שן  לו  ואין  בלבד,  אחד  )ניב(  מאחזת  שן 

בזכאות ביחס לפוליסה קודמת(.

זכאות לכתר 2.17
בעקבות חשיפת 

חניכיים

עקב ניתוח או טיפול חניכיים, או בשל נסיגת חניכיים, ללא פגיעה 
עששתית. הזכאות הינה לכתר בכל שן העונה על הקריטריונים 
היה  )לא  הפוליסה.  בעל  של  הרפואי  היועץ  באישור  האמורים, 

קיים כיסויי בפוליסה קודמת(.

כתרים על שיניים 2.18
שנשחקו

יכוסה כתר או כתרים, לשיקום שיניים שעברו שחיקה מסיבית, 
גם אם אין צורך בביצוע טיפולי שורש, באישור היועץ הרפואי.

שיקום ע“ג שתלים  3
התקנת שתל א

בין שיניים שאינן 
אינטקטיות

שאינן  שינים  בין  ושיקום  השתלה  לאישור  בקשה  והוגשה  במידה 
שחזורים  בהם  שבוצעו  או  ויטליות,  שאינן  )שיניים  סינטקטיות 
משמעותיים – כתר, טיפול שורש ומבנה ועוד( ובמצב זה קיימת 
גבי  על  ושיקום  שתל  לביצוע  זכאות  ואין  גשר,  לביצוע  התוויה 
השתל, יוכל המבוטח לבצע את ההשתלה על חשבונו, והמבטח 
יכסה את השיקום על גבי השתל )מבנה ע"ג שתל וכתר ע"ג שתל(.

אחת, ב חסרה  שן  מרווח  ביניהם  אשר  שתלים,  גבי  על  בשיקום 
תכוסה יחידת ביניים אחת בין שני השתלים שאושרו.

יינתן ג ושיניים טבעיות, אסור. במקרים חריגים  בין שתלים  חיבור 
אישור לביצוע החיבור עפ"י חוות דעת מומחה או בהמלצת היועץ 

הרפואי.

למרות האמור לעיל )סעיף 3 ב'(, באזור קדמי עליון ו/או תחתון:ד
הקדמיות  החותכות   4 של  חוסר  של,  במצב  ובוצעו  במידה   .1
העליונות, שני שתלים, יאושרו 4 כתרים וכן יאושרו מבנים ע"ג 

כל אחד מהשתלים.
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הקדמיות  השיניים   6 של  של,חוסר  במצב  ובוצעו  במידה   .2
העליונות, עד 4 שתלים, יאושרו 6 כתרים וכן יאושרו מבנים ע"ג 

כל אחד מהשתלים.
 4

וקיים חסר שינים אחוריות מלא )אוכף חופשי חד צדדי בלסת, ובצד שני קיימת  במידה 
בלבד  להוצאה  חלקית  תותבת  תאושר  קבועה(,  חלקית  )תותבת  גשר  תוכנית לביצוע 
יוכל  לא  החופשי,  האוכף  באזור  השתלות  לבצע  המבוטח  בחר  אם  ואולם,  זו,  בלסת 
ביצוע  יאשר  המבטח  ואולם,  ההשתלה.  לאחר שבצע  אלא  הגשר,  את  המבוטח לבצע 
הגשר, מיד לאחר הגשת התביעה בגין השתלים, ולא ידחה החלטה זו עד לאחר חשיפתם.

כיסוי ביטוחי – אחד לחמש שנים בתקופת ביטוח. 	 
 5

לא יכוסו שחזורים קבועים, כאשר המצב הפריודונטלי של השיניים אינו מצדיק או מאפשר 
שיקום קבוע, עפ"י חוות דעתו של מומחה לפריודונטיה.

בניית תווך, כולל פינים לסוגיהם  6
מבנה ישיר או 6.1

מבנה יצוק 
בתוספת לכתר

פין מוכן מראש לחיזוק שן שעברה טיפול שורש או על גבי שתל.
6.1.1. מבנה יצוק למתכת חצי אצילה.

6.1.2. מבנה טרומי – מבנה ישיר )בורג כגון: דנטטוס, פרהפוסט 
וכדומה(.

6.1.3. מבנה טרומי על גבי שתל.
כיסוי ביטוחי- אחד לשן בתקופת הביטוח.	 

כיפת שורש / כתר טלסקופי  7
שעברה  בשן  מתחת לתותבת  המותקנת  הגדם  לשולי  מותאמת  יצוקה,  מתכתית  כיפה 
תמיכה  מתן  לשם  שיבוצע  שורש  טיפול  לאחר  גדם  לשחזר  באה  הכיפה  שורש.  טיפול 
לתותבת שלמה אם אישרה למבוטח כיפת שורש ישתתף המבטח בעלות טיפול השורש, 
במידה ולא קיים טיפול שורש בשן, וכן בעלות הכיפה ובעלות 2 מחברים בלסת – מותנה 

באישור תותבת רוכבת 
כיסוי ביטוחי – אחד לשן )גדם( ועד מקסימום שניים ללסת בתקופת הביטוח.	 

מחבר מדויק לפי דיווח  8
אביזר שמטרתו לתמוך ולחבר שן מאחזת קיימת משני צדי התותבת מסוג כרום קובלט. 
התותבת תאחז משני צדדיה בכתרים במחבר מדויק. המחברים המדויקים/חצי מדויקים 
יותקנו בתוך כתרים אשר יכוסו ע"י המבטח, גם אם בשיניים שבהם מתוכננים המחברים 

אין סיבה המזכה בכתר לשן ע"פ תנאי הסכם זה.
כיסוי ביטוחי - שניים לכל לסת בתקופת ביטוח. 	 

מוט מחבר נתמך שתלים, עד 3 שתלים  9
מחבר חצי מדויק לחיבור תותבת לשיניים או שתלים המחבר כולל חלק מוברג לשן או 

מודבק לשן וחלק נגדי בתוך התותבת.
כיסוי ביטוחי- אחד לכל לסת בתקופת ביטוח.	 
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תותבת חלקית נשלפת  10
תותבת מחומר כלשהו שיכול המתרפא לשלפה מפיו ולחזור לייצבה במקומה.

יכוסו התותבות הבאות:
תותבת חלקית לסת עליונה – נשלפת מויטליום )כרום קובלט(, כולל ווים ונחות.

תותבת חלקית לסת תחתונה – נשלפת מויטליום,)כרום קובלט(, כולל ווים ונחות.
כיסוי ביטוחי – אחת ללסת בתקופת הביטוח.	 

תותבת חלקית בלסת העליונה - על בסיס שרף, כולל ווים מקובלים, נחות ושיניים, כולל 
בסיס שרף אקרילן עם ווי שרף או תיל מלופף.

תותבת חלקית לסת תחתונה – על בסיס שרף/אקריל, כולל ווים ונחות.
תכוסה תותבת חלקית על בסיס שרף אקריל, כאשר יש סיכוי צפוי לאבדן שיניים נוספות 
ניתן  וקיים סיכו למעבר עתידי לתותבת שלמה. או במצבים בהם לא  על אלו החסרות, 

לבצע השתלות ו/או שיקום קבוע, בשל מצב פריודונטלי לקוי, או בשל מצב בריאותי. 
כיסוי ביטוחי – אחת ללסת בתקופת הביטוח	 

התותבת, א תכנון  לתותבת,  והשיניים  הפה  הכנת  כולל  הטיפול 
עבודות המעבדה, מחיר החומרים והמתכת, תשלומים לטכנאי, 
והתאמות הדרושות עד להשגת תוצאה  הכנסת התותבת לפה, 

משביעת רצון.

תשלום התותבת - תשלום עבור הטיפולים שפורטו לעיל כוללים ב
התאמות נדרשות במשך 6 חודשים לאחר הכנסת התותבת.

)חוסר ג אחת  בלסת  אחורי  דו-צדדי  שיניים  חוסר  קיים  כאשר 
שיניים  מחוסר  גשר  לביצוע  אפשרות  ללא  שיניים  של  מוחלט 
בחר  כן  אם  אלא  נשלפת,  חלקית  תותבת  יש לבצע  מאחזות(, 

המבוטח לבצע השתלות.

ווים על ד או תוספת  קיימת  שיניים לתותבת  עבור תוספת  אישור 
כל  ו/או  להוצאה,  חלקית  תותבת  חיזוק  לצורך  שיניים טבעיות 
במסגרת  שלא  נתנה  והתותבת  במידה  גם  יינתן  נדרש  תיקון 

הביטוח.

לאותה ה מתוכננים  להוצאה  חלקית  ותותבת  קבוע  גשר  כאשר 
להוצאה.  החלקית  התותבת  עבור  רק  המבטח  ישלם  לסת, 
באמצעות  לשיקום  אפשרות  המבוטח  בפני  עומדת  לחילופין 

השתלה ושיקום על גבי שתלים ועל גבי שיניים קיימות.

הנו ו קובלט  כרום  בסיס  על  נשלפת  חלקית  בתותבת  הכסוי 
לתותבת כולל ווים של שיניים מאחזות. כמו כן מכוסים מחברים 
לגובה  עד  טלסקופים  או  מדויקים  חצי  או  דיווח  לפי  מדוייקים 
או  המדויק  אישור המחבר  ג'.  פרק  ב'  בנספח  התשלום שפורט 
בכתר   50% בגובה  להשתתפות  גם  זכאות  מקנה  מדויק  החצי 
יאושרו  החלקית,  לתותבת  מאחזות  בשיניים  אלו,  כתרים  בשן. 
נשלפת,  חלקית  לתותבת  מאחזות  כשיניים  שישמשו  מנת  על 

שאושרה על ידי המבטח.

עד ז בביטוח  יכוסו  בתותבת,  יאושרו  שקופים  או  השן  בצבע  ווים 
לגובה התשלום שפורט בנספח ב' פרק ג'.
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כאשר מצבן הפריודונטי של השיניים בלסת ו/או מספרן מצביע ח
שנה,  של  זמן  פרק  בתוך  שלמה  לתותבת  מעבר  אפשרות  על 

יאשר המבטח תותבת חלקית על בסיס שרף אקריל בלבד.
 11

תותבת שלמה- לסת עליונה
 12

תותבת שלמה- לסת תחתונה
תותבת מאקריל אשר מכסה במלואה לסת חסרת שיניים )עליונה או תחתונה(.

כיסוי ביטוחי- אחת ללסת בתקופת הביטוח.	 
הטיפול כולל את הטיפול במרפאה, עבודות המעבדה, מחיר החומרים ותשלומים לטכנאי, 
הכנסת התותבת לפה, והתאמות הדרושות עד להשגת תוצאה משביעת רצון ואדפטציה 

של המתרפא.
תשלום עבור התותבות שפורטו לעיל, כולל ריפודים והתאמות נדרשות במשך 6 חודשים 

לאחר הכנסת התותבת. 
 13

תותבת שלמה לסת עליונה - שלד מתכת, כולל ווים ונחות 
 14

תותבת שלמה לסת תחתונה – שלד מתכת, כולל ווים ונחות
מכסה  אשר  למצמדים,  הכנות  או  נחות  כולל  מתכת,  שלד  בסיס  על  מאקריל  תותבת 

במלואה לסת חסרת שיניים )עליונה או תחתונה(.
במידה והתותבת נשענת על גדם/גדמי שיניים מושחזות וניתן לבנות על גדמים אלו כיפה 

טלסקופית, יינתן כיסוי לכיפה על פי האמור לעיל בנספח הטיפולים הפרוטטים.
כאשר נישענת התותבת על גבי שתלים שאושרו, יינתן כיסוי למצמדים שעל גבי השתלים 

על פי האמור לעיל בנספח הטיפולים הפרוטטים.
הטיפול כולל את הטיפול במרפאה, עבודות המעבדה, מחיר החומרים ותשלומים לטכנאי, 
הכנסת התותבת לפה, והתאמות הדרושות עד להשגת תוצאה משביעת רצון ואדפטציה 

של המתרפא.
תשלום עבור התותבות שפורטו לעיל, כולל ריפודים והתאמות נדרשות במשך 6 חודשים 

לאחר הכנסת התותבת.
לתותבת – על יינתן כיסוי הגבוה ב 30% מתותבת שלמה מקבילה. התשלום אינו כולל את 

המצמדים ע"ג השתלים או את הכיפות הטלסקופיות.
כיסוי ביטוחי– אחת ללסת בתקופת ביטוח.	 

עיבוי רכס  15
ו/או השתלת עצם למטרות ביצוע  יכוסו הוצאות בגין עיבוי רכס והגבהתו )אוגמנטציה(, 
תותבת שלמה בלסת מחוסרת שיניים לחלוטין, ובתנאי שיבוצעו על ידי מומחה לכירורגית 
פה או ע"י פריודונט מומחה ועל פי הנהלים שפורטו בהסכם לגבי הגשת בקשה לאישור 
 ,3 ב'  גמלאות  בטבלת  הנקוב  פי  על  יהיה  זה  כירורגי  טיפול  בגין  ההחזר  גובה  מראש. 

ובהשתתפות עצמית של 50%.



117 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

תותבת חלקית זמנית בכלל זה  16
תותבת מיידית לסת עליונה

תותבת מיידית לסת תחתונה
תותבת זמנית נדרשת במקרה של השתלות שיניים, שכן נדרשת המתנה של 3-6 חודשים 
לקליטת השתלים, או במקרה של עקירה של שן או שיניי חזית, כך שהמבוטח יוכל להופיע 

בציבור.

שאושרו 16.1 מקרה  בכל  תאושר  שלמה,  או  חלקית  זמנית  תותבת 
למבוטח שלשה שתלים ויותר, למשך תקופת הזמן שבין ההשתלה 
הכירורגית ועד לסיום חשיפת השתלים והשיקום על גבי השתלים.

תותבת זמנית שלמה תאושר בנוסף לתותבת השלמה הקבועה, 16.2
טיפולים  בסדרת  שיניים   5  – מ  למעלה  במקרה של עקירה של 
של  למצב  המבוטח  עובר  אלו  מעקירות  כתוצאה  כאשר  אחת, 
בגין  התשלום  שיעור  יהיה  כזה  במקרה  שלמה.  בתותבת  צורך 
התותבת המיידית )זמנית(, לא גדול מ – 50% מעלות התותבת 

השלמה הקבועה.

תותבת חלקית זמנית תאושר כאשר המבוטח יעבור עקירה של 16.3
2 שיני חזית ויותר או לחילופין של 8 שיניים בלסת בסדרת טיפול 

אחת.

ההחזר בגין תותבת זמנית יהיה על פי הנקוב לוח הגימלאות.16.4
כיסוי ביטוחי – אחת ללסת בתקופת הביטוח.	 

תותבת חלקית זמנית - תותבת ל"הגבהת מנשך"16.5
יינתן כיסוי לביצוע "הגבהת מנשך" על ידי תותבת זמנית.

כיסוי ביטוחי – אחת ללסת בתקופת הביטוח.	 

תותבת ביניים חלקית נשלפת, פליפר- לסת עליונה, כולל ווים 16.6
נחות

תותבת ביניים חלקית נשלפת, פליפר- לסת תחתונה, כולל ווים 16.7
ונחות

תותבת חלקית זמנית מסוג של "פליפר" תאושר כאשר המבוטח 
יעבור עקירה של שן או שיני חזית )שן 14-24, 34-44( ואין מדובר 
)לדוגמא  בביצוע כתרים זמניים או גשר זמני בשיניים המאחזות 
ביצוע מתוכנן של שתל בודד באזור קדמי(. ההחזר בגין הפליפר 

יהיה על פי הנקוב לוח גימלאות.
כיסוי ביטוחי – אחת ללסת בתקופת הביטוח.	 

סד סיגרי/סד לילה  17
שיניים  או שחיקת  בודדות  שיניים  מכשיר פלסטי שמטרתו למנוע לחץ סגרי ממוקד על 

כתוצאה מחריקה במהלך היום או הלילה. פוליסה החדשה קיים כיסוי למכשיר.
פרטי  או  מעבדה  למקור  נאמן  חשבונית/העתק  בהמצאת  מותנה  הטיפול,  בגין  תשלום 

המעבדה. בצרוף מכתב רפואי מפורט.
כיסוי ביטוחי - אחד לשלוש שנים.	 
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ציפוי שן משרף/אקריל בצד השפתי labial – במרפאה  18
כיסוי ביטוחי- אחד לשלוש שנים.	 

תיקונים בתותבות חלקיות או שלמות  19
הכסוי כולל את כל סוגי התיקונים כגון:

תיקון שבר בסיס תותבת שלמה19.1
תיקון שבר או סדק.

תיקון שן שבורה או הוספת שן לתותבת חלקית קיימת19.2
הוספת שיניים לתותבת חלקית נשלפת לשחזור שיניים שנעקרו.

תיקון או החלפה של וו שבור או הוספת וו לתותבת חלקית קיימת19.3

הוספת ווים או שיניים כולל הלחמות בתותבת חלקית נשלפת19.4
לאחר עקירת שיניים שאושרה על ידי המבטח

תיקון שלד יצוק של תותבת19.5

חידוש בסיס תותבת שלמה עליונה 19.6

חידוש בסיס תותבת שלמה תחתונה19.7

ריפוד תותבת שלמה עליונה במעבדה19.8

ריפוד תותבת שלמה תחתונה במעבדה19.9
ריפוד תותבת שלמה או תותבת חלקית נשלפת. 

ריפוד תותבת שלמה עליונה במרפאה19.10

ריפוד תותבת שלמה תחתונה במרפאה19.11
ריפוד תותבת שלמה או תותבת חלקית נשלפת. 

כיסוי ביטוחי- טיפול אחד לשלוש שנים.	 
שיבוצע 	  לתיקון  גם  יינתן   19.9  –  19.1 לסעיפים  ביטוחי  כיסוי 

במעבדת שיניים ע"י טכנאי שיניים.

או 19.12 ישלם עבור ריפוד החלפת בסיס תותבת, תיקון  המבטח לא 
תוספת כל שהיא של תותבת חדשה )שלמה או חלקית( במשך 6 

חודשים מיום הכנסתה לפה.
איזון סגר מלא )השחזה סלקטיבית(  20

להיות  שצריכה  אופרטיבית,  פעולה  הינה  סלקטיבית  השחזה  או  אוקלוסאלית  התאמה 
וחומר השן  מאובחנת היטב לפני ביצע ההשחזה, שכן הפעולה הינה בלתי רברסיבלית, 
מתלונן  בהם  במצבים  נדרשת  סלקטיבית  השחזה  לשחזור.  כמובן,  ניתן  אינו  שמוסר, 
על  אחת  בלסת  השיניים  בהחלקת  הפרעה  מאבחן,  המטפל  שהרופא  או  המתרפא, 
 TMJ( הלסתות.(  במפרק  הפרעה  על  מתלונן  שהמתרפא  במצבים  הנגדית,  הלסת  פני 
Dysfunction או במצבים פריודונטליים. בדרך כל נוצר מצב המצריך השחזה סלקטיבית, 
שיניים  גבי  גשר/גשרים על  בפיו  הותקנו  טיפול שיקומי, במהלכו,  עובר המתרפא  כאשר 

טבעיות, או על גבי שתלים, או שהותקנה תותבת חלקית או שלמה.
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חריגים  21
שחזורים זמניים )למשל כתרים וגשרים זמניים( כלולים בהחזר 21.1

בגין השחזור הקבוע, ולא יכוסו בנפרד בכל מקרה.

אחת 21.2 פעם  רק  תשולם  כתר(  או  )גשר  קבועה  חלקית  תותבת 
לתקופת ביטוח. המבטח לא ישלם עבור תותבת ששולם עבורה 

על ידי החברה ואשר אבדה למתרפא מסיבה כלשהי.

המבטח ישלם עבור שן מאחזת אחת מכל צד של מרווח שיניים 21.3
וכן עבור כל השיניים התלויות )המשלימות את המרווח  חסרות 
החסר(. המבטח לא ישלם עבור שיניים מאחזות נוספות מעבר 

לאמור לעיל.
אם תהיה טענה שיש צורך בשן מאחזת נוספת והמבטח דחה את 
הדרישה - יובא העניין להכרעתו הסופית של הרופא היועץ מטעם 

בעל הפוליסה.

)אוכף 21.4 טוחנות  שיניים  של  מוחלט  חסר  של  מצב  ישנו  כאשר 
חופשי( בצד אחד של הלסת, תאושר תותבת חלקית נשלפת או 

השתלה בלסת זו.

טיפולים בעקבות חבלה אשר נגרמה בתאונת דרכים או תאונת 21.5
חזית  בשיני  חבלה  ו/או  צבאי,  שירות  במסגרת  תאונה  עבודה, 
בילדים תלמידי בתי ספר,או כל תאונה שיש לגביה כיסוי ביטוחי 

בחוק - אינם מכוסים.

רקמות 21.6 )מצב  הפריודונטלי  המצב  כאשר  גשר  מכוסה  לא 
כזה  במקרה  מעורער.  או  לקוי  המאחזת  השן  של  התמיכה( 
יופנה המבוטח קודם כל לטיפול )מכוסה( אצל מומחה לטיפולי 
יכולת  ואישורו על  סיום הטיפול  ורק לאחר  )פריודונט(,  חניכיים 

השן המאחזת לשאת בנטל הגשר, יבוצע הטיפול וישולם.

לא מכוסה גשר כאשר קיים חוסר של 4 שיניים ומעלה ברציפות 21.7
)פרט לאזור קדמי כאשר חסרות שיניים 12-22, 42-32(. במקרה 
ההשתלות  לנספח  בכפוף  השתלה  לבצע  המבוטח  יכול  זה 

הכירורגיות או לחילופין לבצע תותבת חלקית נשלפת.
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נספח א' - פרק ב' - יישור שיניים )אורתודונטיה( לילדים

מקרה הביטוח  1
פי אבחנת הרופא בכפוף להוראות, לתנאים  ליקוי הסגר, על  מקרה הביטוח הוא תיקון 

ולסייגים המצוינים בפוליסה.
תגמולי ביטוח  2

תגמולי ביטוח לטיפולים המכוסים על פי פרק זה, אם התקיימו 2.1
התנאים הבאים:

ידי רופאים מומחים ליישור שיניים, בעלי מומחיות  א. יבוצעו על 
שיניים  רופא  ידי  על  או  בישראל   הבריאות  משרד  מטעם 
"מורשה" שבהסכם, אשר הוסכם עליו במשותף על ידי המבטח 

ובעל  הפוליסה.
כמפורט  אחרת  צוין  אם  אלא  מראש,  החברה  אישור  ב. קבלת 

בסעיף 4.1 להלן.

נותן שירות שאינו 2.2
בהסכם 

החברה תשפה את המבוטח בתגמולי ביטוח בכפוף לכל התנאים 
המצטברים הבאים:

א. עד לגובה התשלום בו נשא המבוטח בפועל.
ב. עד לגובה התקרה הנקובה לצד כל טיפול. 

ג. בניכוי השתתפות עצמית של המבוטח, במידה וקיימת. 

נותן שירות 2.3
בהסכם

תגמולי  את  שבהסכם  השירות  לנותן  ישירות  תשלם  החברה 
הביטוח עלפי תנאי ההתקשרות בין החברה לנותן השירות בכפוף 
לנותן  וקיים,  במידה  המבוטח,  של  עצמית  השתתפות  לתשלום 

השירות כנקוב לצד כל טיפול בפוליסה.

המבוטח ייחשב כזכאי לתגמולי ביטוח על פי פרק זה, בתנאי כי 2.4
גיל המבוטח בקרות מקרה הביטוח לא עולה על 21 שנה. 

סייגים לחבות המבטח  3
סעיף החריגים הכללים בפוליסה חל אף על פרק זה.3.1

תגמולי 3.2 בתשלום  חייבת  תהא  לא  החברה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ביטוח על פי פרק זה במקרים הבאים:

המבוטח לביטוח  של  כניסתו  לפני  שהחל  טיפול  יכוסה  לא  א. 
כנקוב בדף פרטי הביטוח.

ב. לא יכוסה טיפול באם לא אומת בתיעוד רפואי צורך בביצועו.

טיפול הנובע מאירוע תאונתי מכל סוג.3.3

ו/או עקיף במטרת 3.4 ישיר  ניתוח הקשור באופן  כולל,  אינו  הכיסוי 
יופי ו/או אסתטיקה.

דעת 3.5 חוות  פי  על  אם  טיפול,  תכנית  לאשר  לא  רשאי  המבטח 
עומדת  אינה  למבטח  שהוגשה  הטיפול  תכנית  החברה  רופא 

בסטנדרטים הרפואיים המקובלים.
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המבטח יהיה פטור מכיסוי ו/או שיפוי המבוטח בכל אחד מצבים 3.6
הבאים:

א. בגין טיפולים החורגים ממסגרת הכיסויים.
ב. בגין טיפול חוזר מכל סיבה שהיא.

נוהלי בקשת “אישור מראש“ ותביעה לתשלום  4
"אישור 4.1 לקבל  יפנה  אורתודונטי  טיפול  לקבל  שצריך  מבוטח 

מראש" לביצוע הטיפול לפני שיבוצע טיפול אורתודונטי כלשהו 
עשוי  הוא  ועבורו  הביטוח,  במסגרת  לקבל  המבוטח  זכאי  אותו 
קרות  על  למבטח  להודיע  המבוטח  על  כספי.  החזר  לבקש 
מוקדם  אישור  לקבלת  בבקשה  אליו  ולפנות  הביטוח  מקרה 
לצורך  למבטח  המבוטח  פנה  לא  הרפואי.  הטיפול  לקבלת 
לעיל,  כאמור  הרפואי,  הטיפול  של  ביצועו  לפני  אישורו,  קבלת 
יהא רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח להם יהיה 
זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו היה פונה 
המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור כאמור לפני ביצועו של 

הטיפול הרפואי.

)במידה 4.2 המבוטח  או  ההסכם  רופא  יגיש  מראש  האישור  לצורך 
והיינו מטופל בידי רופא שאינו בהסכם(, רישום מפורט של ממצאי 
המיועד  מיוחד  טופס  גבי  על  האורתודונטית,  והאבחנה  הבדיקה 
למטרת הגשת התייעצות מוקדמת בטיפול של יישור שיניים, אליו 
יצורפו צילום פנורמי וכן צילומי פוטו )סדרת צילומים המבוצעת 
אורתודונטיה(,  למטרות  שיניים  ליישור  מומחה  הפנית  פי  על 
מאשר  יותר  )לא  הטיפול  תוכנית  לכתיבת  בסמוך  בוצעו  אשר 
חודשיים לפני כן(. כמו כן יתכן ותידרש אנליזה ממוחשבת, צילום 
זמן  יגיש  הרופא  קיימות.  ואלו  במידה  לימוד  ותבניות  צפלומטרי 

משוער לביצוע הטיפול ועלותו.

לאחר עיון אצל המבטח יקבל המבוטח אישור מהמבטח לביצוע 4.3
סכום  גם  יפורט  באישור  המוצעת.  הטיפולים  תכנית  של  מלא 
ההשתתפות העצמית שיהיה עליו לשלם על-פי ההסכם ישירות 
לרופא ההסכם. המבטח מתחייב  ישלח  האישור  לרופא. העתק 
קבלת  מיום  עבודה  ימי   14 תוך  פנייתו  על  למבוטח  להשיב 

המסמכים הנדרשים.

הבקשה 4.4 דחית  של  במקרה  או  נוספים,  בברורים  צורך  של  במקרה 
תשלח על כך הודעה מפורטת למבוטח, עם העתקים לרופא המטפל.

שאינו 4.5 "רופא  אצל  והן  הסכם"  "רופא  אצל  הן  הטיפול  בתום 
בהסכם" על המבוטח לצרף לתביעת צילום של כרטיס הטיפולים 

המראה כי אכן בוצע הטיפול.

יכול המבטח להפנות את המבוטח לצורך התייעצות אצל רופא 4.6
יועץ מטעמו לפני קבלת החלטה בעניין ה"אישור מראש". המבטח 

יכסה עלות בדיקה וחוות דעת זו.
הטיפול שאושר צריך להסתיים בתוך פרק זמן סביר. בדך כלל 
תוך שנה וחצי מיום קבלת האישור לטיפול מהמבטח, אלא אם כן 
העיכוב בסיום הטיפול נבע מאי הופעתו של המתרפא לטיפול או 

בשל סיבה מתקבלת על הדעת.
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תוקף האישור מראש יפוג לאחר ששה חודשים במידה ולא החלו 4.7
בטפול מסיבה לכשהיא, ולאחר 18 חודש במידה והחלו בטיפול. 
יהיה על המבוטח לבקש הארכת  לאחר 18 חודש מיום הוצאתו 
תוקף האישור. המבטח עשוי לבקש הסבר לסיבות שהביאו לאי 

השלמת הטיפול בתוך פרק זמן זה.
 5

המבטח ישלם החזרים בגין טיפול אורטודונטי בגובה שלא יעלה על האמור בלוח הגמלאות 
וזאת על פי התנאים הבאים:

יישור 5.1 שנה.   21 עולה על  אינו  שגילו  ילד  היינו  המטופל  המבוטח 
שינים למבוגרים אינו מכוסה.

המנשך 5.2 מצב  הסגר,  ולקוי  במידה  רק  יכוסה  אורטודונטי  טיפול 
והסגר ניתנים לתיקון על פי הקריטריונים שיפורטו להלן.

הטיפול יאושר ויכוסה רק אם הוא ניתן על ידי רופא מומחה, בעל 5.3
מטעם  ולסתות(  שיניים  )יישור  באורתודונטיה  מומחיות  תעודת 
מופיעים  מורשים ששמותיהם  רופאים  אצל  או,  הבריאות  משרד 
היועצים  בין  עליהם  הוסכם  ואשר  המומחים  הרופאים  ברשימת 

הרפואיים של המבטח ובעל הפוליסה.
אחריות  6

בין 6.1 יהיה אחראי לעבודתו של רופא שיניים/מומחה,  המבטח לא 
אם הינו בהסכם ובין אם לאו, ואולם המבטח מתחייב כי לכל אחד 
מרופאי ומומחי ההסכם יהיה ביטוח אחריות מקצועית וביטוח צד 

ג' תקפים, בחברה ידועה ומקובלת.

שיבצע 6.2 אורתודונטית  עבודה  לכל  אחראי  יהיה  ההסכם  רופא 
למשך שלוש שנים מגמר הטיפול, למעט אירועים הדורשים תיקון 
ואשר נגרמו על ידי תאונות. במקרה האחרון יהיה המבוטח אחראי 

לעבודה ותוצאותיה.
רשימת הטיפולים המכוסים בפרק זה

בדיקת רופא שיניים מומחה  1
בדיקה של רופא שיניים מומחה לאורתודונטיה לצורך בדיקת ייתכנות של ביצוע טיפול.

כיסוי ביטוחי- אחת בתקופת ביטוח.	 
צילומים ועזרי אבחון  2

חלל צילום פנורמי2.1 כל  את  חזיתית  המשקף  רנטגן  צילום  הינו  פנורמי  צילום 
הפה והשיניים, בצילום הפנורמי מתקבלת תמונה לצורך סקירת 
עצם  וגובה  סינוסים  מפרקים,  השיניים,  מיקום  מבנה הלסתות, 
המכתשית. צילום זה אינו משמש לצורך איתור תחלואים בשיניים 

עצמן.
מומחה 	  רופא  בהפניית  ביטוח  בתקופת  אחד   - ביטוחי  כיסוי 

ליישור שיניים.
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סדרת צילומים במצלמה רגילה בתשליל צבעוני הנחוצה לצורך צילומי פה/פנים2.2
אבחון.

מומחה 	  רופא  בהפניית  ביטוח  בתקופת  אחד   - ביטוחי  כיסוי 
ליישור שיניים. )כלול במסגרת צילום צפלומטרי(.

פענוח של צילום 2.3
צפלומטרי, לא 

קשור לביצועו

הנדרשת  אורתודנטיים,  ממצאים  להערכת  ממוחשבת  פעולה 
באבחנות אורתודונטיות מסוימות כעזר לקביעת תוכנית הטיפול.

כיסוי ביטוחי - אחד בתקופת ביטוח.	 

איבחונים צילום צפלומטרי2.4 למטרת  נדרש  בפרופיל,  הגולגולת  של  רנטגן  צילום 
טיפול  תוכנית  קביעת  לצורך  מסויימים,  אורתודונטיים 

אורתודונטית.
כיסוי ביטוחי - אחד לתקופת ביטוח.	 

תבניות אבחנתיות, 2.5
מטבע ומודל לימוד

תבניות גבס.
כיסוי ביטוחי - אחד לתקופת ביטוח.	 

יישור שיניים  3
המבוטח זכאי לטיפול אורתודונטי על פי התנאים הבאים:

חלקי 3.1 אורטודנטי  טיפול   – מתחלף  למשנן  חלקי  שיניים  יישור 
)מכשיר נייד(.

הכולל 3.2 אורטודנטי  טיפול   – הקבוע  למשנן  מלא  שיניים  יישור 
טבעות ורסן.

הכולל 3.3 אורטודנטי  טיפול   – הקבוע  למשנן  מלא  שיניים  יישור 
רסן,טבעות ומכשיר אורתודונטי.

כיסוי ביטוחי – אחד בתקופת ביטוח. יינתן כיסוי לאחד מבין האבחנות המצויינות בסעיף 	 
3 לעיל

 4
המבוטח זכאי לטיפול אורטודונטי על פי התנאים הבאים:

יאושר הטיפול כאשר:במשנן המעורבא
1. קיים מנשך צלבי קדמי ו/או אחורי של יותר משתי שיניים בצד 
אחד של הלסת. )POSTERIOR CROSSBITE / ANTERIOR(, למעט 
מצב בו שתי הקשתות מסודרות, ויש צפיפות או רווחים של 4 

מ"מ או פחות.
2. קיים לקוי סגר מסוג אנגל קלאס ANGLE CLASS II DIV .1( 2( עם 
 )RETROGNATIC MANDIBLE( .הלסת התחתונה בעמדה אחורית
הפנים  לעוות  הגורם  מ"מ   20  - ל  מעל  אופקי  עובר  ויחס 

)דפורמציה(.
.)OPEN BITE( 3. קיים מנשך פתוח

יאושר הטיפול כאשר:במשנן הקבועב
1. קיימת צפיפות מעל ל - 4 מ"מ ללסת אחת.

עם   )ANGLE CLASS I(  1 קלאס  אנגל  מסוג  סגר  לקוי  קיים   .2
.BIMAXILLARY PROTRUSION
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שיש  ובתנאי  אחת,  ללסת  מ"מ   4  - ל  מעל  רווחים  קיימים   .3
הפרעה תפקודית מלבד ההפרעה האסתטית.

4. קיים יחס עובר אופקי )OVERJET( מעל ל - 5 מ"מ.
.)DIV 2 CLASS.2( 2 5. קיים לקוי סגר מסוג אנגל קלאס 2 דיוויזיון

.)ANGLE CLASS III( 3 6. קיים לקוי סגר מסוג אנגל קלאס
7. קיים מנשך צלבי קדמי ו/או אחורי של יותר משתי שיניים בצד 
אחד של הלסת. )POSTERIOR CROSSBITE / ANTERIOR(, למעט 
מצב בו שתי הקשתות מסודרות, ויש צפיפות או רווחים של 4 

מ"מ או פחות.
 5

ולא  אמיתית  אורטודונטית  בעיה  שקיימת  ובתנאי  אלו  בהגדרות  נופל  שאינו  מצב  כל 
אסטטית, ידון בין רופא האמון של המבטח והיועץ הרפואי של בעל הפוליסה.

 6
ההסכם מבטיח כיסוי לטיפול אורטודונטי פעיל )אקטיבי( לתקופה שלא תעלה על 20 חודש 
החל מיום הכנסת המכשיר האורטודונטי הראשון )או היחיד( לפה. וכן לטיפול אורטודונטי 

סביל )פסיבי( של שימור מצב אחזקה ומעקב למשך תקופה שלא תעלה על 6 חודשים.
 7

עקירת שן או שיניים למטרה אורטודנטית תשולם בנפרד במסגרת ביטוח שיניים לטפולים 
משמרים.

כיסוי ביטוחי - טיפול אורתודונטי אחד לילד עד גיל 21 לתקופת ביטוח  8
לא יכוסה טיפול חוזר בין אם הוא נובע מטיפול לא מוצלח ובין אם כתוצאה משינויים לאחר 

.)RELAPSE( טיפול
 9

המבטח שומר לעצמו את הזכות לבדיקה שנתית של התקדמות הטיפול אצל המבוטח, 
על מנת לקבוע צורך להמשך הטיפול. לשם כך יופנה המבוטח לרופא-יועץ אורטודונט 

לבדיקה. מבוטח שלא יופיע לבדיקה יופסק התשלום בגין הטיפול בו לאלתר.
 10

מרגע שנקבעו הצורך בטיפול והזכאות בהליך של אישור מראש, ועד לסיום הטיפול לא 
יוכל המבטח לשלול זכאות להמשך טיפול, על בסיס מקצועי, אלא אם כן ישנם נימוקים 
והיועץ הרפואי. הרופא המטפל  יוכל המבטח להגיש לעיון בעל הפוליסה  אחרים, אותם 
יוכל להחליף צורות טיפול ומכשירים, כראות עיניו המקצועיות, ובלבד, שסכום ההחזר 
המצטבר מתחילת הטיפול ועד סיומו, כולל החלפת צורות טיפול, ומכשירים, לא יעלה על 

הנקוב כסכום המקסימלי בלוח תגמולי הביטוח.
 11

ההסכם מבטיח כיסוי לטיפול אורתודונטי פעיל )אקטיבי( לתקופה שלא תעלה על 20 חודש 
החל מיום הכנסת המכשיר האורתודונטי הראשון )או היחיד( לפה. וכן לטיפול אורתודונטי 
חודש.   6 על  שלא תעלה  למשך תקופה  ומעקב  אחזקה  מצב  שימור  של  )פסיבי(  סביל 
במקרה של חריגה ממסגרות זמן אלו, יש להמציא בקשה מנומקת. החלטה על הארכת 

התקופה תהיה על פי המלצת היועץ הרפואי של בעל הפוליסה.
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חשיפה והבקעה של שן כלואה  12
ורקמת החניכיים אל לחלל  בוקעת דרך העצם המכתשית  אינה  שן  ישנם מצבים בהם 
הפה. הניבים המקסילריים הינם השכיחים ביותר, אחרי שיניי הבינה המנדיבולריים )בלסת 

התחתונה(.
במצבים כאלו, נדרשת פעולה משולבת של כירורג פה ולסת ואורטודונט, הכירורג חושף 
בפעולה כירורגית את כותרת השן הכלואה והאורטודונט מחבר אליה סמך אורטודונטי, 

ובאמצעות פעולה אורטודונטית מושך את השן אל מקומה המיועד בקשת השיניים.
מודלים  13

באמצעות  הלסתות  שתי  של  מידה  לקחת  האורטודונט,  יכול  אורטודונטיים,  בטיפולים 
חומר מטבע מקובל. יציקה של גבס, אל תוך כף המידה, יוצר "מודל" מדוייק של הלסת. 
הנחת שני המודלים שה של הלסת העליונה, על גבי זה של הלסת התחתונה, נותן תמונה 
יחס  מצב  את  מראים  המודלים  הלסתות  של  הסגר  סטית  של  לפה,  מחוץ  מוחשית, 
הלסתות קודם לביצוע טיפול של יישור שיניים, ומאפשרים השוואה בין מצב קדם הטיפול 

למצב שהושג בתום או במהלך הטיפול האורטודונטי.
רטנציה  14

יישור שיניים אורטודונטיה, מאפשר תיקון סטיות בקשת השיניים בלסת - אחת  תהליך 
או בשתי הלסתות, וכן תיקון היחס הסגרי בין שתי הלסתות. התוצאה הסופית, מושלמת 
ויכולים  השיניים,  השאר על  בין  המופעלים  שונים  כוחות  נתונה להשפעת  שתהיה,  ככל 
להביא לאבדן חלקי של התוצאה שהושגה. על מנת למנוע אפשרות שינויים ו/או תזוזה לא 
רצויה של השיניים ממיקומן, משתמש האורטודונט במכשירים ניידים או קבועים המשמשים 

לקיבוע רטנציה של המצב.
חריגים  15

ולא א ביטוח  לילד לתקופת  אורטודונטי אחד  היינו לטיפול  הכיסוי 
יכוסה טיפול חוזר בין אם הוא נובע מטיפול לא מוצלח ובין אם 

.)RELAPSE( כתוצאה משינויים לאחר טיפול

אין כיסוי למכשיר אורטודונטי זמני לכשהוא למעט מכשיר קבוע ב
אחד בלבד.

כל מקרה בו הוחל בטיפול האורטודונטי לפני המועד הקובע לא ג
יינתן כל כיסוי על ידי המבטח למעט אם היה הילד מבוטח ביום בו 
הוחל הטיפול. חוסר עמידה בתנאי התייעצות מוקדמת לכשעצמו 
לא יבטל זכאות לכיסוי הוצאות טיפול אורטודונטי, במידה ויוכח 
בדיעבד, כי אכן נתקיימו התנאים, קודם לביצוע הטיפול, לזכאות 

ביטוחית לכיסוי הוצאות הטיפול.

קיימות ד כאשר  אורטודונטי  טיפול  יאושר  לא  ספק,  הסר  למען 
קשתות שיניים מסודרות, למעט המצבים שפורטו בסעיפים 8 א' 

1 - 3, ו – 8 ב' 1 - 7.

אין כסוי לטיפול אורטודונטי לתיקון מרווח בין שיני החזית העליונות ה
.)DIASTEMA( דיאסטמה –

כן ו אם  אלא  אסטטיות  למטרות  אורטודונטי  לטיפול  כסוי  אין 
הומלץ הטיפול על ידי היועץ הרפואי של בעל הפוליסה. 
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נספח א' פרק ג' - שתלים ושיקום על גבי שתלים דנטאליים 

מקרה הביטוח  1
מקרה הביטוח הוא ביצוע שחזור באזור חסר שן או שיניים בפה באמצעות התקנת שתל 
ובכל  זה  בפוליסה, תחילת פרק  ולסייגים המצוינים  דנטאלי, בכפוף להוראות, לתנאים 

טיפול.
תגמולי ביטוח  2

תגמולי ביטוח לטיפולים המכוסים על פי פרק זה, אם התקיימו 2.1
התנאים הבאים:

א. יבוצעו על ידי רופאים מומחים בכירורגיה פה ולסת ו/או מומחה 
הבריאות  משרד  מטעם  מומחיות  בעלי  חניכיים,  למחלות 
אשר  שבהסכם,  "מורשה"  שיניים  רופא  ידי  על  או  בישראל 

הוסכם עליו במשותף על ידי המבטח ובעל הפוליסה.
בכפוף  אחרת  צוין  אם  אלא  מראש,  החברה  אישור  קבלת  ב. 

לאמור בסעיף 4.3 להלן.

נותן שירות שאינו 2.2
בהסכם 

החברה תשפה את המבוטח בתגמולי ביטוח בכפוף לכל התנאים 
המצטברים הבאים: 

א. עד לגובה התשלום בו נשא המבוטח בפועל.
ב. עד לגובה התקרה הנקובה לצד כל טיפול.

ג. בניכוי השתתפות עצמית של המבוטח, במידה וקיימת.

נותן שירות 2.3
בהסכם 

תגמולי  את  שבהסכם  השירות  לנותן  ישירות  תשלם  החברה 
הביטוח עלפי תנאי ההתקשרות בין החברה לנותן השירות בכפוף 
לנותן  וקיים,  במידה  המבוטח,  של  עצמית  השתתפות  לתשלום 

השירות כנקוב לצד כל טיפול בפוליסה.

תגמולי הביטוח כוללים את כל הנחוץ להתקנת השתל הדנטאלי 2.4
הרפואיים  הסטנדרטים  פי  על  עליו  השיקום  והנחת  בפה 

המקובלים.

המבוטח ייחשב כזכאי לתגמולי ביטוח על פי פרק זה, בתנאי כי 2.5
גיל המבוטח בקרות מקרה ביטוח עולה על 21 שנה.

סייגים לחבות המבטח  3
סעיף החריגים הכללים בפוליסה חל אף על פרק זה.3.1

תגמולי 3.2 בתשלום  חייבת  תהא  לא  החברה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
ביטוח על פי פרק זה במקרים הבאים:

המבוטח לביטוח  של  כניסתו  לפני  שהחל  טיפול  יכוסה  לא  א. 
כנקוב בדף פרטי הביטוח.

ב. לא יכוסה טיפול באם לא אומת בתיעוד רפואי צורך בביצועו.

טיפול הנובע מאירוע תאונתי מכל סוג.3.3

ו/או עקיף במטרת 3.4 ישיר  ניתוח הקשור באופן  כולל,  אינו  הכיסוי 
יופי ו/או אסתטיקה.
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דעת 3.5 חוות  פי  על  אם  טיפול,  תכנית  לאשר  לא  רשאי  המבטח 
עומדת  אינה  למבטח  שהוגשה  הטיפול  תכנית  החברה  רופא 

בסטנדרטים הרפואיים המקובלים.

טיפולים 3.6 בגין  המבוטח  שיפוי  ו/או  מכיסוי  פטור  יהיה  המבטח 
החורגים ממסגרת הכיסוי.

נוהלי בקשת “אישור מראש“ ותביעה לתשלום  4
)עקירות, טיפולי שורש, 4.1 יש לסיים את כל הטיפולים המשמרים 

סתימות, ניקוי אבן וכו'( והטיפולים הפריודונטליים לפני התחלת 
הטיפול הכירורגי.

4.2 MODERATE של  מסוג  פריודונטלית  מחלה  קיימת  כאשר 
לקבל  המבוטח  חייב   ,ADVANCED PERIO או   PERIOONTITIS
טיפול פריודונטלי לפני השתלות ע"י פריודונט מומחה מוכר ע"י 
משרד הבריאות. כל עוד לא קיבל טיפול, ואושר בכתב ע”י הרופא 

המטפל האמור כי מחלתו נרפאה, לא יאושרו שתלים בפיו.

לקבל 4.3 יפנה  השתלה  של  כירורגי  טיפול  לקבל  שצריך  מבוטח 
כירורגי  טיפול  שיבוצע  לפני  הטיפול  לביצוע  מראש"  "אישור 
כלשהו, אותו זכאי המבוטח לקבל במסגרת הביטוח ועבורו הוא 

עשוי לבקש החזר כספי.

על המבוטח להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח ולפנות אליו 4.4
בבקשה לקבלת אישור מוקדם לקבלת הטיפול הרפואי. לא פנה 
המבוטח למבטח לצורך קבלת אישורו, לפני ביצועו של הטיפול 
סכום  את  להפחית  המבטח  רשאי  יהא  לעיל,  כאמור  הרפואי, 
שהיה  הסכום  לגובה  המבוטח  זכאי  יהיה  להם  הביטוח  תגמולי 
משלם המבטח לו היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת 

אישור כאמור לפני ביצועו של הטיפול הרפואי.

הרופא 4.5 יגיש  ההשתלה/השתלות  של  המוקדם  האישור  לצורך 
המומחה שבהסכם או הרופא המומחה שאינו בהסכם, באמצעות 
המבוטח, רישום מפורט של ממצאי הבדיקה בפה, אשר בוצעה 
דנטלי(  סטטוס  )או  בודדים  פריאפיקלים  צילומים  למבוטח, 
)לא  הטיפול  תוכנית  לכתיבת  בסמוך  בוצעו  אשר  עדכניים, 
יותר מאשר שלושה שבועות לפני כן(, בצרוף צילום או צילומים 
)סטטוס  בפה  הקיימות  השיניים  כל  של  בודדים  פריאפיקלים 
דנטלי( או בצרוף צילום פנורמי עדכני שיבוצעו לפני הטיפול, ולא 

למעלה מ- 3 חודשים קודם להגשת תוכנית הטיפול לאישור. 

במידה וההשתלה בוצעה בלסת עליונה או באזור בעלי רמת סיכון 4.6
או המנטלי בלסת התחתונה  גבוהה לפגיעה בעצב המנדיבולרי 
עשוי במבוטח להתבקש להמציא צילום C.T עדכני לצורך קבלת 
וכפועל  עליונה,  בלסת  העצם  איכות  על  מספקת  אינפורמציה 

יוצא מכך, אפשרות ההשתלה.

המטפל 4.7 הרופא  יקבל  החומר  מקבלת  עבודה  ימי   14 בתוך 
)במקרה של רופא הסכם( או המבוטח )במקרה של טיפול אצל 
רופא שאינו בהסכם( תינתן תשובה )אישור או דחיה או אחרת( על 

בקשתו לאישור מוקדם של ההשתלות.
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במידה ונעקרו שינים בלסת קודם לביצוע השתלות, לא תבוצענה 4.8
זה נדרש בנוסף  השתלות לפני חלוף 4 חודשי המתנה. במקרה 
לאמור בסעיף 4.5 לעיל, צילום פנורמי שלאחר ביצוע העקירות 

אשר נעשה עם תום תקופת ההמתנה.

של 4.9 הרפואי  היועץ  לאחר המלצת  יאושרו  לעיל,  למרות האמור 
בעל הפוליסה, לאחר שהתייעץ עם מומחה להשתלות, שתלים 
בשיטת ה – ONE STAGE )מיידית לאחר ובעת העקירה(, במקרה 

של עקירות שיניי חזית ומלתעות.

תוקף אישור תוכנית הטיפולים הכירורגית שהנפיק המבטח הינו 4.10
למשך שנה אחת או עד מועד הפרישה מהביטוח המוקדם מבין 
השניים. ניתן לבקש הארכת תוקף האישור, המבטח ישקול לאור 

הממצאים העדכניים אם תינתן הארכה.

המבטח ישלם החזרים בגין השתלה בגובה שלא יעלה על האמור 4.11
בלוח תגמולי ביטוח.

המספר המקסימלי של שתלים לאדם לתקופת ביטוח עומד על 4.12
ולרשימת הטיפולים  זה,  נספח  4 שתלים ללסת, בכפוף לתנאי 

המכוסים במסגרת השתלת שיניים, המצורפת לנספח זה. 

היועץ הרפואי יוכל להמליץ על שתל נוסף בכל לסת, אם תוכנית 4.13
השיקום דורשת זאת.

של 4.14 כירורגי  בטיפול  המבוטח  של  עצמית  השתתפות  סכום 
גבי  על  ושיקום  שתלים  ביטוח  תגמולי  בלוח  מפורט  השתלה 

שתלים דנטאליים.
רשימת הטיפולים המכוסים בפרק זה

הערכה מקיפה של הפה – מטופל חדש/מוכר  5
רישום מלא של הממצאים הדנטליים והאורליים: רישום מצבים כללים הנוגעים לבריאות 
הדנטלי-כירורגי,  הטיפול  השלכה על  עשוייה להיות להם  ואשר  המתרפא  של  הכללית 

רישום מצב הפה ומלוי הטופס לתכנית הטיפולים.
בקורת לאחר טיפול כירורגי )POST SURGICAL( אינה נחשבת כבדיקה לצורך תשלום.

כיסוי ביטוחי- אחת בתקופת ביטוח.	 
בדיקת רופא שיניים מומחה  6

בדיקה של פריודונט או כירורג פה ולסת לבדיקת היתכנות של ביצוע שתל.
כיסוי ביטוחי – אחת בתקופת ביטוח.	 

החדרה כירורגית של שתל דנטלי, כולל חשיפה וחיבור של כיפת ריפוי  7
במקום כל שן חסרה או שנעקרה בתקופת הביטוח ושולמה על ידי המבטח ללא סייגים, 

יהיה המבוטח זכאי להשתלה כירורגית של שתל שן לרקמת העצם והחניכיים.
הטיפול כולל: אלחוש מקומי, הפשלת מטלית רקמה רכה, הכנסת השתל/שתלים תפרים, 
וסיום משביע רצון של הטיפול. כמו כן כולל  וכל הדרוש לביצוע  תחבושת פריודונטלית 
הטיפול חשיפה של השתל לאחר פרק הזמן שנקבעה להתאקלמות וקליטה בעצם והכנתו 
הטיפול  ואחרי  לפני  ויעוץ  גם הסברה  כולל  הטיפול  העוקב.  הטיפול הפרוטטי  לתחילת 
חירום הקשורים בתהליכי אחלמה של  טיפולי  ביניים,  בקורת  הוצאת תפרים  זה  בכלל 

השתלים, מתן מרשמי תרופות ו/או תעודה רפואית וביקורת לאחר הטיפול.



129 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

הזמן הדרוש להקלטות השתל וחשיפתו, הינו לפחות 6 חודשים בלסת עליונה, ולפחות 3 
חודשים בלסת תחתונה, מיום התקנת השתל.

במקרה של שתלים ONE STAGE לא יועמס השתל בלסת עליונה לפחות לשישה חודשים 
ובלסת תחתונה לפחות שלושה חודשים.

אין המבטח מכסה ניתוחי תחזוקה של העצם או הרקמה הרכה 7.1
סביב השתלים שהצורך בהם נובע מנגעים שהופיעו או התפתחו 

סביב השתלים במהלך הזמן שלאחר ביצוע השתל.

בעצם 7.2 אחיזתו  שאבד  שתל  הוצאת  בגין  הוצאות  יכסה  המבטח 
בפה  ותיפקד  שוקם  שהשתל  שיוכח  מפורש  בתנאי  המכתשית, 
במשך לפחות 6 שנים. במקרה כזה, יהיה המבוטח זכאי להוצאות 
בגין השתלה מחודשת כולל שיקום על גבי השתל, ו/או שיקום על 
היה  לא  כאילו  השתל(  הוצאת  )לאחר  החסרה  השן  מרווח  גבי 

האזור משוקם קודם לכן.

סביב 7.3 תהליך  ונוצר  שתל,  בגין  ושולם  אושר  מאז  שנים   5 חלפו 
של  כירורגית  הוצאה  המחייב  רנטגן  בצילום  המודגם  השתל 
אומת  כי  ובתנאי  השתל,  המבוטח להחלפת  זכאי  יהיה  השתל, 
כי הסתיים תהליך ריפוי רקמת העצם ובכפוף לחתימת המבוטח 
על הצהרה, שניסוחה יוסכם בין הצדדים. חבות המבטח בעקבות 
היקף החבות  לא תעלה על  וביצוע השיקום עליו  השתל החדש 

לולא בוצעה החלפת שתל.

המבטח יכסה הוצאות בגין הוצאת שתל אם הבורג המחזק את 7.4
הושתל  שהשתל  שיוכח  מפורש  בתנאי  נשבר,  לשתל  המבנה 
פי  על  יהיה  האזור  שיקום  שנים.   6 לפחות  במשך  בפה  ותיפקד 

המפורט בנספח הטיפולים המשקמים.
המבוטח זכאי לטיפול כירורגי של השתלת שיניים על פי התנאים הבאים  8

שתלים של שיניים 8.1
בודדות

השתלת שן בין שיניים קיימות תאושר במצב של חוסר שן לפני 
הביטוח,  בתקופת  שן  עקירת  של  במקרה  או  הביטוח  תקופת 

בהחרגות והתנאים שיפורטו להלן, ותבוצע אך ורק כאשר:
מחלה  קיימת  או  פריודונטלית  מחלה  קיימת  לא  כאשר   .8.1.1
של  מצב  על  עולה  אינה  חומרתה  שמידת  פריודונטלית 

EARLY PERIODONTITIS, )עד אבדן של 30% - 20%(.

השן  מרווח  צידי  שני  או  מאחד  כאשר  שתל  יאושר  לא   .8.1.2
כי  )מובהר  אינטקטיות  ולא  ויטליות  לא  שיניים  החסרה, 
לא  המוך,  ללשכת  סמוכה  שאינו  בשן,  שטחית  סתימה 

תחשב לעניין זה(.
שן  בין  בודד  שתל  השתלת  של  מצב  הוא  הכלל  מן  יוצא   .8.1.3
אינטקטית כאמור בסעיף 8.1.2 לעיל, ושתל משוחזר קיים. 
במקרה זה, היות והשן הסמוכה אינה שן בהגדרתה, ואילו 
בין שתל קיים לשן טבעית אינה מותרת,  חלופה של גשר 
החלופה היחידה הקיימת הינה ביצוע שתל בין שן טבעית 

אינטקטית וויטלית לבין שתל משוחזר קיים.
8.1.4. במקרה של תוכנית טיפול הכוללת שחזור מרווח שן חסרה 
באמצעות שתל, למרות שאינו מכוסה על פי האמור בסעיף
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8.1.2 לעיל, במקום שבו יש כיסוי לגשר רגיל, ביצוע השתל 
על חשבון המבוטח, יקנה לו כיסוי לשיקום השתל שבוצע, 

במבנה וכתר.

שיקום על גבי 8.2
שתלים

בשתל  בחלקן  המחוברים  גשרים  ו/או  כתרים  יכוסו  לא   .8.2.1
ובחלקן נאחזים בשן קיימת.

8.2.2. למען הסר ספק, לא יכוסה שיקום פרותטי הנתמך הן על 
ידי שתל והן על שן טבעית.

8.2.3. לא יכוסה כתר על שתל שלא אושר ע"י המבטח אלא אם 
כן יוכח על פי תיעוד רנטגני ו/או אחר, כי השתל בוצע לפני 

תחילת הביטוח.
תמיד  יבוצע  )תח"ק(  שתלים  גבי  על  הפרוטטי  השחזור   .8.2.4
ולמען הסר ספק, לא יבוצעו  ככתרים מחוברים או כגשר 
כתרים בודדים על שתלים )למעט במקרה של שיקום שתל 

בודד(.
קבוע  שיקום  למטרת  שתלים  באמצעות  שיקום  יכוסה   .8.2.5
בלבד ולא כפתרון ביניים עד לביצוע הטיפול הקבוע. במידה 
ובוצעו שתלים שאינם סמוכים, וקיים מרווח של שן חסרה 
יאושר  בין שני שתלים המשמשים כמאחזים לגשר,  אחת, 

גם שיקום של כתר תלוי אחד כחלק הביניים.
8.2.6. שתלים באזור אוכף חופשי

והשן האחרונה בקשת  אוכף חופשי  קיים  8.2.6.1. כאשר 
הינה מלתעה ראשונה יאושרו עד 3 שתלים במקום 

שינים מס. 5, 6 ו – 7.
הינה  האחרונה  והשן  חופשי  אוכף  קיים  כאשר   .8.2.6.2

הניב, יאושרו עד 4 שתלים.
 4 יאושרו עד  צדדי,  דו  חופשי  אוכף  קיים  כאשר   .8.2.6.3

שתלים.
8.2.6.4. כאשר קיים חסר של שתי טוחנות )מס' 6 ו- 7( 
בצד אחד של הפה, והשן מס. 8 אינה קיימת, יאושר 

עד 2 שתלים במקום שן מס. 6 ובמקום מס. 7.
8.2.6.5. כאשר יש חסר של שיני הבינה, לא יאושרו שתלים.

8.2.7. שתלים באזור קדמי עליון
הקדמיות  החותכות   4 של  חוסר  קיים  כאשר   .8.2.7.1

העליונות יאושרו עד 2 שתלים.
הקדמיות  החזית  שיני   6 של  חוסר  קיים  כאשר   .8.2.7.2

יאושרו עד 4 שתלים.
8.2.7.3. כאשר קיים חסר של שן אחת או שתיים מהחותכות 

הקדמיות יאושרו שתלים לפי הצורך.
8.2.7.4. שיקום על גבי שתלים באזור קדמי כמפורט לעיל, 
ג' - טיפולים משקמים  יהיה על פי האמור בפרק 

סעיף 6 ד' 1, 6 ד' 2.
מבנה טרומי לשתל דנטלי  9

·כיסוי ביטוחי – אחד לכל שתל שאושר והותקן בתקופת הביטוח.	 
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תותבת חלקית נשלפת על שתלים  10
ורק על רכס  תותבת נשלפת המשחזרת חוסר של שיניים רבות אולם אין מורכבות אך 
החניכיים מחוסר שיניים אלא על גדמי שיניים שהושחזו עד לגובה החניכיים בוצעו בהם 
טיפולי שורש והם נותרו מתחת לתותבת רוכבת או על גבי שני שתלים באם אושרו הדבר 
מאפשר לשמור על גובה העצם או הרכס השיניים ומשפר במידה ניכרת את עמידותה של 

תותבת זו ואת יציבותה.
כיסוי ביטוחי – אחת ללסת בתקופת הביטוח.	 

שתלים במקרה של חוסר שיניים מוחלט בלסת  11
בלסת תחתונה מחוסרת שיניים לחלוטין, תאושר תותבת שלמה 11.1

4 שתלים  יאושרו עד  גבי שתלים.  או לחילופין תותבת- על, על 
עד  שתלים,  נתמך  מחבר  מוט  ידי  על  וחיבור  בתותבת.  לתמוך 
שיניים  ברפואת  מקובל  חיבור  בכל  או  בר(,  )דולדר-  שתלים   3

מודרנית.

בלסת עליונה מחוסרת שיניים לחלוטין, תאושר תותבת שלמה 11.2
4 שתלים  יאושרו עד  גבי שתלים.  או לחילופין תותבת- על, על 
לתמוך  מנת  ועל   COMBINATION SYNDROM למנוע  מנת  על 
ידי מחבר הצמדה לתותבת חלקית קבועה/כיפות  בתותבת על 
לייצוב ועיגון תותבת על )חיבור כדורי( או חיבור על ידי מוט מחבר 
נתמך שתלים, עד 3 שתלים )דולדר- בר(, או בכל חיבור מקובל 

ברפואת שיניים מודרנית.

למרות האמור לעיל, יכול המבוטח לבחור לבצע בלסת חסרת 11.3
שיניים לחלוטין, השתלות שיניים בכל הלסת, אשר לא יפחתו מ – 
8 שתלים. בצע המבוטח שתלים כאמור בלסת זו, כחלק מתוכנית 
לשיקום הלסת כולה באמצעות תותבת חלקית קבועה )גשר ו/או 
תותבת מוברגת(, יכסה המבטח שיקום על גבי 4 שתלים בתוספת 
ע"ג  ושיקום  שתלים   4 יכוסו  כתר תלויות. לחילופין  יחידות  שתי 

שתלים אלו, ותותבת חלקית להוצאה על בסיס כרום קובלט.

מספר השתלים שיאושרו בפועל יהיה לפי מצב הרקמות בלסת, 11.4
למבוטח  שתלים   4 של  המקסימום  על  יעלה  לא  מקרה  ובשום 

לתקופת ביטוח. 

CBCT, טומוגרפיה ממוחשבת עם קרן קונית  12
הינו צילום לסת, המבוצע במכון הנמצא בהסדר עם המבטח אשר מתרגם משטח למבנה 

תלת ממדי ומאפשר קביעת עובי רקמת העצם.
פי  על  תוכנית להשתלות,  הגשת  של  מקרה  בכל  יאושר   ).C.T( ממוחשב  הדמיה  צילום 
הפנית רופא מומחה להשתלות על פי הגדרתו בפוליסה. ואולם, למען הסר ספק, יאושר 
תשלום בגין הצילום שבוצע כאמור, גם אם על פי הצילום התברר בדיעבד, כי לא ניתן 

לבצע השתלות, עקב ממצאים שנתגלו בצילום.
כיסוי ביטוחי - צילום אחד לכל לסת אחת לשלוש שנות ביטוח.	 
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השתלת עצם - עיבוי רכס  13
יכוסו הוצאות בגין עיבוי רכס והגבהתו )אוגמנטציה(, ו/או הרמת סינוס, ו/או השתלת עצם 
 8 כירורגית של שתל, כאמור בסעיף  הוצאה  או במקרה של  שיניים,  למטרות השתלות 
לנספח זה, ובתנאי שיבוצעו על ידי מומחה לכירורגית פה או ע"י פריודונט מומחה ועל פי 
הנהלים שפורטו בנספח השתלות ב' 5 לגבי הגשת בקשה לאישור מראש. גובה ההחזר בגין 
טיפול כירורגי זה יהיה על פי הנקוב בטבלת גמלאות ב' 5, ובהשתתפות עצמית של 50%.

הטיפולים  בנספח  כמפורט  )ו/או  שתלים  ביצוע  לצורך  ורק  אך  יינתנו,  אלה  טיפולים 
הפריודונטליים, במקרה של עבוי רכס לפני ביצוע תותבת שלמה בלסת מחוסרת שיניים 

לחלוטין(.
כיסוי ביטוחי- אחת ללסת בתקופת ביטוח לצורך התקנת שתלים.	 

הרמת סינוס פתוחה, לרבות השתלת עצם, חד צדדית  14
הרמת סינוס )אשר מכונה בין אנשי המקצוע כהרמת סינוס פתוחה( תכוסה ותשולם על 
פי טבלת הגימלאות, במידה ואכן בוצע ניתוח מלא של פתיחת הסינוס, והשתלת עצם, 
ולאחר ביצועו נתפר האזור, תוך המתנה של 6-8 חודשים לריפוי, קודם לביצוע השתלה 

כירורגית של שתל.
טיפול כאמור יבוצע ע"י רופא שיניים מומחה לכירורגיה פה ולסת ו/או רופא שיניים פריודונט 
מומחה ביצוע שתלים. מבוטח ישלם ישירות לרופא השיניים, יגיש טופס תביעה, חשבונית 

או העתק נאמן למקור, תקרת ההחזר הכספי תהיה כנקוב בלוח תגמולי הביטוח.
כיסוי ביטוחי- אחת בתקופת ביטוח לצורך התקנת שתלים, או לחילופין הרמת סינוס 	 

סגורה.
הרמת סינוס סגורה, חד צדדית  15

במידה והמומחה בצע פרוצדורה מקוצרת של הרמת סינוס, הנקראת בין אנשי המקצוע 
בגובה  ותשלום  כיסוי  יהיה  השתלה,  גם  התבצעה  מעמד  ובאותו  סגורה,  סינוס  הרמת 

השתלת עצם בלבד.
טיפול כאמור יבוצע ע"י רופא שיניים מומחה לכירורגיה פה ולסת ו/או רופא שיניים פריודונט 
מומחה ביצוע שתלים. מבוטח ישלם ישירות לרופא השיניים, יגיש טופס תביעה, חשבונית 

או העתק נאמן למקור, תקרת ההחזר הכספי תהיה כנקוב בלוח תגמולי הביטוח. 
כיסוי ביטוחי – אחת לכל סינוס בתקופת הביטוח.

סינוס 	  )כחלופה להרמת  לצורך התקנת שתלים  ביטוח  בתקופת  אחת  ביטוחי-  כיסוי 
כמפורט בסעיף הקודם(.

צילום פנורמי  16
צילום פנורמי עדכני לפי הצורך לפני השתלה המאפשר זיהוי מרקם העצם לפני השתלות 

שיניים.
כיסוי ביטוחי - לפי צורך לפני ביצוע השתלה.	 

טיפולי אחזקה בשתלי שיניים  17
יאושרו טיפולי אחזקה בשתלי שיניים ששולמו על ידי המבטח בגובה הכנה ראשונית )ראה 

פרק טיפולים פריודונטליים( החל מתום 3 שנים להחדרתם.
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שתל שאיבד אחיזתו ויש להוציאו באופן כירורגי  18
בפוליסה החדשה יש כיסוי להוצאות בגין הוצאת שתל שאבד אחיזתו בעצם המכתשית, 
בתנאי מפורש שיוכח שהשתל שוקם ותיפקד בפה במשך לפחות 6 שנים. במקרה כזה, 
יהיה המבוטח זכאי להוצאות בגין השתלה מחודשת כולל שיקום על גבי השתל, ו/או שיקום 
על גבי מרווח השן החסרה )לאחר הוצאת השתל( כאילו לא היה האזור משוקם קודם לכן. 

)לא היה כיסוי בפוליסה קודמת(.
כיסוי ביטוחי - הוצאת שתל על פי האמור לעיל, תשולם בגובה עקירת שן כלואה בעצם 	 

שבוצעה על ידי מומחה )דהיינו בתוספת 50%(.
החרגות  19

לכירורגית א מומחה  ידי  על  שלא  שבוצעו  לשתלים  כיסוי  אין 
ידי בעל  מי שהוסכם עליו על  או  פריודונט מומחה  או  ולסת  פה 

הפוליסה והמבטח.

לא ב וכן  הביטוח  בתקופת  ללסת  שתלים   4 מ-  יותר  יאושרו  לא 
יאושרו יותר ללסת או אזור בפה, כפי שפורט לעיל.

לא ישולם עבור השתלה שהוחל בה לפני שהביטוח נכנס לתוקפו, ג
של  הכללי  בחלק  כאמור  מוקדם  אישור  עבורה  נתבקש  ושלא 

נספח זה.

שתל שאושר לביצוע ובוצע, תשולם תמורתו, גם אם נכשל/הוצא ד
או יצא. ואולם התוכנית לשיקום הלסת תעוכב עד להגשת תוכנית 
חליפית ללסת. שתל חדש בתמורה לשתל שנכשל, אם יתאפשר 

ביצועו, לא יהיה על חשבון המבטחת.

או הרקמה הרכה ה ניתוחי תחזוק של העצם  אין המבטח מכסה 
סביב השתלים שהצורך בהם נובע מנגעים שהופיעו או התפתחו 

סביב השתלים במהלך 5 שנים שלאחר ביצוע השתל.

יהיה כסוי ו ושיקום על גבי שתלים, לא  בלסת בה אושרו שתלים 
לכסוי  בנוסף  שלמה  או  נשלפת  חלקית  תותבת  בגין  להוצאות 

הוצאות שיקום על גבי שתלים.

במקרה ז זמנית  חלקית  תותבת  תאושר  לעיל,  האמור  למרות 
שהשתלות בוצעו בשיניים קדמיות. האישור יהיה לתותבת חלקית 

על בסיס שרף אקריל.

בתקופת ח תכוסה  לא  המבטח  ידי  על  ששולם  שתל  החלפת 
לא  וכן  אלו(,  משני  )הנמוך  ביטוח  שנות   5 במשך  או  הביטוח 
יכוסה החלפת השיקום עליו. בכפוף לאמור בסעיף 2.10 בפרק 

"טיפולים משקמים" לעיל.
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אישור זכאותטיפול
מראש

הערותצילומים

תותבת קבועה – כתר 
או גשר

זכאות על פי המוסכם 
בפוליסה

כן, לפני כן
ובסיום 
הטיפול

השתתפות עצמית 
בגובה 25% על פי 
המחירון המוסכם

על גבי שתלים שאושרו כתר על שתל
ושולמו, כולל יחידת 

ביניים בין שני שתלים, 
או שתי יחידות ביניים 

באיזור קדמי. אחד לשן 
לתקופת ביטוח.

כן לפני כן
ובסיום 
הטיפול

השתתפות עצמית 
בגובה 25% על פי 
המחירון המוסכם

כתר טלסקופי/כיפת 
שורש

עד שניים ללסת 
לתקופת ביטוח

כן לפני כן
ובסיום 
הטיפול

בביצוע
תותבת - על

בכל שתל שאושר מבנה על שתל
ושולם. אחד לשן 
לתקופת ביטוח.

כןכן

תותבת יצוקה )כרום 
קובלט(

החלפה מותרת רק כןכןאחת לתקופת ביטוח
לאחר 5 שנים מיום 

הביצוע

תותבת על בסיס שרף 
אקריל

כן לפני כן
ובסיום 
הטיפול

כן לפני כןפליפר
ובסיום 
הטיפול

כן לפני כןאחת לתקופת ביטוחתותבת מיידית/זמנית
ובסיום 
הטיפול

על פי המוסכם החלפת שחזורים
בפוליסה.

כן לפני כן
ובסיום 
הטיפול

החלפה מותרת רק 
לאחר 5 שנים מיום 

הביצוע

אחת ללסת לתקופת תותבת שלמה
ביטוח

כן לפני כן
ובסיום 
הטיפול

החלפה מותרת רק 
לאחר 5 שנים מיום 

הביצוע

כל התיקונים תיקונים בתותבות
הנדרשים

לאכן

מחברים מדוייקים או 
חצי מדוייקים

עד 2 ללסת לתקופת 
ביטוח

כןכן

לאכןאחת לתקופת ביטוחסד לילה

תקציר הטיפולים המשקמים
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אישור זכאותטיפול
מראש

הערותצילומים

3 ישיבות לתקופת השחזה סלקטיבית
ביטוח

יבוצע על ידי מומחה לאכן
לשיקום פה בלבד

אחד לתקופת ביטוח CT טומוגרפיה
לכל לסת

הפניה ממומחה כןכן
להשתלות

תקציר השתלות שיניים

תקציר טיפולי יישור שיניים )אורטודונטיה(

אישור זכאותטיפול
מראש

הערותצילומים

כןלאאחת לתקופת ביטוחבדיקה ותוכנית טיפול

4 שתלים בכל לסת שתל
בתקופת ביטוח

כןכן

שתלים בלסת 
מחוסרת שיניים

עד 4 שתלים ללסת 
תחתונה ועד 4 שתלים 

בלסת עליונה

כןכן

צילום אחד לכל שלוש צילום CT טומוגרפיה
שנות ביטוח

כן

אישור זכאותטיפול
מראש

הערותצילומים

טיפול במשנן מעורב 
מוקדם

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח

טיפול מלא במכשיר 
קבוע

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח

טיפול מורכב במכשיר 
קבוע

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח

טיפול אורטודונטי 
חלקי

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח

טיפול אורטודונטי 
קצר

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוחפלטה לרטנציה

חשיפת שן כלואה 
לצורך הבקעה 

אורטודונטית

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח

 צילומים ועזרים 
לצורך יישור שיניים

אין כיסוי לטיפול חוזרכןכןאחת לתקופת ביטוח
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נספח ב' – פרק א' לוח תגמולי ביטוח
טיפולים פרוטטיים - כולל החלפת שחזורים

סוג הטיפולקודי טיפול

השתתפות 
עצמית של 

מבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שבהסכם - 

ב₪

תקרת ההחזר 
המירבי 

למבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שאינו בהסכם 

- ב₪

הערות

D2751000 כתר חרסינה מאוחה
למתכת בסיס

אחד לשן 465.001365
בתקופת הביטוח 

כוללהשחזה,כתר 
זמני,הדבקה 

והתאמות סגר 
נדרשות.

כתר חרסינה מאוחה 
למתכת לא אצילה 

על שתל

465.001365

437.001312כתר טלסקופי

D2950000 מבנה מיידי בתוספת
לכתר

 אחד לשן 0400
בתקופת ביטוח

D2952000 מבנה יצוק בתוספת
לכתר

 אחד לשן 0400
בתקופת ביטוח

D2975000אחת לגדם )לשן( 267.50802.50כיפת שורש
בתקופת ביטוח. 

בביצוע תותבת-על

D5862000שניים לכל לסת 271.00814.00מחבר מדויק לפי דיווח
בתקופת הביטוח 

כאשר במצעים 
תותבת חלקית 

להוצאה על בסיס 
מתכתי

D6055000 מוט מחבר נתמך
שתלים, עד 3 שתלים

 אחת ללסת 120.47362.49
בתקופת ביטוח

D5130000 תותבת מיידית לסת
עליונה

 אחת ללסת 447.501,342.50
בתקופת ביטוח

D5140000 תותבת מיידית לסת
תחתונה

447.501,342.50

D5213000 תותבת חלקית לסת
עליונה-נשלפת 

מויטליום, כולל ווים 
ונחות

 אחת ללסת 862.502587.5
בתקופת ביטוח

D5214000 תותבת חלקית לסת
תחתונה-נשלפת 

מויטליום, כולל ווים 
ונחות

 אחת ללסת 
בתקופת ביטוח
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סוג הטיפולקודי טיפול

השתתפות 
עצמית של 

מבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שבהסכם - 

ב₪

תקרת ההחזר 
המירבי 

למבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שאינו בהסכם 

- ב₪

הערות

D5211000 תותבת חלקית בלסת
העליונה-על בסיס 
שרף/אקריל, כולל 

ווים מקובלים, נחות 
ושיניים, כולל בסיס 
שרף אקרילן עם ווי 
שרף או תיל מלופף

 אחת ללסת 505.001,515.00
בתקופת ביטוח

D5212000 תותבת חלקית לסת
תחתונה- על בסיס 
שרף/אקריל, כולל 

ווים ונחות

 אחת ללסת 505.001,515.00
בתקופת ביטוח

D5110000 תותבת שלמה-לסת
עליונה

אחת ללסת בתקופת 720.002160
ביטוח בסיס מתכתי 
כאשר אושרה כיפה 
טלסקופית או כיפת 

שורש

D5120000 תותבת שלמה- לסת
תחתונה

אחת ללסת בתקופת 
ביטוח

D5820000 תותבת ביניים חלקית
נשלפת, פליפר- 

לסת עליונה,

אחת ללסת בתקופת 237.00712.00
ביטוח

D5821000 תותבת ביניים חלקית
נשלפת, פליפר- 

לסת תחתונה,

אחת ללסת בתקופת 237.00712.00
ביטוח

D9940010*אחד לשלוש שנים146.00855.00סד סיגרי/ סד לילה

D5510000 תיקון שבר בסיס
תותבת שלמה

טיפול אחד לשנתיים52.50157.50

D5650000 הוספת שן לתותבת
חלקית קיימת

טיפול אחד לשנתיים38.00115.00

D5660000 הוספת וו לתותבת
חלקית קיימת

טיפול אחד לשנתיים38.00115.00

D5630000 תיקון או החלפת וו
בתותבת קיימת

טיפול אחד לשנתיים38.00115.00

D5620000 תיקון שלד יצוק של
תותבת

טיפול אחד לשנתיים48.00142.00
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סוג הטיפולקודי טיפול

השתתפות 
עצמית של 

מבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שבהסכם - 

ב₪

תקרת ההחזר 
המירבי 

למבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שאינו בהסכם 

- ב₪

הערות

D5710000 חידוש בסיס תותבת
שלמה עליונה

טיפול אחד לשנתיים100.00300.00

D5711000 חידוש בסיס תותבת
שלמה תחתונה

טיפול אחד לשנתיים100.00300.00

D5750000 ריפוד  תותבת שלמה
עליונה במעבדה

טיפול אחד לשנתיים70.00210.00

D5751000 ריפוד תותבת שלמה
תחתונה במעבדה

70.00210.00

D5730000 ריפוד תותבת שלמה
עליונה במרפאה

טיפול אחד לשנתיים98.50295.50

D5731000 ריפוד תותבת שלמה
תחתונה במרפאה

98.50295.50

D9952000אחד לשלוש שנים75.00225.00איזון סגר - מלא

D2960000/ ציפוי שן משרף
אקריל בצד השפתי 

labial - במרפאה

אחד לשלוש שנים38.00115.00

מבוטח הפונה לרופא שיניים שאינו בהסכם -ההחזר בגבול 75% מהתשלום בפועל לפי  
חשבוניות מס במקור אך לא יותר מסכום תקרת ההחזר שלעיל הנמוך מבינהם )ההחזר 

המירבי הינו עפ"י מועד גמר ביצוע הטיפול ולא עפ"י מועד הגשתו.
מבוטח הפונה לרופא שיניים שאינו שבהסכם- ישלם השתתפות עצמית שלהלן.

כל טיפול פרוטטי יינתן בהתייעצות מוקדת מראש לפני ביצוע טיפול עם חברת הביטוח 
ובהתאם לאמור בנספח א' לפוליסה פרק א'.

ונכונים ליום 1.8.2017 כאשר מדד הבסיס הינו מדד  זו צמודים למדד  הסכומים בטבלה 
חודש יוני 2017 שפורסם ביום 15.7.2017.

הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.
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נספח ב' – פרק ב' לוח תגמולי ביטוח
שתלים ושיקום על גבי שתלים דנטליים

סוג הטיפולקודי טיפול

השתתפות 
עצמית של 

מבוטח הפונה 
לרופא שיניים  

 שבהסכם -
ב ₪

תקרת ההחזר 
המירבי 

למבוטח הפונה 
לרופא שיניים 
שאינו בהסכם 

- ב ₪

הערות

D9310000 בדיקת רופא שיניים
מומחה *

אחת בתקופת ביטוח100.00150.00

D0330000 לפי הצורך, לפני 315.00-צילום פנורמי
ביצוע השתלה

D6010000 החדרה כירורגית של
שתל דנטלי, כולל 
חשיפה וחיבור של 

כיפת ריפוי

עד 4 שתלים ללסת 1,050.001,950.00
בתקופת הביטוח 

בהתאם לאמור 
בנספח א' פרק ג'

D6056000 מבנה טרומי לשתל
דנטלי

אחד לכל שתל 183.00547.00
שאושר והותק 

בתקופת הביטוח

D5860000אחת ללסת 770.842,312.53תותבת על שתלים 
בתקופת הביטוח

D0360000 טומוגרפיה ,CBCT
ממוחשבת עם קרן 

קונית

צילום אחד לכל 150.00400.00
לסת בתקופת ביטוח

D7952000 ,הרמת סינוס פתוחה
לרבות השתלת עצם, 

חד צדדית*

אחת ללסת בתקופת 2,878.66-
ביטוח, לצורך ביצוע 

שתלים. תביעה 
פרטית בלבד

D7993020 השתלת עצם בלסת
תחתונה, דו צדדית *

אחת ללסת בתקופת 891.62-
ביטוח לצורך 

 התקנת שתלים
בתביעה פרטית 

בלבד

*ההחזר הכספי בגין טיפול זה יהיה בהגשת תביעה פרטית בלבד, המבוטח ישלם ישירות 
לרופא השיניים, יגיש טופס תביעה חתום ע"י רופא השיניים המטפל, בצירוף חשבונית/
יותר  א  אך  בפועל  התשלום  בגבול  החזר  ויקבל  נלווים  וצילומים  למקור  נאמן  העתק 
מהסכום האמור בתקרת ההחזר לעיל, הנמוך מבניהם ) ההחזר המירבי הינו עפ"י מועד 

גמר ביצוע הטיפול בפועל ולא עפ"י מועד הגשתו(.
מבוטח הפונה לרופא שיניים כירורג פה ולסת פריודונט מומחה שאינו בהסכם- ההחזר 
בגבול 65% מהתשלום בפועל לפי חשבוניות מס במקור אך לא יותר מסכום תקרת ההחזר 
פריודונט  הטיפול  ביצוע  גמר  מועד  עפ"י  הינו  המירבי  )ההחזר  מבניהם  הנמוך  שלעיל, 

בפועל ולא עפ"י מועד הגשתו(.
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מבוטח הפונה לרופא שיניים כירורג פה ולסת מומחה שבהסכם- ישלם השתתפות עצמית 
שלהלן.

כל טיפולי השתלות שיניים יינתנו בהתייעצות מוקדמת מראש לפני ביצוע טיפול עם חברת 
הביטוח ובהתאם לאמור בנספח א' לפוליסה פרק ג'.

ונכונים ליום 1.8.2017 כאשר מדד הבסיס הינו מדד  זו צמודים למדד  הסכומים בטבלה 
חודש יוני 2017 שפורסם ביום 15.7.2017.

הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.

השתתפות סוג הטיפולקודי טיפול
עצמית של 

מבוטח הפונה 
לרופא שיניים  

 שבהסכם -
ב ₪

תקרת ההחזר 
המירבי 

למבוטח  
הפונה לרופא 
שיניים שאינו 
בהסכם - ב ₪

הערות

D9310000 בדיקת רופא שיניים
מומחה*

אחת בתקופת ביטוח100.00150.00

D0330000אחד בתקופת ביטוח 180.00צילום פנורמי
בהפניית רופא שיניים  
מומחה ליישור שיניים

D0350000אחד בתקופת ביטוח 66.0099.00צילומי פה/ פנים
בהפניית רופא שיניים  
מומחה ליישור שיניים

אחד בתקופת ביטוח88.00132.00אנליזה ממוחשבת

D0340000אחד בתקופת ביטוח101.00152.00צילום צפלומטרי

D8020000 יישור שיניים חלקי
למשנן מתחלף

אחד בתקופת ביטוח960.001,440.00

D8090000 יישור שיניים מלא
ללסת אחת למשנן 

מבוגר

3,040.004,560.00

D8090001 יישור שיניים מלא  שתי
לסתות למשנן מבוגר

3,880.005,820.00

חשיפת שן כלואה 
לצורך אורטודונטי

800.00

68.00102.00מודלים

 נספח ב' פרק ג' לוח תגמולי ביטוח 
טיפולים אורתודונטיים )יישור שיניים(
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רטנציה כלולה 180.00270.00פלטה לרטנציה
בעלות יישור השיניים

פלטה, מכוסה 
רק אם יש צורך 

ברטנציה
נוספת. בהמלצת 

היועץ הרפואי

 60% בגבול  ההחזר  בהסכם-  שאינו  מומחה  אורתודונט  שיניים  לרופא  הפונה  מבוטח 
מהתשלום בפועל לפי חשבוניות מס במקור אך לא יותר מסכום תקרת ההחזר שלעיל, 
הנמוך מבניהם )ההחזר המירבי הינו עפ"י מועד גמר ביצוע הטיפול בפועל ולא עפ"י מועד 

הגשתו(
עצמית  השתתפות  ישלם  שבהסכם-  מומחה  אורתודונט  שיניים  לרופא  הפונה  מבוטח 

שלהלן.
חברת  עם  טיפול  ביצוע  לפני  מראש  מוקדמת  בהתייעצות  יינתן  אורתודונטי  טיפולי  כל 

הביטוח ובהתאם לאמור בנספח א' לפוליסה פרק ב'.
ונכונים ליום 1.8.2017 כאשר מדד הבסיס הינו מדד  זו צמודים למדד  הסכומים בטבלה 

חודש יוני 2017 שפורסם ביום 15.7.2017.
הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.
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התמחות נוספתהתמחות ראשיתטלפוןרחובשם

אבו סנאן
רפואת שיניים 04-9962078אבו סנאןד"ר מוסא יוסף

כללית
מבצע יישור שיניים 

בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

אופקים

ד"ר מוטס יעקב 
איתם- ש.ר.ן

רפואת שיניים 08-9926936קדש 374
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 08-9926566שרת 1122ד"ר מנין רנה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

אור יהודה

מכון צילום03-6340982אליהו סעדון 130גל-דנט- מכון צילום

 חיוכים סנטר-
ד'ר אבייב מושייב

רפואת שיניים 03-6431350אליהו סעדון 122
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מטפלים 

בילדים

רפואת שיניים 03-6344942העצמאות 63ד"ר חיידטוב יוסף
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מרכז רפואה אביגד 
בע"מ

רפואת שיניים 077-6228822ההסתדרות 23
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, כירורגיית 
פה ולסת

אור עקיבא

 אור השחר - 
אור עקיבא

מכון צילום04-6204486ויצחן 1

רפואת שיניים 04-6261785תבור 5ד"ר גרימברג אידה
כללית

 מ.טיפול שיניים -
אור עקיבא

רפואת שיניים 04-6265697הרצוג 11
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 06-6360615שד' הנשיא 7ד"ר רחניאן אלי
כללית

רשימת המרפאות והמכונים שבהסדר עם הפניקס
הרשימה נכונה ליום פרסומה ועשויים לחול בה שינויים. 

השב"ס של  השיניים  ביטוח  באתר  מפורסמת  העדכנית  המרפאות   רשימת 
.www.fnx.co.il/Collective/Shabas

לפני קבלת שירות מרופא השיניים, יש לברר האם נכון לאותו יום הינו רופא שיניים בהסדר 
וכן יש לברר האם הנך זכאי לקבלת השירות הנ"ל. אין ברשימת רופאי השיניים שבהסכם 
הכלולה באתר זה, כל התחייבות ו/או מצג ו/או המלצה של החברה בכל הקשור לרופאים 
אשר פרטיהם כלולים בו ובכלל זה לגבי מומחיותם, זמינותם, עיתוי או אופי השירות הניתן 
ידם. הפניקס אינה אחראית,  או בכל אופן אחר לגבי איכות השירות הניתן על  ידם,  על 

בשום מקרה, בגין מעשה ו/או מחדל ו/או טיפול שניתן על ידי מי מהרופאים.
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התמחות נוספתהתמחות ראשיתטלפוןרחובשם

אורנית

מרפאת אורנית דר 
קליין

מבצע יישור 03-9160034המרכז המסחרי
שיניים בהסדר

אילת

רפואת שיניים 08-6635533עין יהב 4ד"ר אמיטין נטליה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-6341551סיטי סנטרד"ר גולצמן ריטה
כללית

רפואת שיניים 08-6331352לוס אנגלס 1102ד"ר סרור ארנסטו
כללית

רפואת שיניים 08-6331352לוס אנגלס 1102ד"ר סרור קלאודיה
כללית

רפואת שיניים 08-6326339משעול צבעוני 6ד"ר ציטיאט אייל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 073-7955552מרכז שער העירד"ר קסוס אורן
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

מכון צילום052-2966666מרכז מורקרן פנורמי אילת

אכסאל

רפואת שיניים 04-6559188רחוב ראשיד"ר דראושה ג'ת
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 054-7788314אכסאל 507ד"ר חבשי ואסים
כללית

אלעד

מכון צילום03-5544960מרכז מסחריאור השן-אלעד

רפואת שיניים 03-9089345רבי מאיר 10חן השן אלעד בע"מ
כללית

 ניו סמייל אלעד-
ד"ר קלונטר

רפואת שיניים 03-9508001רבי עקיבא 14
כללית

אלפי מנשה

רפואת שיניים 054-7944654הגלבוע 3א.מ.א דנט
כללית

אום אל-פחם

רפואת שיניים מטפלים בילדים04-6311072כניסת מחאג'נהד"ר מחאמיד סאלח
כללית, מבצע 
שתלים בהסדר

ראמילונה פנורמי 
מונא

מכון צילום04-6110956כביש ראשי
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התמחות נוספתהתמחות ראשיתטלפוןרחובשם

אשדוד

רפואת שיניים 08-8544696העצמאות 87ד"ר אביזרט אודיל
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 08-8559046מצדה 24/01ד"ר אברמוביץ דוד
כללית

 

מרכז סיטי-אור השן-אשדוד
הבנים 5

 מכון צילום08-8676447

רפואת שיניים 08-8551210הקליטה 1אי.אר.אם)בי(אשדוד
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 

שתלים בהסדר, 
מטפלים בילדים

ד"ר אם.די.אמ 
וולפסקי

רפואת שיניים 08-8551785העצמאות 85/25
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-8662344שד' הרצל 1ד"ר אמינוב צבי
כללית

 

הרצל1 חדר ב/' ד"ר אפשטיין טטיאנה
413

רפואת שיניים 08-8661305
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 077-5448524עוזי חיטמן 4ארט קליניק
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-8669159שד ירושלים 18ד"ר בוטורלקין אולגה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-8541342הפרחים 1365/2ד"ר בורוכוב פרידה
כללית

 

רפואת שיניים 08-6199918אבן עזרא 23/7ד"ר בטשוילי שמואל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-8667475הבנים 14ד"ר ברוניסר קלאודיה
כללית

 

ד"ר גרינברג אריה-
אשדוד

רפואת שיניים 08-8651036שוהם 2
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

 מכון צילום08-8663041יוניטרייד-הרצל 1דנטל קר קינן-אשדוד

רפואת שיניים 08-8559004כנרת 5/28ד"ר דרוקר יחיעם
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 08-8564847הבנים 5הלה-אשדוד
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

ד"ר וינוגרדוב 
קלאודיה

רפואת שיניים 08-8675464שבט לוי 14/16
כללית

 

רפואת שיניים 077-5152900שד הרצל 1ד"ר וינשטיין מיכאל
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר
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רפואת שיניים 077-7050408שד' ירושלים ? 18חיוך קורן בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9400701הנביאים 5/9ד"ר יוקלסון מרינה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

להב השן מ.ח.ר 
בע"מ

רפואת שיניים 08-8669652רוגוזין 4/7
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

ליבידנט שרותים 
רפואיים"אשכול"

רובע יב-שבט 
לוי 14

רפואת שיניים 08-8668833
כללית

מטפלים בילדים

 מכון צילום08-6696648אבן עזרא 23מכון צילום השן

סגול פ. עסקיים-
אשדוד

רפואת שיניים 08-9478393שד' ירושלים 12
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר, 

מומחה לחניכיים

 מכון צילום08-6523053שד ירושלים 18סי טי דנט-אשדוד

רפואת שיניים 08-8661919שד' ירושלים 18ד"ר פרנקל סימה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מטפלים 

בילדים

ד"ר קבלרצ'ק 
ויאולטה

חדר 
504-שד'הרצל 1

רפואת שיניים 08-8652601
כללית

 

שד' ירושלים ד"ר קוסטנצקי ילנה
18/102

רפואת שיניים 050-8856801
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-8654559אבן עזרא 23/13ד"ר קידר אליעזר
כללית

 

ד"ר רבינוביץ 
-המרפאה של ד"ר 

גיל

רפואת שיניים 08-8666008בן אליעזר 11/4
כללית

מטפלים בילדים

רפאל אסטטיקה 
דנטלית בע"מ

רפואת שיניים 08-8553059הציונות 23ב
כללית

שנאון מרפאת-
אשדוד

חיים משה שפירא 
22

רפואת שיניים 08-8668657
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-8644732ברק בן אבינועם 4ד"ר שנברגרס מיכאל
כללית

אשקלון

מכון צילום08-6738359שד בן גוריון 18/9אור השן -אשקלון

רפואת שיניים 08-6751897הרצל 36ד"ר אמינוב אדולף
כללית

רפואת שיניים 08-6757678רוטשילד 8/1ד"ר אנטוחה אוה
כללית

מכון צילום, מבצע 
יישור שיניים בהסדר
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אפרת איי.אם-
אשקלון

רפואת שיניים 08-6738342הנשיא 97
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר, מכון 

צילום

ד"ר בסטון-אשקלון 
אילנה

רפואת שיניים 08-6735016הנשיא 6/1
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-6739621הנשיא 101/3ד"ר בסקין אלנה
כללית

רפואת שיניים 077-9255660העלייה 30ד"ר גליקין ארקדי
כללית

מכון צילום08-8674048שד' בן גוריון 21דנטל זינגר בע"מ

רפואת שיניים 08-6731227שד' בן גוריון 9/3דנטל ריידר פיטר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-6726563קניון חוצות-ק"בהלה-אשקלון
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

ד"ר מילדנט שייקו 
לודמילה

רפואת שיניים 08-6782318שד' בן גוריון 11
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר מנטלמשר 
פאולט

ק.חוצות-פינת 
הנחל 1

רפואת שיניים 08-6729738
כללית

רפואת שיניים 08-6713899הגבורה 5מרפאת שחר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

עטרה אשקלון- 
בלאיש

רפואת שיניים 08-6247999יורם ירון 2
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר, 
מטפלים בילדים

פה ולסת ביה"ח 
ברזילי

כירורגיית פה 08-6746062מרפאות חוץ
ולסת

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-6756755קניון חוצות 0קר דנט -אשקלון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-6732020נועה 4 ברנעד"ר ריידר חיים
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

באקה אל גרבייה

ד"ר ביאדסה עאדל-
באקה אלגרבייה

רפואת שיניים 04-6382458רחוב ראשי
כללית
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באר יעקב

רפואת שיניים 08-6679757שא נס 17ד"ר בן יוסף מיכאל
כללית

באר שבע

א.נ. מרכז 
לאסטטיקה ברפ"ש

רפואת שיניים 08-6651971בן צבי 10
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 08-6276848קק"ל 139ד"ר אהרון רונית
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

אולדן שן שרותים 
דנטליים בע"מ

רפואת שיניים 08-8699771החלוץ 90/4
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום03-6160302קניון הנגבאור השן-באר שבע

אי.אר.אם - אחזקות 
ב"ש

רפואת שיניים 08-6234421הרצל 16
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-6232229בן צבי 10ב.ש. דנטל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע טיפולי 08-6288698הנרייטה סולד 8בד"ר בר איתן
חניכיים בהסדר

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-6430274המשחררים 86/6ד"ר גוברמן מריו
כללית

 

ד"ר גלילו דנט- דר 
היג'א-ב"ש

רפואת שיניים 052-3023733שגב שלום
כללית

 

דנטל דפו-רון 
מ.רנטגן

 מכון צילום08-6230466בן צבי 7

רפואת שיניים כללית 08-6481122לואי פיקרד 1/3דנטלי-באר שבע

רפואת שיניים 08-6278801העצמאות 40ד"ר דקל ישראל
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 08-6280265העצמאות 40הלה-באר שבע
כללית

מטפלים בילדים, 
כירורגיית פה ולסת, 

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 08-6281080מגדל קניון הנגבד"ר וויסמן יגאל
כללית

מטפלים בילדים

ד"ר וסרמן צביאל 
צביאל

שד' יצחק רגר 
5/28

רפואת שיניים 08-6272649
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

משחררים ד"ר חמאדה ויסאם
מולסופר 65

רפואת שיניים 054-7634173
כללית
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רפואת שיניים 077-5102052נחום שריג 6/4ד"ר יו דנט סמייל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר כתר דנט בע"מ 
אלסנע

רפואת שיניים 08-6209324קרן היסוד 9/13
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, כירורגיית 
פה ולסת

רפואת שיניים 08-6288877העצמאות 40לייפדנט באר שבע
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-6289354יאיר 43/14ד"ר לפיד אליעזר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מ.א.ר-. מכון סי.טי-
באר שבע

 מכון צילום08-6275507בן צבי 7

רפואת שיניים 08-6230999ויצמן חיים 17/1ד"ר מויסה ליאת
כללית

 

רפואת שיניים 08-6655054יאיר שטרן 43/14ד"ר מושינסקי ליליה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מיידנט-מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 08-6281777העצמאות 40
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום דנטיאור 
-ב"ש

מכון צילום08-6285021הנרייטה סולד 8ב

סי.טי דנט-פנורמי 
באר שבע

מכון צילום08-6236317בן צבי 11

רפואת שיניים 08-6657002שד רגר 11עדי 70 דנט בע"מ
כללית

רפואת שיניים 08-6657002שדרות רגר 11עדי 70 דנט
כללית

פנורל)באר שבע( דנט 
בע"מ

דרך המשחררים 
178

מכון צילום08-6278234

מכון צילום050-5255001בן צבי 10פנורמה סיטי

רפואת שיניים 08-6279888חיים יחיל 3ד"ר פרחודניק מיכאל
כללית

רפואת שיניים 052-2626840שד'ירושלים 60/2ד"ר פרמוטר פליציה
כללית

רפואת שיניים 08-6234574הרצל 28ד"ר קראגץ מרק
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 08-9999141העצמאות 54קרדנט-ב"ש
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר, 
מומחה לחניכיים
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רפואת שיניים 08-6285213שד' רגר 11/7קרידו אסטטיקה
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 077-3459684ניב דוד 28ד"ר שלאבנה מחמוד
כללית

 

ד"ר שליו חיים-שידנט 
שיקום

רפואת שיניים 08-6231245העצמאות 40
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

בוקעתא

רפואת שיניים 050-6530958 ד"ר עמאשה מג'ד
כללית

 

ביר אל-מכסור

רפואת שיניים 04-9862912ביר אל-מכסורד"ר חטיב סמיר
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

בית ג‘אן

רפואת שיניים 04-9805770בית ג' אןד"ר אבו סאלח מואייד
כללית

 

ד"ר אבו סאלח 
סלימאן

רפואת שיניים 04-6266943שכונת אלספאי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9805523בית ג'אןד"ר אברהים ג'סאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9803091בית ג'ןד"ר נפאע אמין
כללית

 

רפואת שיניים 04-9805521 ד"ר עויידאת אכרם
כללית

 

ד"ר עמאשה חוסאם-
בית ג'אן

רפואת שיניים 050-8389835שיקונאת
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

בית דגן

רפואת שיניים 03-9605302הגולן 20ד"ר יוסף רונן בית דגן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

בית זרזיר

רפואת שיניים 04-6515506כביש ראשיד"ר עאדל עומר
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

בית שאן

רפואת שיניים 074-7024401בויאר 3ד"ר דראושה ג'ת
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

לילי שרותי בריאות 
השן-בית שאן

רפואת שיניים 04-6587505יצחק שמש 5
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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מכון צילום06-6797686ירושלים הבירה 9פנוחכם-בית שאן

מכון צילום04-6480274אלעזר בן לולו 7פנורמי בית שאן

רפואת שיניים 04-6482211עממי 5/1ד"ר קאסם חוסאם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

בית שמש

מכון צילום02-6249851יצחק רבין 2אור השן -בית שמש

ד"ר דבקרוב-בית 
שמש ירון

מבצע יישור 02-9990180באר שבע 1
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 02-9999640יגאל אלון 1המרכז לרפואת השן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

סביון מרכז הסורק מכון לצילום
מסחר

מכון צילום02-9915098

רפואת שיניים 02-9920226גלעד 13ד"ר זינגר אלינה
כללית

 

רפואת שיניים 02-9918916רבי ינאי 18/4ד"ר מץ הווארד
כללית

 

צילומי שיניים-בית 
שמש

 מכון צילום077-5070185יצחק רבין 11

רפואת שיניים 02-9917595השבעה 55/1קר דנט-בית שמש
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

קשר 1-אריק 
כמכאג'י

רפואת שיניים 02-9911577השבעה 801/50
כללית

 

ביתר עלית

רפואת שיניים 02-5808852 מאוחדת- הדרת זיוה
כללית

 

בני ברק

 מכון צילום03-5702215ירושלים 14אור השן-בני ברק

אי.אר.אם-אחזקות-
ב"ב

רפואת שיניים 03-5791510רבי עקיבא 94
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 

שתלים בהסדר, 
כירורגיית פה ולסת, 

מטפלים בילדים

 מכון צילום03-0רבי עקיבא 65דנט אור-בני ברק

רפואת שיניים 03-6191091רבי עקיבא 66ד"ר הירש דוד
כללית

 

רפואת שיניים 03-5795134רבי עקיבא 12/7ד"ר זיידנברג יורי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר
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ד"ר יצחקוב שלמה-
בני ברק

רפואת שיניים 03-5792587המכבים 14
כללית

 

רפואת שיניים 03-6188989בן גוריון 13ד"ר מרקוביץ בן-ציון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

שד' גרשטנקורן ד"ר נבו אלי-ב"ב
30

רפואת שיניים 03-6184457
כללית

 

ד"ר סולימני דוד-בני 
ברק

רפואת שיניים 03-6198958רבי עקיבא 56
כללית

 

קול השן-מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 03-5796624המכבים 21
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קנופף עדי-רמת 
גן

רפואת שיניים 03-6730206מצדה 7
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר שפרבר אשר 
וד"ר שפרבר צבי

רפואת שיניים 03-6188160זבוטינסקי 131
כללית

רפואת שיניים 03-6188160זבוטינסקי 131ד"ר שפרבר צבי
כללית

בנימינה

ד"ר גאוי-עבד 
אלאלאה-אגוא דינט 

בע"מ

דרך העצמאות 
35

רפואת שיניים 04-6380425
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רויאל סמייל דנט 
בוטיק

רפואת שיניים 04-9947441השריג 2
כללית

בסמת טבעון

רפואת שיניים 04-9531845יאסמין 1ד"ר חוארי עאמר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

בת ים

ד"ר אוסטרובסקי 
איגור

רפואת שיניים 03-5526131ניסנבאום 35
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 03-5083818ירושלים 79/1ד"ר אנגלר אלינה
כללית

ירושלים כנ-'ב' ד"ר אנגלר הנרי
79/1

רפואת שיניים 03-5083818
כללית

ד"ר בוגן איתמר- 
בת-ים

רפואת שיניים 03-6593496רוטשילד 40
כללית

ד"ר ברסטצ'קו גיטה 
-בת ים

רפואת שיניים 03-5514661הרב לוי 6/1
כללית

רפואת שיניים 03-6591156שד העצמאות 28ד"ר גולדשטיין רומן
כללית

רפואת שיניים 03-5532150הרב לוי 12/14ד"ר וייס צבי
כללית

רפואת שיניים 03-5513860ניסנבאום 33ויקטוריה דנט בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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רפואת שיניים 03-5534881בר יהודה 7/1ד"ר חורחה נחמיה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5081212ירושלים 69ד"ר חיוך פור יו בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5066811מגדלי ים התיכון 2ד"ר טנקוס סופיה
כללית

ד"ר יצחקוב שלמה-
בת ים

רפואת שיניים 03-5081769ירושלים 39
כללית

רפואת שיניים 03-6582388עוזיאל 20ליבנת שן בע"מ
כללית

ד"ר מ.י. מרפאה 
סירוטה

רפואת שיניים 03-5070042קרייתי 10
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר מור יוסף אבנר-
אדי שן

רפואת שיניים 03-6580340העצמאות 59
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5069159שד' העצמאות 67ד"ר משולם סימו
כללית

רפואת שיניים 03-6594610רוטשילד 7ד"ר ניפוסי חיים
כללית

רפואת שיניים 03-5515896קרן היסוד 9ד"ר סויפר רגינה
כללית

סי.טי. דנט -פנורמי 
בת ים

מכון צילום03-5070704ירושלים 31

רפואת שיניים 03-5510789אלי כהן 32/34ד"ר סירקיס אנדרי
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

מכון צילום03-6598868שד' העצמאות 50פאנו סי.טי. בע"מ

רפואת שיניים 077-4303536בן גוריון 133ד"ר פוברצ'יק קרינה
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5519290בר אילן 29ד"ר פוסטלניק אלה
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5519290בר אילן 29ד"ר פוסטלניק מיכאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

פנחס דזורייב-כתר 
בע"מ

רפואת שיניים 03-6576060רוטשילד 29
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 03-5531002יוספטל 58ד"ר קורץ אילן
כללית

 

רפואת שיניים 03-5531505קניון בת יםקרדנט- בת ים
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר, 
מומחה לחניכיים
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ג‘וליס

רפואת שיניים 04-9567616רחוב ראשיד"ר אבו סאלח ריאד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר אסמאעיל 
מחמוד-גו'ליס

רפואת שיניים 04-9996701כפר גו'ליס
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-9560495ג'וליסד"ר עאמר מואייד
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

גבעתיים

רפואת שיניים 054-6676447כצנלסון 148ד"ר אולשינסקי סופיה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-5013560שנקין 50ד"ר אליעזר יעקב
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5714844הל"ה 3ד"ר בארי רמי
כללית

רפואת שיניים 03-7314990ז'בוטינסקי 2ד"ר בכר ארז
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר גבאי משה 
-סמינוש

רפואת שיניים 03-7316568הכנסת 18
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

סיון שן-מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 03-6736556סירקין 15
כללית

רפואת שיניים 03-6723966סירקין 18אד"ר פטלה אליסה
כללית

גדרה

פוטו חצי חינם 
השקופיות בע"מ

מכון צילום050-2576521הבילויים 3

מבצע יישור 077-9340122ללינבלוםד"ר פייס ארז
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-8694040בן גוריון 105ד"ר ראובני ארנסט
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

גן יבנה

רפואת שיניים 052-3939220הרצל 42ד"ר חנץ גינדי-גן יבנה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

שנאון מרפאת-גן 
יבנה

רפואת שיניים 08-8571871הרצל 41
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

גני תקוה

ד"ר בלאוסטיין 
סברינה

רפואת שיניים 03-6356111הגליל 78
כללית
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גת

ד"ר שקיר סאלח-
גו'ליס

רפואת שיניים 04-9343242כפר גת
כללית

דאלית אל כרמל

 ד"ר הלון אליאס-
דלת אל כרמל

רפואת שיניים 04-8386758קלר 18
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8394485רחוב ראשי 2ד"ר הלון מאג'ד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום04-8396668דלית אל כרמלמכון פנוסיטי

רפואת שיניים 050-8441973מתחם דור אלוןד"ר ספדי ערוה
כללית

רפואת שיניים 04-8394119ד"ר עמאשה רואד
כללית

דולב

רפואת שיניים 02-9971105דולבד"ר מרקס ישראל
כללית

דימונה

רפואת שיניים 08-6573530יגאל אלון 31/20ד"ר אבו סאלח חוסין
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

אי.אר.אם מיכאל-
דימונה

רפואת שיניים 08-6550084המעפילים 217
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר, 

מטפלים בילדים

מכון צילום077-4511800שד' הנשיא 50/4פאנקס- מכון צילום

רפואת שיניים 08-6556932הרצל 60ד"ר שימנוב סרגיו
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

דיר חנא

רפואת שיניים 04-6781743דיר חנאד"ר סמיח עלי
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 04-6784422רח ראשיד"ר שיבלי חוסיין
כללית

הוד השרון

א.ר.ז. רפואת שיניים 
בע"מ

רפואת שיניים 09-7457457דרך השרון 67
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום09-7432773רמתיים 65אור השן- הוד השרון

מבצע שתלים 09-7422120הבנים 14אד"ר לוי יעקב
בהסדר

כירורגיית פה ולסת

ד"ר שוורץ עמיר 
בע"מ-הלה לשעבר

רפואת שיניים 09-7401527דרך השרון 92 ב'
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר
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הרצליה

רפואת שיניים 09-9558856בן גוריון 22אופק-מרפאת שיניים
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום09-9585949בן גוריון 22באור השן-הרצליה

רפואת שיניים 09-9568745בן גוריון ב/' 22ד"ר בילדר אנה
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 09-9541108סוקולוב 32ד"ר ברסלאור שלמון
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים09-9600810הנדיב 71ד"ר גילדור סיון עדי
בהסדר

ד"ר הירש אריאל-
הרצליה

מומחה לחניכיים052-4406399הנדיב 71

רפואת שיניים 09-9574843טשרנוחובסקי 14וילדבאום פטריסיה
כללית

רפואת שיניים 09-9540228בילו 23/4ד"ר זיגלמן גיורא
כללית

ד"ר מור יוסף אבנר-
-אדי שן

רפואת שיניים 09-9541977הנדיב 5/9
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום09-9577793בן גוריון 20סי.טי. דנט-הרצליה

ד"ר פוברז'צקי-
הרצליה מרק

רפואת שיניים 09-7735770הס 8/8
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 09-9565111בן גוריון 22/16ד"ר שנטייה פליציה
כללית

זכרון יעקב

אור השחר סטטוס-
זכרון יעקב

מכון צילום04-6290689השמורה 3

רפואת שיניים 04-6392434ז'בוטינסקי 20ד"ר ניגם שאוכת
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6396621המייסדים 93ד"ר שבתאי גרסיאלה
כללית

חד-נס

ד"ר בטחיש ביאן חד 
נס

רפואת שיניים 04-6215252ראשי 28
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

חדרה

אור השחר- מכון 
פוקוס

מכון צילום04-6222324הגיבורים 67

אור השחר-מכון 
סטטוס

מכון צילום04-6323296שד' רוטשילד 29
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רפואת שיניים 04-6344444הלל יפה 11ד"ר ב. שגב
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מומחה 
לחניכיים

ב.הדקל-ד"ר ברונשטר פולינה
הגיבורים 84

רפואת שיניים 04-6322966
כללית

רפואת שיניים 04-6332944הלל יפה 28ד"ר גלוזמן מיכאל
כללית

רפואת שיניים 04-6222162אהרונסון 65ד"ר דראג'מה תאופיק
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-6213063הרברט סמואל 38ד"ר וינר אלכס
כללית

מבצע שתלים מומחה לחניכיים04-6225268הלל יפה 11ד"ר יחזקאלי ניצה
בהסדר

ד"ר לזרוב דן-
מרפאת שיניים 

קליניק

רפואת שיניים 04-6334846הגיבורים 82
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר, 
מומחה לחניכיים, 

כירורגיית פה ולסת

הרברט סמואל ד"ר מוסקוביץ ריטה
91/10

רפואת שיניים 06-6333612
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6334676ליובין 4/2ד"ר מרדכי אלברט
כללית

עטרה- חדרה ד"ר 
בלאיש

ק.לב-רוטשילד 
40

רפואת שיניים 04-6220917
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע טיפולי 

חניכיים בהסדר, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 04-6331207הרצל 53ד"ר פוסטלניק גריגורי
כללית

הרברט סמואל ד"ר שקדי שרית
91/15

רפואת שיניים 04-6226126
כללית

חולון

ד"ר אביגדור 
אברהם- דקל מרפא

רפואת שיניים 03-6513121סוקולוב 16/4
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום03-5055531הלוחמים 11אור השן- חולון

ד"ר איליאייב 
אלכסנדר

רפואת שיניים 03-5016026סוקולוב 81
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר אמינוב עמנואל 
חולון

רפואת שיניים 03-5051856דב הוז 59
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר
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ד"ר אסטראחה דני-
מרפאת אביבים

רפואת שיניים 03-5052713קלישר 4
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5510513רבינוביץ 5/1ד"ר בבייב אורי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-5019197שנקר 48/2ד"ר בבייב מרק
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר ברסטצ'קו גיטה 
-חולון

רפואת שיניים 03-5518695חיים לסקוב 27/7
כללית

רפואת שיניים 03-5501555חנקין 65ד"ר גואל דניאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

דיגיטל דנט-מכון 
צילום

מכון צילום03-5050019סוקולוב 88

המרכז הדנטלי חיוך 
בוהק בע"מ

רפואת שיניים 03-6589001רבינוביץ 58
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר זרחה מיכאל-
פרזידנט חולון

רפואת שיניים 03-5062619מרכז סאדאב 0
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-5043272מזאה 3ד"ר חיימוב אלכסנדר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6519249אליעזר הופיין 52ד"ר מאור אלון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5050789סוקולוב 129ד"ר מורד בהזאד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מטפלים 
בילדים

רפואת שיניים 03-5054722סוקולוב 84ד"ר מושייב איליה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר מינוביץ 
אלכסנדר

רפואת שיניים 050-4994818ככר ויצמן 13
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר סוקולצקי 
לודמילה

רפואת שיניים 03-5509468משה שרת 39/4
כללית

סי.טי. דנט-פנורמי 
חולון

בית ויסמן-מזא"ה 
3

מכון צילום03-5036108

רפואת שיניים 03-5051743שפרינצק 6ד"ר פינקו מרטין
כללית

רפואת שיניים 03-5593714בית לחם 11ד"ר צין מוני
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5034567צלנוב 20ד"ר קופרשלאג גליה
כללית

ד"ר קירמאייר רותי-
כרמון דניאלה

רפואת שיניים 03-5032210שפרינצק 15/3
כללית
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רפואת שיניים 03-5048831שד' דב הוז 54ד"ר קלמר לאה
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 

שתלים בהסדר, 
מבצע טיפולי 

חניכיים בהסדר

רוצמן חסלוביצר 
מרפאת שיניים

רפואת שיניים 03-5019798אילת 36
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ש.ד.ג בע"מ-ד"ר 
צרפתי

רפואת שיניים 03-5010759קדושי קהיר 23
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר שיפטר אלון-
ט.ב.א.ת

מבצע שתלים מומחה לחניכיים03-6510566חנקין 52
בהסדר

רפואת שיניים 03-5049356שפרינצק 19/3ד"ר שכטר סורנה
כללית

ד"ר תורקישה 
תאודורה

רפואת שיניים 03-5056098הפלמ"ח 8
כללית

חולתה

ד"ר חאטר גלאל-
מושב חולתה

רפואת שיניים 04-6915169מושב חולתה
כללית

חורפיש

רפואת שיניים 04-9995848חורפישד"ר בדר אמל
כללית

רפואת שיניים 04-9571633חורפישד"ר גדבאן נעים-
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 052-3559506חורפישד"ר שמס סולטאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

חיפה

 מכון צילום04-8383389הנשיא 134אור השן-חיפה

אי.אר.אם מיכאל-
חיפה

רפואת שיניים 04-6233683שד מוריה 21
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

רפואת שיניים 04-8515151שבתאי לוי 20ד"ר איוב גון
כללית

 

רפואת שיניים 04-8628287הנביאים 29ד"ר איוב ג'ריר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8662103נורדאו 15ד"ר בוטמן ברוניסלב
כללית

 

רפואת שיניים 04-8553210הגפן 10ד"ר בחית רוברט
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים, מבצע 
יישור שיניים בהסדר
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רפואת שיניים 04-8245810שד' מוריה 119/1ד"ר בן-דוד איתן
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-8384596מ.כרמל מגידו 1ד"ר בנדל דב
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 054-5384446הנביאים 20ד"ר ברק ולדימיר
כללית

 

רפואת שיניים 04-8231677גוט לוין 2ד"ר גורביץ זאב
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8242093רנ"ק 7ד"ר גיל יהודה י.גיל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מומחה לחניכיים04-8343333שד' מוריה 78ד"ר דהן ברנרד

רפואת שיניים 04-8373754מוריה 21ד"ר דיאמנד מיכאל
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

דנטקס מכון צילום 
שיניים סיטי סנט

 מכון צילום04-8555512שד'בן גוריון 6

רפואת שיניים 04-8624821שד' מוריה 37ד"ר דשבסקי סופיה
כללית

 

רפואת שיניים 04-8672352מוריה 30הלה-חיפה
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מומחה ליישור 
שיניים, מבצע 

שתלים בהסדר

רפואת שיניים 04-8386758שד מוריה 128הלון אליאס-חיפה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8325089נו"ש,חניתה 3/2ד"ר וולבלום אלברט
כללית

 

רפואת שיניים 052-7977177שד' מוריה 40ד"ר וייסמן רומן
כללית

 

רפואת שיניים 04-8664482ירושלים 16ד"ר וינברגר איבן
כללית

 

רפואת שיניים 04-8343872מוריה 132ד"ר זהריה אורי
כללית

 

רפואת שיניים 04-8523860שד' בן גוריון 49ד"ר זהר סלים
כללית

 

רפואת שיניים 04-8640729ארלוזרוב 50ד"ר זיילר סמי-חיפה
כללית

 

ד"ר זיילר סמי-נוה 
שאנן

רפואת שיניים 04-8223556חניתה 41
כללית

 

ד"ר חאזן תייסר-
חיפה

רפואת שיניים 04-8626954אחד העם 14
כללית
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רפואת שיניים 04-8311569טשרנחובסקי 35ד"ר חאלדי סאלם
כללית

 

רפואת שיניים 04-9892424י.ל. פרץ 14ד"ר חורי זיאד
כללית

 

דרך שמחה גולן ד"ר חזן נמר-חיפה
54

רפואת שיניים 04-8220826
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8670320הגפן 13ד"ר טהא אנוור
כללית

 

רפואת שיניים 04-8747008מוריה 76ד"ר טורם אברהם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מומחה לחניכיים04-8241567מוריה 60ד"ר יוסף ליויה-חיפה

רפואת שיניים 04-8320699פרץ מרקיש 6ד"ר יניאק אורנה
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 04-8320699פרץ מרקיש 6ד"ר יניאק גד
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 04-8372257שושנת הכרמל 4ד"ר כץ אלכסנדר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8323357חניתה 67ד"ר לוין סילביה
כללית

מבצע שתלים 050-7440018דיזראלי 5ד"ר לייסר יואב
בהסדר

מ.א.ר מכון סי.טי-
חיפה

מכון צילום04-8359361בי"ח בני ציון

רפואת שיניים 04-8525266הגפן 26מ.טיפול שיניים-חיפה
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר

מ.טיפול שיניים-נווה 
דוד

רפואת שיניים 04-8363211המלך אסא 23
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-8248488דישראלי 5ד"ר מוניש גיל
כללית

ד"ר מירו השן שלי 
בע"מ מירוסלב

רפואת שיניים 04-8123050ניסנבויים 2
כללית

רפואת שיניים 04-8361077דוד פינסקי 9ד"ר מירצה דן
כללית

רפואת שיניים 04-8511234יפו 100ד"ר מצארוה קוסאי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר סטרהובסקי 
מיכאל

 מומחה לחניכיים04-8384515מוריה 5

ד"ר פוברז'צקי-חיפה 
מרק

רפואת שיניים 04-8207502הגליל 49
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר
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רפואת שיניים 04-8244465יגאל אלון 31ד"ר פורמן נתן
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

ד"ר פינקלשטיין 
מיכאל

רפואת שיניים 04-8374555וודג'רווד 6
כללית

 

 מכון צילום04-8255112שד' מוריה 107פנולייט- צילום חיפה

פנוסנטר-מרכז 
רנטגן

 מכון צילום04-8343528זרובבל 25

רפואת שיניים 04-8373232מגידו 1ד"ר פסיקוב יבגני
כללית

 

 מומחה לחניכיים04-8344034שד' מוריה 53ד"ר פרונט ערן

רפואת שיניים 04-8515804לבונטין 15ד"ר פרח פרח- גסאן
כללית

 

ד"ר צ'רקסקי ודים 
אנדנט

רפואת שיניים 04-8334279דרך צרפת 57
כללית

 

כירורגיית פה 04-8122312גרנד קניוןד"ר קליין הילה
ולסת

מבצע שתלים 
בהסדר, רפואת 

שיניים כללית

ד"ר קרפ אריאל-
חיפה

רפואת שיניים 04-8243271גת 12
כללית

רפואת שיניים 04-8627072הנביאים 28ד"ר ריזק סעיד
כללית

רפואת שיניים 04-8252181מוריה 74רצקין וינברג בע"מ
כללית

רפואת שיניים 04-8378177דרך הים 5ד"ר שוויס רן
כללית

רפואת שיניים 04-8383082שד מוריה 9ד"ר שומר ערן
כללית

רפואת שיניים 04-8337767ניסינבוים 4ד"ר שוסטר אירנה
כללית

רפואת שיניים 04-8677813הרצל 2ד"ר שיח אחמד חאלד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8343263הנטקה 64ד"ר תושיה-עוז ויקי
כללית

תחתית הטופס

חצור הגלילית

רפואת שיניים 06-6937946ההסתדרות 10ד"ר מפרג' עקאב
כללית

ד"ר סלייח סמיר-
חצור

רפואת שיניים 04-6937175הירדן 617/7
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר
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טבריה

רפואת שיניים 04-6723897הפרחים 3ד"ר דלאשה מחמוד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 077-7100084טרומפלדור 2ד"ר דרוויש מחמוד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6791523העצמאות 1ד"ר לוריאן אנינה
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6723077יוחנן בן זכאימרכז רפואי טבריה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר

ד"ר סימון- תשלום 
יעקב

רפואת שיניים 04-6720570ביאליק 10
כללית

רפואת שיניים 04-6722543הגליל-פסג'רקתד"ר סלומאן סלאמה
כללית

מכון צילום04-6726200כיכר העצמאותפנו סי.טי. בע"מ

מכון צילום04-8211100הגליל 52פנוחכם- גליל סנטר

מכון צילום04-6722686יוחנן בן זכאי 2פנוחכם-טבריה

רפואת שיניים 04-6332018השומר 34ד"ר שמס סולטאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

טייבה

ד"ר ביאדסה אמיר-
טייבה

רפואת שיניים 09-7498364ליד ביהס עמל
כללית

גואד מסארוה אנקר-
טייבה

רפואת שיניים 052-3877676העיריה
כללית

טירת הכרמל

ד"ר ברק דוד -טירת 
הכרמל

רפואת שיניים 04-8570641קניון לב העיר
כללית

מכון צילום04-8584848עצמאות 3דנטל ויז'ן בע"מ

י.ד.א.פ מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 04-8575127נווה אליאס 1
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

יאנוח

רפואת שיניים 04-9574019ינוחד"ר גדבאן נעים
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

 מכון צילום00-0 פנורמה יאנוח גת

ד"ר שקיר סאלח-
יאנוח

רפואת שיניים 050-9343242כפר ינואח
כללית
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יבנה

רפואת שיניים 08-9437676דואני 18אי.אר.אם).בי(יבנה
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 

שתלים בהסדר, 
מטפלים בילדים, 

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר

ד"ר דייטש ארקדי- 
בע"מ

רפואת שיניים 08-9424573שד'העצמאות
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים

 מכון צילום08-6767737שד' דואני 18מכון צילום- גיל שן

מרפאת שיניים-נוה 
אילן

מ.מסחרי-
נוהאילן

רפואת שיניים 08-9436738
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קאושנסקי נחום- 
יבנה

רפואת שיניים 08-9421583דואני 46
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

יהוד

גואד מסאורה אנקר-
אור יהודה

רפואת שיניים 03-5332329ויצמן 69
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5364337ויצמן 39ד"ר שרון מיכאל
כללית

 

יפו

מדילייף-ד"ר זכריה 
אדי

רפואת שיניים 03-6821769שד' ירושלים 79
כללית

 

רפואת שיניים 03-6833859שד' ירושלים 26ד"ר מנדינך משה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

יפיע

רפואת שיניים 04-6010522ראשי-יפיעד"ר עאוני אליאס
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

יקנעם עילית

רפואת שיניים 077-5463060התמר 2ד"ר איוב ג'ון
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

גלילו דנט-דר היג'א-
יוקנעם

G 1 רפואת שיניים 04-9892424תמר קניון
כללית

 

רפואת שיניים 04-9893232קניון דרכיםד"ר חורי זיאד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 077-4005160הגיבורים 3ד"ר יחיא היתם
כללית

 

ירוחם

רפואת שיניים 08-6589533בורנשטיין 658/8דנטלי- ירוחם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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ירושלים

אור השן -מגדל העיר 
-ירושלים

מכון צילום02-6248694בן יהודה 34

אור השן-ביתר 
ירושלים

מכון צילום02-5805937חיי יצחק 4

אור השן-גאולה 
ירושלים

מכון צילום02-5022131מלכי ישראל 39

מכון צילום02-6248694בן יהודה 34אור השן-ירושלים

אור השן-קניון 
מלחה-ירושלים

מכון צילום02-6481402קניון מלחה

רפואת שיניים 02-5868498רבקה 11אי.אר.אם מיכאל י-ם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

אפרת איי.אם -טיילת 
י-ם

רפואת שיניים 02-6729733דניאל ינובסקי 6
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר, 
מבצע טיפולי 

חניכיים בהסדר, 
כירורגיית פה ולסת

אפרת איי.אם-מרכז 
י-ם

רפואת שיניים 02-6251407שמואל הנגיד 1
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-6782788קניון מלחהד"ר אקרמן ראובן
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מכון צילום, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר

רפואת שיניים 052-2285553טהון 14ד"ר בדיחי ליעד
כללית

 

רפואת שיניים 02-5373691יפו 214ד"ר בורשטיין רימה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-6245003אלישר 5ד"ר בן-דוד רחל
כללית

 

רפואת שיניים 02-5375541יפו 217/6ד"ר ברבן קירה
כללית

 

רפואת שיניים 02-5354341כיסופים 801/5ד"ר גולדשטין מנחם
כללית

 

ד"ר גיא אלכסנדר-
ירושלים

רפואת שיניים 02-6247829חבצלת 15/4
כללית

 

ד"ר דיינדנט גיל 
ויהודית

רפואת שיניים 02-6748000פתח תקווה 16
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

 מכון צילום02-6250642הלל 18/1דנט אור - הלל
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 מכון צילום02-6541494השישה עשר 2דנט אור- פסגת זאב

דנט אור-גן טכנולוגי 
מלחה

 מכון צילום02-6481808בניין המגדל 4

דנט אור-קניון רב 
שפע

 מכון צילום02-5382006שמגר 16

מבצע יישור 02-6776169בי"ח הדסההדסה עין כרם
שיניים בהסדר

 

שלומציון המלכה הלה-ירושלים
18

רפואת שיניים 02-6256152
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מומחה 
ליישור שיניים, 

מומחה לחניכיים

רפואת שיניים 02-6258228בארי 3ד"ר וואש יוחנן
כללית

 

טבעדנט מכון 
לצילומי שיניים

 מכון צילום02-6240605אגריפס 42

רפואת שיניים 02-5723000אלעזר המודעי 18טופ סמייל בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-6245211כורש 12ד"ר ישראל משה
כללית

 

מבצע שתלים 02-6232712המעלות 6ד"ר כהן אריאל
בהסדר

 

רפואת שיניים 02-6504002חזקיהו 36ד"ר לוי מישל
כללית

 

רפואת שיניים 02-6250621בן יהודה 34ד"ר לרבה יוסף
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר

מ.א.ר-מכון סי.טי 
ירושלים

 מכון צילום02-6231336בי"ח ב. חולים

רפואת שיניים 02-5371010מרדכי בן הלל 9ד"ר מושיחוב אברהם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-6253159בית יעקב 5/7ד"ר מושיחוב יוסף
כללית

 

רפואת שיניים 02-5371010מרדכי בן הלל 9ד"ר מושיחוב יצחק
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-6232549הילל 18ד"ר מושקוביץ איבי
כללית

 

רפואת שיניים 02-6245544המלך ג'ורג' 30ד"ר נמירובסקי מרק
כללית

 

רפואת שיניים 02-6257643שמאי 14/בד"ר סדובסקי גריגורי
כללית

 

 מכון צילום02-6241699המלך גורג 3סי.טי. דנט- ירושלים
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רפואת שיניים 02-6244310בן יהודה 7ד"ר סימוני איליה
כללית

 

רפואת שיניים 02-6718668דרך בית לחם 9ד"ר סעיד פאדי
כללית

 

רפואת שיניים 02-6719702עולי הגרדום 14ד"ר סרגה מרק
כללית

 

רפואת שיניים 054-5865630טהון 14ד"ר עבדה ירון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת

רפואת שיניים 02-5819182ים סוף 14ד"ר פייביש טאודור
כללית

מטפלים בילדים

מבצע שתלים 02-5666778טשרניחובסקי 4/2ד"ר פלסקוב ג'ורג'
בהסדר

 

פרודנטקס-מכון 
צילום

 מכון צילום02-6232795המלך גו'רג' 40

רפואת שיניים 02-6528353בית הדפוס 11ד"ר קאופמן מיכאל
כללית

 

רפואת שיניים 077-5331022בית הדפוס 9ד"ר קדמאני עאהד
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קנצוקר אריה 
-מלחה

קניון מלחה קומה 
5

רפואת שיניים 077-3353013
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קנצוקר אריה-
גולדה

רפואת שיניים 02-5383535שד' גולדה 1
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-5402818פייר קניג 32קר דנט ירושלים
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 02-6453578שאול אביגדור 11ד"ר ראוסקי דניאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 02-5000964יפו 216ד"ר רוזן איתמר
כללית

 

רפואת שיניים 02-5660771עזה 44ד"ר רוטה מישל
כללית

 

ד"ר רוטנברג יאגר 
רוברטה

רפואת שיניים 02-5000163יפו 78
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים02-5670524יפו 216ד"ר רז פרי
בהסדר

רפואת שיניים 02-6246158המלך גו'רג' 30/5ד"ר רסובסקי מיכאל
כללית

 

רפואת שיניים 02-5634777הלל 22ד"ר שינברג מנחם
כללית

 

שמואל ד"ר שסקין יוסף
הנגיד1חדר 204

רפואת שיניים 02-6251410
כללית
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ירכא

רפואת שיניים 04-9962229ירכאד"ר דעבוס נהאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 050-3007988ירכאד"ר חאטר היא
כללית

 

ירכא שירותי רפואה 
בע"מ

ירכא-אזור 
תעשיה

רפואת שיניים 04-9562989
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 050-9962002ת.ד 778ד"ר סלאמה סאוסן
כללית

 

רפואת שיניים 04-9968452ירכאד"ר ספדי באסל
כללית

 

ד"ר קדמאני סמר 
וחסאן

רפואת שיניים 04-9996990כפר ירכא
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

ד"ר קויקס עקל-
ירכא

רפואת שיניים 04-9962434כפר יכרא
כללית

 

רפואת שיניים 04-9560141ת"ד 2046ד"ר שלה מופיד
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

כסרא

רפואת שיניים 04-9873332כסרא 25/85ד"ר אלמן נהיד
כללית

 

רפואת שיניים 054-6642527כסרא סמיעד"ר ברקה אכתם
כללית

 

כפר יאסיף

רפואת שיניים 04-9961082כפר יאסיף 24908ד"ר דרויש מרואן-עט
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום04-9563377כביש ראשיד"ר מכון פנוראמאק

 מכון צילום04-9563211כפר יאסיףפנורמה כפר יאסיף

כפר יונה

 מכון צילום09-7676242שרת 6אור השחר -כפר יונה

ד"ר מרכז רפואי 
שנאל-כפר יונה

קניון הכפר-
שרת 6

רפואת שיניים 09-8947787
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

כפר כנא

ד"ר חאמזה זוהיר-
כפר כנא

רפואת שיניים 04-6519868כפר כנא
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

ד"ר חטיב סמיר כפר 
כנא

רפואת שיניים 04-6516836כפר כנא
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר
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כפר כנא-רח ד"ר מטר עארף
ראשי

רפואת שיניים 04-6516654
כללית

 

כפר מכר

רפואת שיניים 054-6822699גרנות הגלילד"ר עביד סימון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

כפר סבא

אור השן-כפר סבא-
השרון

 מכון צילום09-7411138דרך השרון 8

אור השן-כפר סבא-
עמרמי

 מכון צילום09-7673277עמרמי 11

רפואת שיניים 09-7413941ויצמן 83ד"ר אלאלוף אלחנדרו
כללית

 

מבצע שתלים 09-7471555בי"ח מאירבי"ח מאיר פה ולסת
בהסדר

 

גל-מכוני רנטגן-
כ"ס)גל אור(

מ.אהרוני-ויצמן 
83

 מכון צילום09-7469547

מבצע שתלים 09-7663213ויצמן 107ד"ר דבורי שלמה
בהסדר

 

בקעת בית נטופה ד"ר דיאמנט יוליה
25

רפואת שיניים 09-8855070
כללית

 

המכון לצילומי שיניים 
כפר סבא

 מכון צילום09-7673277עמרמי 11

רפואת שיניים 09-7659667ויצמן 43ד"ר ווליצקי הנריקה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים053-9624177ויצמן 70ד"ר וינברג יבגני
בהסדר

רפואת שיניים 09-7674881ויצמן 70ד"ר זיקר ירון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 09-7669723הרצל 73/17ד"ר לנדה אירנה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 09-7675779ויצמן 62ד"ר מרקוביץ יצחק
כללית

 

רפואת שיניים 09-7659981הגליל 7נגה- מרפאת שיניים
כללית

 

ד"ר סלוצו'בסקי 
ליליאנה

רפואת שיניים 09-7680620רוטשילד 54/13
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 09-7425859רופין 2ד"ר סלוצקי אריאל
כללית

מומחה לחניכיים

ד"ר סמבן קרינה 
אמליה

רפואת שיניים 077-7033228ויצמן 125/8
כללית

מטפלים בילדים

פ.ר. דנטל אסטטיק 
בע"מ

רפואת שיניים 09-7461393ויצמן 43
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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רפואת שיניים 09-7486868ויצמן 42ד"ר פברי אבירם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

פורמנסקי שרותים 
דנטליים

מבצע יישור 09-7659667איתמר בן אבי 6
שיניים בהסדר

 

מבצע שתלים מומחה לחניכיים09-7711430בית נטופה 25ד"ר פורן סיגלית
בהסדר

ד"ר פסקובסקי 
קלאודיה

 מטפלים בילדים09-7455456ויצמן 43/24

רפואת שיניים 09-7453483ויצמן 42/30ד"ר צנגר ניר
כללית

 

רפואת שיניים 09-7444990הכלנית 17ד"ר קאופמן בועז
כללית

 

ד"ר רוזנצוויג רמי-
כ"ס

רפואת שיניים 09-7429326גולומב 9
כללית

 

כפר סמיע

ד"ר חאטר גלאל-
כפר סמיע

רפואת שיניים 04-9974386כפר סמיע
כללית

 

כפר ריינה

מול מועצה מקומי ד"ר בסול לואי- ריינה
רח ראש

רפואת שיניים 04-6871631
כללית

 

רפואת שיניים 04-6785548כפר ריינהד"ר חורי סאמר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

כרמיאל

רפואת שיניים 04-9987104מרכז-ארבל 8ד"ר אוזדובסקי אולגה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9982579מרכז הפרחים 52ד"ר ברמן אמיל
כללית

 

רפואת שיניים 04-9584949איה 90ד"ר גלפרין סוזנה
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

המומחים לסי.טי 
שיניים

 מכון צילום04-6899829מורד הגיא 100

ד"ר חאזן תייסיר-
כרמיאל

רפואת שיניים 04-9983118הגליל 35/4
כללית

 

רפואת שיניים 04-9905072שד' קק"ל 99/26ד"ר חאזן יאסר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9882629הגליל 63/2ד"ר מינישין לב
כללית

 

רפואת שיניים 04-9883360האילנות 2/4ד"ר סוביץ קרלוס
כללית

 

רפואת שיניים 04-9580102בז 95ד"ר סלזברג אלברט
כללית
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שד' נשיאי ישראל פנודנט-מכון צילום
7

 מכון צילום04-4702774

רפואת שיניים 04-9081119גמלא 7ד"ר קוקיס אלכסנדר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

לוד

רפואת שיניים 08-9236190החלוץ 31הלה-לוד
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 08-9231881הלני המלכה 19/3ד"ר חנחן יוסף
כללית

 

רפואת שיניים 08-9219749יוספטל 15ד"ר פקס עודה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מג‘אר

רפואת שיניים 04-6786067כפר מגאר 317ד"ר זיינה גדעון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6786989כפר מג'ארד"ר חטיב מרואן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6778380כפר מגארד"ר חמד טארק
כללית

 

רפואת שיניים 04-6778868מגארד"ר חנות איהם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6784244כפר מג'ארד"ר נס דנטל מניה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 052-6514596מג'ארד"ר עסאף מרון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

כירורגיית פה 04-6784111מגארד"ר עראידה שריף
ולסת

מבצע שתלים 
בהסדר

מג‘דל שמס

מבצע יישור שיניים מטפלים בילדים04-6981242מגדל שמסד"ר אבו סאלח מועתז
בהסדר

רפואת שיניים 04-6870334רחוב ראשיד"ר אברהים מג'די
כללית

 

רפואת שיניים 04-8399346מגדל שמסד"ר סראי אלדין ואיל
כללית

 

מגאר

רפואת שיניים 04-6784181מגארד"ר אבו סאלח האיל
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר
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מגדל העמק

ד"ר גודינצקי אריה-
שרודנט

ק.לב העמק-
חנות 10

רפואת שיניים 04-6440503
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-6041407דרך העמק 8ד"ר לויאן הנרי
כללית

 

מודיעין

 מכון צילום08-9263968קניון עזריאליאור השן-מודיעין

אי.אר.אם אחזקות-
מודיעין

רפואת שיניים 08-9164888לאה אמנו 1
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-9750703עמק אחולה 32הלה-מודיעין
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מומחה ליישור 
שיניים, מבצע 

שתלים בהסדר

רפואת שיניים 08-9702898עמק החולה 76ד"ר טייכר אריאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע יישור 08-9106222חטיבת גולני 9ד"ר מץ נעמה
שיניים בהסדר

 

מ.מסחרי לב ד"ר עובד פלג אפרת
רעות

מבצע שתלים מומחה לחניכיים08-9706100
בהסדר

רפואת שיניים 08-9714890יגאל ידין 47ד"ר פרדמן בני
כללית

 

מזכרת בתיה

רפואת שיניים 08-9348880שדרות אליהו 18ד"ר פייבל לריסה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מסעדה

ד"ר בטחיש ביאן 
מסעדה

רפואת שיניים 04-6870686כפר מסעדה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9976928מסעדהד"ר בטחיש סולטאן
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

מעוז חיים

רפואת שיניים 04-6064546קיבוץ מעוז חייםשן הירדן בע"מ
כללית

מעלה אדומים

דנט אור- מעלה 
אדומים

מכון צילום02-6272263דרך קדם 5
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רפואת שיניים 02-5902966דרך קדם 5ד"ר לוי פרדי
כללית

סגול פ. עסקיים-מ. 
אדומים

רפואת שיניים 02-5352988כיכר היהלום 1
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

ד"ר קוסטנקו 
לודמילה

רפואת שיניים 054-5247671ככר יהלום 29
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מעלות תרשיחא

רפואת שיניים 04-9976185ז'בוטינסקי 22ד"ר אוזדובסקי אולגה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9973351רח' הכנסיותד"ר בשארה ראיף
כללית

 

רפואת שיניים 04-9973078מרכז מסחריד"ר חדאד אליאס
כללית

 

ד"ר נאסר -דאוד 
סדיקה

רפואת שיניים 04-9979066מעלה המסגד 38
כללית

 

ד"ר נחאס יוסף - 
מעלות

רפואת שיניים 04-9975449תרשיחא
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9974551כפר תר'שיחאד"ר נחאס הנרי
כללית

מטפלים בילדים

ק.הרקפות-ד"ר פירר אינה
ירושלי 22

רפואת שיניים 04-9971857
כללית

 

מעליא

ד"ר מנסור אלביר-
מרפאה רב תחומית

רפואת שיניים 04-9576677כפר מעיליא
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מתן

רפואת שיניים 03-9388926הדר 84ד"ר שטריים אביטל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

נהריה

רפואת שיניים 04-9888925הרצל 46ד"ר אור סיני מרינה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

איי.אר.אם מיכאל-
נהריה

רפואת שיניים 04-8334401גולומב 2
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מטפלים 
בילדים, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-9927331הרצל 38/2ד"ר אסלן מוחמד
כללית

רפואת שיניים 04-9920263שד. הגעתון 29/34ד"ר אשכנזי מיכאל
כללית

מכון צילום04-9924894סוקולוב 1דנטאל-ליפקין דבורה
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לוחמי הגטאות ד"ר דנציס יפים
3/32

רפואת שיניים 04-9929203
כללית

המרכז הצפוני 
לרפ"ש

האירית)ק. נהריה 
2

רפואת שיניים 04-9534004
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ויוה דנט-מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 04-9924282הגעתון 16
כללית

 

רפואת שיניים 04-9929022ויצמן 47ד"ר ישראלי אלי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9573378הרצל 68ד"ר לוי אלי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9922710שביל התות 7/2ד"ר לזרוביץ ירבינג
כללית

 

 מכון צילום04-9929269הגעתון 19מנע מערכות פנורמה

ד"ר פ.ק. מרפאת 
שיניים נהריה

רפואת שיניים 077-5646549ויצמן 96
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8885154הרצל 77פיור דנט בע"מ
כללית

 

ד"ר פינקוביץ איזבל 
ופנחס

רפואת שיניים 04-9511567ויצמן 41/1
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 073-7286636געתון 28ד"ר שמאלי סלמאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

נורדיה

ניו-שן קליניק)לב 
הכתר על השן(

רפואת שיניים 09-8616857מ.שיתופי
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר, 

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר

נחף

אסמעיל מחמוד-כפר 
נחף

רפואת שיניים 04-9584874כפר נחף
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת

ניל“י

רפואת שיניים 052-5061621 ד"ר צ'אטונה יעל
כללית

 

נס ציונה

ד"ר אייזיק פרזמן 
מרפאות

רפואת שיניים 08-9302044הפטיש 8
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום08-6998777האירוסים 53סי.טי. דנט -נס ציונה
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עטרה נס ציונה-
בלאיש

רפואת שיניים 08-9402403האירוסים 53
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

נצרת

אקס ריי דנט- מכון 
ציל

 מכון צילום04-6555515נמסוי 0

רפואת שיניים 04-6563557בניין המשבירד"ר חוארי עאמר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8483115אבן עאמר 113ד"ר חלאדי סאלם
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

מ.א.ר מכון סי.טי-
נצרת

 מכון צילום04-6509000בי"ח צרפתי

מקום לחיוך- נצרת 
בע"מ

רפואת שיניים 04-6081379נמסאוי 720/2
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

ד"ר נחאס יוסף - 
נצרת

רפואת שיניים 04-6465467אלח'נוק ת"ד 232
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

נצרת עילית

רפואת שיניים 04-6574016קניון 1ד"ר זיינה חליל
כללית

 

רפואת שיניים 04-6577739חרוד 9/28ד"ר זלמן מריאן
כללית

 

ד"ר מרכז לבריאות 
הפה-נצרת עלית

רפואת שיניים 04-6562895מרכז עופר ק-3
כללית

 

ד"ר סמייל קר דר 
גהשאן

רפואת שיניים 04-6454253סיוון 9
כללית

 

עלמה-עמותה למען 
הקשיש

רפואת שיניים 04-6011175תירוש 2
כללית

 

ד"ר פיכלנהולץ 
רוברטו

רפואת שיניים 04-6465201יודפת 5
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

לולב)חני סנטר( פנורמי מונה מונה
25

 מכון צילום050-3599799

נשר

דרך בר יהודה לב השן-נשר
147

רפואת שיניים 04-8200747
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת

רפואת שיניים 077-5344863מרכז מסחרימירו השן שלי-נשר
כללית

 

רפואת שיניים 04-8210401הזית 1ד"ר ספדי ויסאם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר
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כירורגיית פה 04-8215141הורדים 26ד"ר שטייף משה
ולסת

מבצע שתלים 
בהסדר

נתיבות

 מכון צילום08-9931920יוסף סמלו 10אור השן -נתיבות

רפואת שיניים 08-9934648הירדן 1/3ד"ר בוריחץ אילנה
כללית

 

נתניה

אור השן-נתניה 
ק.נורדאו

 מכון צילום09-8358149פנחס לבון 18

אור השן-נתניה 
שטמפפר

 מכון צילום09-8615766שטמפפר 15

 מכון צילום09-8992002טום לנטוס 26אור השן-ק. השרון

רפואת שיניים 054-4916454סמילנסקי 4ד"ר אסקין ויקטור
כללית

 

ד"ר בסול לואי- 
נתניה

רפואת שיניים 09-8842234דוד רמז 16
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

ליישור שיניים

רפואת שיניים 052-7603267אשר 12ד"ר ברגמן טאטיאנה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת

רפואת שיניים 09-8629830הרצל 7/3גשרית-דנטי נתן
כללית

 

דנטסקאן הדמיה 
דנטלית בע"מ

 מכון צילום09-8878827דרך דגניה 47

רפואת שיניים 09-8612177ששת הימים 3ד"ר דרמון ז'ק
כללית

 

מבצע יישור 050-8828573שד טום לנטוס 26ד"ר הדס רונית
שיניים בהסדר

 

רפואת שיניים 09-8610414ויצמן 24ד"ר ותד נשאת
כללית

 

רפואת שיניים 09-8350053חטיבת גבעתי 14ד"ר זולטק פולט
כללית

 

רפואת שיניים 09-8340243שד' ויצמן 69/6ד"ר כז'דן דיאנה
כללית

 

ד"ר כתר לכל-
לוונטל ורדה

רפואת שיניים 09-8336434החלוצים 2
כללית

 

רפואת שיניים 09-8614725פינסקר 18ד"ר לב השן דר יופה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום09-8624722הרצל 7מדילייף נתניה

רפואת שיניים 09-8821581ויצמן 24ד"ר מחאמיד סאלח
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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רמת פולג-ד"ר מיטרני סלמה
הנורית 44

רפואת שיניים 09-8859408
כללית

 

מקום לחיוך-נתניה 
בע"מ

רפואת שיניים 077-2060977ויסלברגר 7
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

ניו-שן קליניק)לב 
הכתר על השן(

רפואת שיניים 09-8332053ככר המייסדים 4
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 09-8330438שמואל הנציב 24ד"ר סורקין לאוניד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

סטטוס מכון-קרית 
נורדאו

 מכון צילום09-8358149קניון לב יסמין

 מכון צילום09-7742835רמז 13סי.טי. דנט-נתניה

 מכון צילום09-8615766שטמפפר 15סי.טי.צומת בע"מ

רפואת שיניים 09-8629482קראוזה 1/3ד"ר עומר נאיל
כללית

 

ד"ר עמאשה אחמד-
נתניה

רפואת שיניים 09-8833112רמז 13
כללית

 

רפואת שיניים 09-8846471רמז 13/4ד"ר פורת שרון
כללית

 

רפואת שיניים 052-4368871הנוטע 3ד"ר פליישמן אליסיה
כללית

 

רפואת שיניים 09-8620945דיזנגוף א-' 34/2ד"ר קצולרו עוזי
כללית

 

כיכר העצמאות ד"ר רבינוביץ קליאו
ק4 7

רפואת שיניים 09-8613636
כללית

 

רפואת שיניים 09-8355222אמנון ותמר 6ד"ר שוורץ דב
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

סג‘ור

רפואת שיניים 04-9587970סאג'ורד"ר זבידאת נאשד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

סח‘נין

רפואת שיניים 04-6744113רחוב ראשיד"ר אבו עלי מאזן
כללית

 

ד"ר גלילו דנט- 
היג'א-סכנין

רפואת שיניים 04-6741928שכונה מערבית
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-6747410סחניןד"ר גנאים ג'מאל
כללית

 

 מכון צילום04-6742155ת.ד. 99031פנורמי סכנין
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עוזיר

חאמזה זוהיר-כפר 
עוזייר

רפואת שיניים 04-6940838עוזייר 30
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

עוספיה

ד"ר הלון אליאס-
עוספיה

רפואת שיניים 04-8399077כיכר גרעון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קויקס עקל-
עוספייה

רפואת שיניים 04-8390059כפר עוספיה
כללית

 

רפואת שיניים 04-8399878עוספיאשרוף מרכז לרפ"ש
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

עילבון

רפואת שיניים 04-6780678עילבוןד"ר ווסים סרור ויארה
כללית

 

רפואת שיניים 04-6782192עילבוןד"ר זרייק חוסאם
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 04-6786572כפר עילבוןד"ר חאיק ענאן
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 

שתלים בהסדר, 
מומחה לחניכיים, 

כירורגיית פה ולסת

ד"ר סלייח סמיר-
עילבון

רפואת שיניים 04-6784185עילבון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

עכו

רפואת שיניים 04-9916246נחניאלי 14ד"ר דיין גיל ויהודית
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 04-9555655בן עמי 24/8ד"ר טאנוס שאדי
כללית

 

רפואת שיניים 04-9911566לוחמי הגטאות 48ד"ר לרנר ריבה
כללית

 

ד"ר מאוחדת- דיין 
יהודית

רפואת שיניים 04-9916246בן עמי 43
כללית

 

רפואת שיניים 04-9914215אנילביץ 51ד"ר משעור סחר
כללית

 

פוטו דנטל צילומים 
עכו

 מכון צילום04-9536600בן עמי 42

רפואת שיניים 04-9915497דוד נוי 42ד"ר פלאח ענאן
כללית

 

רפואת שיניים 052-8754003אהוד מנור 2ד"ר קבאני נעמאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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מ.מסחרי שפירא רהב-מרפאת שיניים
26

רפואת שיניים 04-9811435
כללית

 

עפולה

ד"ר אבו-אסעד 
הישאם

רפואת שיניים 04-6523936ככר העצמאות 4
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6521458חטיבה תשע 23ד"ר אבו-חדרה יוסף
כללית

 

רפואת שיניים 04-6523781שרת 8/1ד"ר ויסמן מיכאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים04-6528751העליה 3ד"ר יונס חניכיים
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

לילי שרותי בריאות 
השן

רפואת שיניים 04-6402342רב לוין 13
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים

שד' בגין- רחמני מוזס מדיקל סנטר
1

רפואת שיניים 04-6405021
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

מרואן שיקומי פה 
בע"מ

רפואת שיניים 04-6420155הכנסת 2
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-6401927שפרינצק 7ד"ר פודי נידאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

פנו-גל מכון צילום 
שיניים

כיכר העצמאות 
3/7

מכון צילום04-6420922

מכון צילום04-6528063ארלוזרוב 22פנוחכם-עפולה

רפואת שיניים 04-6522592ראסל 3ד"ר שמוט פיראס
כללית

עראבה

מכון פנו הצפון צילומי 
שיניים

מכון צילום04-6749707עראבה

ערד

רפואת שיניים 08-9952334מרכז מסחרי 26ד"ר וינוגרד דיויד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9102027מרכז מסחריד"ר לים ויקטור
כללית

עתלית

ד"ר ביטנסקי 
אברהם-עתלית

מבצע שתלים 04-9842633הרדוף 17
בהסדר

פסוטה

רפואת שיניים 04-9870461כפר פסוטהד"ר דכוור בוטרוס
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר
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פרדס חנה כרכור

אור השחר- פרדס 
חנה

 מכון צילום04-6230259הדקלים 115

סיטי אימג-'פרדס 
חנה

 מכון צילום04-9929555הדקלים 86

ד"ר ספונה-צהר 
רוזנה

הדקלים-ב.נאות 
כ

רפואת שיניים 04-6373841
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים

ב.זאב-כיכר ד"ר ערו ראמי
נשיא

רפואת שיניים 04-6378026
כללית

 

פרדסיה

אור השן-פרדסיה-
שד הנשיא

 מכון צילום09-8941110שד הנשיא 1

 מכון צילום09-8941110קניון פרדסיהסטטוס מכון-פרדסיה

פתח תקוה

 מכון צילום03-9040072שבט לוי 23אור השן-פתח תקוה

אי.אר.אם אחזקות-
פ"ת

רפואת שיניים 03-9048060שטמפפר 121
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 077-9317079הירקונים 6/16ד"ר אייזנברג אלינה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9315996ההסתדרות 8ד"ר אינחוביץ מרק
כללית

 

ד"ר אלפאדנט רפואת 
הפה

רפואת שיניים 03-9314887אימבר)ק.אריה( 7
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע 
טיפולי חניכיים 

בהסדר, מומחה 
לחניכיים

מבצע שתלים מומחה לחניכיים03-9233456ימין שושן 17ד"ר בכור רון
בהסדר

ד"ר בראל-לודאיב 
ניסן

רפואת שיניים 03-9390797חיים עוזר 4
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9311863ברקוביץ 2ד"ר ברגמן פיטר
כללית

 

רפואת שיניים 03-9086608עין גנים 96ד"ר גפשטיין אייל
כללית

 

רפואת שיניים 03-9314141הרצל 27דוקטור קיו בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9210124רוטשילד 128דנטלוקס סנטר בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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רפואת שיניים 03-9344988הסתדרות 16הלה פ"ת- מולי סגל
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

ד"ר וייס ברנרד-
מהוליבר

רפואת שיניים 03-9348869מוהליבר 27
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר וינטר מיכאל- 
פ"ת

רפואת שיניים 03-9345985איכילוב 4
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9308325מונטיפיורי 20ד"ר זיסו פרגה
כללית

 

רפואת שיניים 03-9313331חיים עוזר 21ד"ר מרגולו חגית
כללית

מטפלים בילדים

ד"ר מרפאת יהלום 
ד"ר גרמן

מומחה ליישור 03-9212552יהלום 14
שיניים

 

ד"ר סולימני דוד-
פתח תקוה

רפואת שיניים 03-9315967מוהליבר 14
כללית

 

סי.טי. דנט-פתח 
תקווה

 מכון צילום03-7582444מוהליבר 6

רפואת שיניים 03-9346377ההסתדרות 16עידן מרפאת שיניים
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-9080947א.ד. גורדון 41ד"ר פז תפארת
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

חיים עוזר31בניי פנורמה סיטי פ"ת
ו עגול

 מכון צילום03-9043212

רפואת שיניים 03-9303220נורדאו 2ד"ר קאילה דוריאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קבקוב אסטליין 
אנה

רפואת שיניים 03-9390361רוטשילד 79
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9211428מרים שטקליס 18ד"ר קפלן אירנה וענת
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9046661בחצר-וולפסון 9ד"ר קפלן דניאל
כללית

מכון צילום

רפואת שיניים 03-9222230פרנקפורטר 5ד"ר שיפר אסתר
כללית

מטפלים בילדים

ד"ר שמעונוב- מרכז 
רפואי עדן

רפואת שיניים 03-9349888שפירא 43
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

צורן

מסחרי-לב השרון ד"ר אבו חוסין סאמי
42

רפואת שיניים 09-8949334
כללית

 

ד"ר דוקרסקי-מרקס 
תמר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים09-8947031מרכז מסחרי 27
בהסדר



181 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

התמחות נוספתהתמחות ראשיתטלפוןרחובשם

ד"ר קלומפס ג'רום 
-צורן

רפואת שיניים 052-2518510מרכז מסחרי 27
כללית

 

צפת

אי.אר.אם.אחזקות-
צפת

רפואת שיניים 04-6974505העליה ב 13
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 

שתלים בהסדר, 
כירורגיית פה ולסת, 

מטפלים בילדים

 מכון צילום04-6827638קניון שערי העירדנטלXמכון וידאל ואני

 מכון צילום04-6936062העליה בפנוחכם- צפת

ד"ר שפירו ויקטוריה-
צפת

רפואת שיניים 04-6924087ירושלים 116
כללית

 

קדימה

ביאדסה אמיר-
קדימה

רפואת שיניים 09-8995285מתחם רולדין
כללית

 

רפואת שיניים 09-8331894הרצל 4יאסוביץ חיים
כללית

 

קיסריה

רפואת שיניים 04-6264499הדר 49ד"ר חילים זאב
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

קרית אונו

 מכון צילום03-5345584ירושלים 39אור השן-קרית אונו

רפואת שיניים 03-5353366צה"ל 120/1ד"ר בוטנסקי משה
כללית

 

מכון צילום 03-5340518אליהו סעדון 130גל -דנט- מכון צילום

ד"ר וייס עדי-נווה 
סביון

רפואת שיניים 03-6340589ירושלים 39
כללית

 

רפואת שיניים 03-5346347כלנית 5ד"ר כהן אלי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מרפאת רימון-ד"ר 
זינגר זאב

רפואת שיניים 03-5345486המעגל 58
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5354144שלמה המלך 37ד"ר שטיימן חיים
כללית

 

קרית אתא

ד"ר אבו סאלח 
סולטאן

רפואת שיניים 04-8438456דוד רמז 21
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר ברייר ריקי- ק. 
אתא

רפואת שיניים 052-3584504העצמאות 8
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר
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רפואת שיניים 04-8444199אינשטיין 16ד"ר זאלוב ויקטור
כללית

מטפלים בילדים, 
כירורגיית פה ולסת, 

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8622888העצמאות 95ד"ר חורי נזאר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 050-8785471צפת 7ד"ר טבוח מוניקה
כללית

 

רפואת שיניים 04-8439429שד' הציונות 27ד"ר מוסא מוסא
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום04-8438825העצמאות 83פנורמה אתא

רפואת שיניים 04-8454208מנדלי 3ד"ר קרן אילן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר שפירו ויקוריה-
קרית אתא

רפואת שיניים 04-8438488מורדי הגטאות 10
כללית

 

קרית ביאליק

רפואת שיניים 04-8705704ירושלים 16ד"ר אברבנאל גליה
כללית

 

אור השן-קרית 
ביאליק

 מכון צילום04-8444924דרך עכו 194

רפואת שיניים 04-8700873הדפנה 12ד"ר איזיק גורג
כללית

 

רפואת שיניים 04-8701473זינגר 25ד"ר בלנק אורי
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רפואת שיניים 04-8764321קרן היסוד 73ד"ר ברגמן סימיון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8725015ירושלים 15הלה-קרית ביאליק
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

ד"ר טורם אברהם-
קרית ביאליק

רפואת שיניים 04-8747008קרן היסוד 38
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר יוסף ליויה- 
קרית ביאליק

 מומחה לחניכיים04-8734211קרן היסוד 30

ד"ר פיינרו)מרק( 
אלכסודרה

שבטי ישראל 
41/4

רפואת שיניים 04-8755276
כללית

 

שיבטי ישראל ד"ר קרבצוב ילנה
26/4

רפואת שיניים 04-8778122
כללית

 

קרית גת

 מכון צילום08-6811978שד העצמאות 60אור השן -קרית גת
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רפואת שיניים 08-6811191אהוד בן גרא 6/13גילת מרפאת שיניים
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת

מ.א.ר מכון סי.טי-
קרית גת

 מכון צילום08-6888394מרכז דוד

רפואת שיניים 08-6881399אדוריים 247קוואל דנטל בע"מ
כללית

 

ד"ר קולצ'נסקי 
אירנה

מבצע יישור 08-6813239רחבת תמנע 13
שיניים בהסדר

 

קרית חיים

רפואת שיניים 04-8379774משה שרת 48ד"ר עקבאני מוניר
כללית

 

קרית טבעון

ד"ר ביטנסקי 
אברהם-קרית טבעון

מבצע שתלים 04-9831520רקפות 1
בהסדר

 

קרית ים

רפואת שיניים 04-8754431שד' ירושלים 29אודציה 1002 בע"מ
כללית

 

רפואת שיניים 04-8754189שד' ירושלים 29ד"ר דולברג אהרון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 077-3509050סולד 8ד"ר וייזבוך מרק
כללית

 

רפואת שיניים 054-7502024שד ירושלים 11ד"ר יאסין עכרמה
כללית

 

רפואת שיניים 04-8771045לחי 6/3ד"ר יריחוב גלינה
כללית

 

ד"ר עמל סאמר-
קריסטל דנט

רפואת שיניים 04-8710155שד' ירושלים 15
כללית

 

קרית מוצקין

רפואת שיניים 04-8711178אוסישקין 30ד"ר אבו ג'בל מאהר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-8711171הרב קוק 5ד"ר איסקביץ אירית
כללית

 

מבצע שתלים 04-8708442שד' גושן 54ד"ר בש פאול
בהסדר

רפואת שיניים 
כללית, מטפלים 

בילדים

רפואת שיניים 04-8762936קדיש לוז 11זולדן אלכסנדר
כללית

 

רפואת שיניים 04-8741436תמרי 10ד"ר חטיב חוסאם
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 04-8713963משה גושן 53ד"ר יוסקו יוהאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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מ.ס. דנטל פלוס 
בע"מ

רפואת שיניים 04-8662983דרך עכו 133
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 054-4563495קדיש לוז 11ד"ר ספיה נימר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 054-4980717בן גוריון 73ד"ר עיסא חנא
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

פוטו דנטל צילומים 
ק.מוצקין

 מכון צילום04-8707270גושן 44

רפואת שיניים 04-8709731גושן 31/3ד"ר פורת זאב
כללית

 

פנורמה בע"מ-מכון 
צילום

 מכון צילום04-8701567דרך עכו 23

רפואת שיניים 04-8754697בן גוריון 84ד"ר קוגן סמדר
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 04-8751232תדהר 4/3ד"ר שפיגלר אדיר
כללית

 

קרית מלאכי

ד"ר חנץ גינדי-קרית 
מלאכי

רפואת שיניים 052-3939220ז'בוטינסקי 9
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום08-8502067רש"י 505/2סי.טי קרית מלאכי

רפואת שיניים 08-8502769רשי 512/8ד"ר סריקוב אדוארד
כללית

 

קרית שמונה

ד"ר אבו-סאלח 
אחמד

רפואת שיניים 04-6950025מרכז מסחרי 100
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע טיפולי 

חניכיים בהסדר, 
מבצע יישור שיניים 

בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 04-6895959שד תל חי 106ד"ר אבראהים מאהר
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר

סנטר לצילומי 
שיניים-סולימאן

 מכון צילום04-6903586שד' תל חי 106

רפואת שיניים 04-6817593הורדים 27/3ד"ר עמאשה אימן
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

 מכון צילום04-6997918ארלוזרוב 6עתיד-מכון לצילום

ש.ב.ה. שירותי 
בריאות השן

רפואת שיניים 04-6903391סלינגר 5
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר
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ראמה

רפואת שיניים 052-3954017 ד"ר אבו חיר חסן
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

ד"ר חאטר גלאל-
כפר ראמה

רפואת שיניים 04-9983213כפר ראמה
כללית

 

רפואת שיניים 04-9582742ראמהד"ר יוסף חאתם
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר

רפואת שיניים 04-9986374ראמהד"ר קסיס ויליאם
כללית

 

ראש העין

 מכון צילום03-6244157שבזי 26אור השן -ראש העין

רפואת שיניים 03-9388041דרך הציונות 18ד"ר לב שפר שלומית
כללית

 

מרכז רפואי בינת השן 
בע"מ

רפואת שיניים 03-9035566שבזי 26
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר עמאשה אחמד-
ראש העין

רפואת שיניים 03-9032901שבזי 26
כללית

 

 מכון צילום03-9381502וולפסון 38רום-מכון לצילום

ראש פינה

בית אבנית פנוחכם-ראש פינה
קומה1

 מכון צילום04-6936061

ראשון לציון

רפואת שיניים 03-6007695דוד סחרוב 22ד"ר אבו חלד אמיר
כללית

 

אי.אר.אם מיכאל-
ראשל"צ

רפואת שיניים 03-7744011רוטשילד 28
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר, 
כירורגיית פה ולסת, 

מטפלים בילדים

ד"ר איטח-מרגי 
פלורנס

רוטשילד)פסג(' 
35

רפואת שיניים 03-9677156
כללית

 

רפואת שיניים 03-9515783אבן גבירול 12ד"ר אייל אבי)איילה(
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר אמינוב עמנואל 
ראשלצ

רפואת שיניים 03-7163235היקב 10
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מבצע 
יישור שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-9690954השקמה 4ד"ר ארני אורי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר באייבקוב ניסן-
מ.ב.שרות

רפואת שיניים 03-9508063עין הקורא 21
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר
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רפואת שיניים 03-9661103ז'בוטינסקי 18ד"ר בביץ סמיון
כללית

 

ד"ר בוגן איתמר-
רשל"צ

רפואת שיניים 03-9529292הדגן-ק"ק 26
כללית

 

מבצע טיפולי 050-2511151הדגן 26בוגן עומר
חניכיים בהסדר

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר בן צבי מאיה-
רשל"צ

רפואת שיניים 03-9501271הרצל 63
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת

רפואת שיניים 03-9584586יהודה הלוי 45/23ד"ר בריימן רעיסה
כללית

 

בתא מדיק מכונים 
-רשל"צ

 מכון צילום03-9660162ז'בוטינסקי 18

בתא מדיק מכונים-
חדש)פנורקס(

 מכון צילום03-9526546סחרוב 17/87

ד"ר גאסר ח'אלד- 
ראשל"צ

ק"קרקע-ביאליק 
11

רפואת שיניים 03-9506975
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר גיא אלכסנדר-
ראשל"צ

רפואת שיניים 03-9664057הרצל 21/8
כללית

 

רפואת שיניים 03-9647584פרישמן 4ד"ר דייטש דוד
כללית

 

 מכון צילום03-9617961היקב 10דנטל פוטו

רפואת שיניים 03-9507722הרצל 52/6ד"ר וייסלר אברהם
כללית

 

רפואת שיניים 03-9660353רוטשילד 53ד"ר זץ טטיאנה
כללית

מטפלים בילדים

ד"ר חיינר- מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 03-9419413קניון הבאר מור'
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 

פה ולסת, מטפלים 
בילדים

כרמית דנט- מרפאת 
שיניים

רפואת שיניים 03-9560260זבוטינסקי 65/11
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-9659723שד' רוטשילד 35ד"ר לוי מרטין
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

לוקה דנט-מכון 
צילום

 מכון צילום03-9477421רוטשילד 37

רפואת שיניים 03-9519796נגבה 24ד"ר ליאפיס אלברט
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ללום נורברט-המכון 
הצרפתי

רפואת שיניים 03-9647048הגאון מוילנה 10
כללית

 

סאבין מרכז לרפואת 
שיניים

רפואת שיניים 03-9664488ירושלים 10
כללית

מומחה לחניכיים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר
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סי. טי. הדמיה 
דנטלית-ראשל"צ

 מכון צילום03-9522216היקב 10

 מכון צילום03-9477421רוטשילד 37/2סי.טי דנט- ראשל"צ

ד"ר עמאשה חוסאם- 
ראשל"צ

רפואת שיניים 03-9606696ירושלים 20
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

פנולייט-צילום 
ראשל"צ

 מכון צילום03-9506620רוטשילד 15/6

 מכון צילום03-9660946הרצל 33פנורמיק ראשל"צ

רפואת שיניים 03-9619577החלמונית 14/5ד"ר קאושנסקי נחום-
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר קסוס-סבחה 
מישל

רפואת שיניים 03-9693920עין קורא 7
כללית

 

רפואת שיניים 03-9665782רוטשילד 34קר דנט-ראשל"צ
כללית

מבצע טיפולי 
חניכיים בהסדר, 

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 054-4278007יהודה לוי 6ד"ר רפפורט אלכס
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע שתלים 03-9509603הרצל 52ד"ר שחם עמית
בהסדר

כירורגיית פה ולסת, 
רפואת שיניים כללית

שנאון מרפאת-
ראשל"צ

רפואת שיניים 03-9647319ז'בוטינסקי 16
כללית

מטפלים בילדים, 
מומחה לחניכיים, 

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רחובות

רפואת שיניים 08-9467322אחד העם 1ד"ר אדר רן
כללית

מטפלים בילדים

 מכון צילום08-9365776בקניון-הרצל 157אור השן-רחובות

רפואת שיניים 08-9453165בני משה 24ד"ר גרוס רחל
כללית

 

רפואת שיניים 08-9169399דרך ירושלים 2ד"ר דיאמנט יוליה
כללית

 

דנטל קר קינן-
רחובות

 מכון צילום08-9316266אחד העם 1

רפואת שיניים 08-9413098הנרקיסים 7ד"ר ויזל בועז
כללית

 

ד"ר ולדימירוב 
אלכסנדר

רפואת שיניים 08-9464038הרצל 187
כללית

 

רפואת שיניים 08-9348183עזרא 10חלום של חיוך בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים



188 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2017   300408019

התמחות נוספתהתמחות ראשיתטלפוןרחובשם

רפואת שיניים 054-7895680יעקוב 26ד"ר יוסופוב שלמה
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 08-9465141לוין אפשטיין 14ד"ר פילר אלכסנדר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9364884יעבץ 2/1ד"ר רימבורג אנה
כללית

 

רכסים

רפואת שיניים 04-8673255חרצית 13ד"ר איצקוביץ בוריס
כללית

 

ד"ר קרפ אריאל- 
רכסים

רפואת שיניים 04-9040404הדקל 35
כללית

 

רמלה

בית רוחם-הרצל אור השן-רמלה
59

 מכון צילום08-9237314

ד"ר אלנאבלסי 
אספרנסה

רפואת שיניים 08-9256773הרצל 72
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מ.מסחרי-ויצמן אסמור דנט בע"מ
9/22

רפואת שיניים 08-9246310
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9152393הרצל 27/1ד"ר בושרה סאבא
כללית

 

רפואת שיניים 08-9221990אגוזי 2ד"ר בק- ישראל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9228816הרצל 73ד"ר דנאן חיים
כללית

 

שדרות הרצל ד"ר יוסופוב שמואל
51/1

רפואת שיניים 08-6232711
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9249091בר אילן 17ד"ר סופיצייב סמיון
כללית

 

ד"ר פנחסוב בע"מ 
יוסף

רפואת שיניים 054-7505282חיים בר לב 8
כללית

 

שמחה הולצברג ד"ר צדיקוב אלי
16

רפואת שיניים 08-9236033
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9241470בר אילן 26ד"ר קאקנדה גורג
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 08-9225970הרצל 19ד"ר קורן ערן-רמלה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר שנאון-בובליצקי 
מיכאל

רפואת שיניים 08-9225074הרדוף 2
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 
פה ולסת, מומחה 

לחניכיים
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רמת גן

רפואת שיניים 03-5750439זבוטינסקי 3ד"ר אהרונוביץ אבי
כללית

 

רפואת שיניים 03-7300168שלם 12ד"ר אוברוב יאנה
כללית

 

רפואת שיניים 03-6778820הרואה 144ד"ר אוסטרמן מרדכי
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום03-6728069ביאליק 30אור השן-רמת גן

רפואת שיניים 03-6732185שד' הילד 13ד"ר אלעזר שאול
כללית

 

ד"ר בר)פרלמן( 
מיכאלה

רפואת שיניים 03-6732098קריניצי 15
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר ברנשטיין זהבה 
מרדכי

רפואת שיניים 03-6721169ארלוזורוב 21
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6743297הכבאים 9בד"ר גולדפדר יוליאן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר דימנשטיין 
אלכס-ר"ג

רפואת שיניים 03-6729528דרך בן גוריון 118
כללית

 

רפואת שיניים 03-6780711בן צבי 5ד"ר דרובל דב
כללית

 

רפואת שיניים 03-5751688דב פרידמן 16ד"ר הכט גדעון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים

ד"ר חלפון)אבן( 
דיאנה

רפואת שיניים 03-6767419שד' ירושלים 61
כללית

 

מבצע שתלים 03-7361267שד' בן צבי 5ד"ר חסון אוסקר
בהסדר

 

רפואת שיניים 03-5741882ברנשטיין 64ד"ר כהן מירב
כללית

 

ד"ר לב שפר 
שלומית-

רפואת שיניים 03-5751880הדר 10
כללית

 

רפואת שיניים 03-6184457הרוא"ה 99ד"ר נבו אלי-ר"ג
כללית

 

רפואת שיניים 03-6709211הרצל 42ד"ר נחשון שמואל
כללית

 

ד"ר נירנברג-אונגר 
נעמי

רפואת שיניים 03-6702462ארלוזורוב 1
כללית

 

ד"ר סגל)לוין -רונת( 
אלינה

רפואת שיניים 03-6742050תרצה 19
כללית

 

סי.טי. דנט-פנורמי 
רמת גן

 מכון צילום03-6729748ביאליק 76
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רפואת שיניים 03-6704488ביאליק 73ד"ר סריברינסקי רומן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6780711בן צבי 5ד"ר פיין רפאל
כללית

 

רפואת שיניים 03-6721169ארלוזרוב 21ד"ר פלדברג אילן
כללית

 

מכון צילום03-6730042ארלוזורוב 29פנורמה-ר"ג מכון

רפואת שיניים 03-5254885הגפן 8ד"ר קולמן קטרינה
כללית

רפואת שיניים 03-5742385ישעיהו 24ד"ר רותם ניצן
כללית

רפואת שיניים 03-6130488רשי 22שנטיב 6102 בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-6130488רש"י 22שנטיב )39( בע"מ
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר

רמת הגולן

רפואת שיניים 050-7198895מג'דל שמסד"ר זהוה רפאת
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רמת השרון

מכון צילום03-5498442סוקולוב 81אור השן-רמת השרון

רפואת שיניים 03-5491180סוקולוב 68ד"ר גורדון איאן-שן חן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

T.C. רפואת שיניים 03-6324256סוקולוב 32דנטל
כללית

מכון צילום, מבצע 
שתלים בהסדר

סי.טי. דנט- רמת 
השרון

מכון צילום03-5404414סוקולוב 75

רפואת שיניים 03-5498421הרב קוק 41ד"ר פופובסקי מיכאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

סוקולוב-ק5" ד"ר צימרמן רות
48/24

רפואת שיניים 03-5400936
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5499181אוסישקין 76ד"ר שילמן פבלו
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים

רמת ישי

רפואת שיניים 04-9931811הדקל 1פהמי דנט בע"מ
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

פנורמי סנטר-חאג' 
איאד

 מכון צילום04-9534536ישי סנטר-תעשיה
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רעננה

מכון צילום 09-7440461ז'בוטינסקי 5אור השן-רעננה

רפואת שיניים 09-7446145היובל א/' 7/9ד"ר אזרזר קורין
כללית

 

גל-מכוני רנטגן-
רעננה)גל אור(

 מכון צילום09-7419068אחוזה 124

ד"ר דבקרוב-רעננה 
ירון

רפואת שיניים 09-7718505אחוזה 198
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

דר יצחק ושולמית 
הכהן בע"מ

רפואת שיניים 077-4604611שברץ 1
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר הירש)ויצמן( 
לורנס

רפואת שיניים 09-7417717ז'בוטינסקי 5 307
כללית

מטפלים בילדים

מרפאת שיניים ד"ר 
הולדר

רפואת שיניים 09-7722014ז'בוטינסקי 5
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים09-7713654מוצקין 13ד"ר סידני דב
בהסדר

ד"ר קלומפס ג'רום-
רעננה

רפואת שיניים 052-2518510מקלף מרדכי 5
כללית

רפואת שיניים 050-6335814שברץ 1/5ד"ר קרוטיק מוניקה
כללית

שדרות

ד"ר וינוגרדוב-
קלאודיה

רפואת שיניים 08-6892892טרומפלדור 10/4
כללית

חיוכים המרכז 
לבריאות השן בע"מ

רפואת שיניים 077-7008553הרצל 21
כללית

שוהם

אי.אר.אם אחזקות-
שוהם

רפואת שיניים 077-5508026תרשיש 70
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים, מבצע 
יישור שיניים בהסדר, 

כירורגיית פה ולסת

שערי תקוה

ד"ר א. גלדישב-גל שן 
שערי תקוה

רפואת שיניים 054-5488126דן 18
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

שפרעם

רפואת שיניים 04-9866706ג'אבור 30ד"ר עבוד אעטף
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

 מכון צילום04-9501699שכונת אלמידאןפנורמה שפרעם

רפואת שיניים 052-6907724שכ אלעיןד"ר קדמאני אשרף
כללית
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רפואת שיניים 04-9867216שפרעם 9ד"ר קרטאם סעדו
כללית

 

תל אביב

ד"ר א. גלדישב -גל 
שן לילי

רפואת שיניים 054-5488126הפלמ"ח 34
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מטפלים 

בילדים

מבצע שתלים 03-5272342גורדון 78ד"ר אבא מיכאל
בהסדר

כירורגיית פה ולסת

רפואת שיניים 052-6963256ארלוזורוב ב' 196ד"ר אבישי שלמה
כללית

 

רפואת שיניים 03-6050889אפשטיין 1ד"ר אבניאלי דורון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מ.רפואי ברודצקי ד"ר אברהמי נפתלי
43

רפואת שיניים 03-6044587
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6412030לויטן 8ד"ר אדלהייט אילן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מומחה 

לחניכיים

 מכון צילום03-6417455ברודצקי 43אור השן-רמת אביב

אור השן-ת"א-
צייטלין

 מכון צילום03-6950264צייטלין 1

אי.אר.אם.אחזקות- 
ת"א

רפואת שיניים 03-5359115צייטלין 1
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, כירורגיית 
פה ולסת, מומחה 
לחניכיים, מבצע 

טיפולי חניכיים 
בהסדר

רפואת שיניים 077-4178070קם 12אד"ר איטלמן רומן
כללית

 

רפואת שיניים 03-5231417בלוך 34ד"ר אייזן אמנון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6969263לאונרדו דה וינצ 9ד"ר אלעד עקיבא
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6963454אבן גבירול 61ד"ר אלקלעי משה
כללית

 

רפואת שיניים 03-6201213שינקין 8ד"ר אסטיין אלחנדרו
כללית

 

רפואת שיניים 03-6494375משה סנה 18ד"ר בלחש שחר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5245480בלוך 23ד"ר בלטר ויקטור
כללית

 

רפואת שיניים 03-5245296קורולנקו 3ד"ר בן יעקב אלינור
כללית
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ד"ר בן-צבי מאיה-
ת"א

רפואת שיניים 03-6953947דוד המלך 1
כללית

כירורגיית פה ולסת, 
מבצע שתלים 

בהסדר

חדר 903-ריינס ד"ר ברביש קירה
18

רפואת שיניים 03-5238881
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6041187בן יהודה 210ד"ר ברקו מיכאל
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-6020120אבן גבירול 189ד"ר גולדנברג יצחק
כללית

 

רפואת שיניים 03-6059246פרופ שור 9ד"ר גל ענת
כללית

 

ד"ר גרינברג אריה-
ת"א

רפואת שיניים 03-6918507נחלת יצחק 20
כללית

מטפלים בילדים, 
מבצע שתלים 

בהסדר, מבצע יישור 
שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-6410656לויטן 8ד"ר די קפואה פאולו
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר דימנשטיין 
אלכס-ת"א

רפואת שיניים 03-5238554ריינס 81 חדר 107
כללית

 

דנטל ארט בע"מ-
מכון צילום

 מכון צילום03-7447841ויצמן 14

דנטליקס- מכון 
צילום

 מכון צילום050-5246664אבן גבירול 30

 מכון צילום03-6449019ברודצקי 43דנטליקס-רמת אביב

רפואת שיניים 03-6969424זבוטינסקי 140ד"ר הופמן נעמי
כללית

 

רפואת שיניים 03-5233006אנטוקולסקי 11ד"ר הייפרמן ארנונה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

ד"ר הירש אריאל-
ת"א

מלכי ישראל 
17/27

 מומחה לחניכיים03-5239106

רפואת שיניים 03-6877836המסגר 18הלה-מסגר ת"א
כללית

מטפלים בילדים, 
כירורגיית פה ולסת, 

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 03-6963044כ.מלכי ישראל 8ד"ר ווכר יוסף
כללית

 

ד"ר וייס עדי-תל 
אביב

רפואת שיניים 03-5229431שד' מסריק 19/6
כללית

 

ד"ר וינטר מיכאל- 
ת"א

רפואת שיניים 03-5229888דיזנגוף 170
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5285867בן עמי 10ד"ר ויסוצקי אילנה
כללית
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ד"ר זרחה מיכאל-
פרזידנט תל אביב

רפואת שיניים 03-5062619אינשטיין 40
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-6290629דיזנגוף סנטר 50ד"ר חסון גד
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 03-5245789ריינס 52ד"ר יצחקי גד
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 03-6477217אשכנזי 46ד"ר ישראל מרים
כללית

רפואת שיניים 03-6965829דוד המלך 1ד"ר כהן עופר
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 050-7559185בית הרופאיםד"ר כץ אלון
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע שתלים 03-6969906אבן גבירול 30ד"ר לדרמן שלומי
בהסדר

רפואת שיניים 03-5226462לכיש 4ד"ר לובלינר יעקב
כללית

רפואת שיניים 03-5226691בארי 11/4ד"ר לוי מיכאל
כללית

רפואת שיניים 03-5299023ארלוזרוב 114ד"ר לוי נסים
כללית

מומחה לחניכיים03-5292856ויצמן 14ד"ר מאיר)מילר( חיה

ר.אביב-רקנאטי ד"ר מאיר דליה
12

רפואת שיניים 03-6421027
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 050-8927764שד ירושלים 112ד"ר מחאג'נה עולא
כללית

רפואת שיניים 03-5244712שלמה המלך 46מכלול רפואת השן
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

רפואת שיניים 052-3381125ברודצקי 43ד"ר מלץ רון
כללית

 

מבצע שתלים מומחה לחניכיים03-6057007שד' נורדאו 83ד"ר נוימן משה
בהסדר

סי.טי דנט- פנורמי 
תל אביב

מכון צילום03-5461711רמז 27

סי.טי דנט- ת"א 
דרויאנוב

מכון צילום07-7077703דרויאנוב 5

ד"ר סמבן קרינה 
אמליה

רפואת שיניים 03-6299528בן יהודה 32
כללית

מטפלים בילדים

רפואת שיניים 03-7303671צלילי חנינא 42ד"ר ספורמס פנינה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום03-5237484אבן גבירול 96פוטודנט ירדן-אתי
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רפואת שיניים 03-5533347שד' דוד המלך 1ד"ר פיצ'ר מירי
כללית

מבצע שתלים 03-6962550דובנוב 13ד"ר פיש יוסי
בהסדר

רפואת שיניים כללית

רפואת שיניים 03-6415981לברודצקי 43ד"ר פישמן סלביה
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

פנולייט-צילום תל 
אביב

 מכון צילום03-6093727ויצמן 14/2

מכון צילום03-5243695דיזנגוף 161פנוניב-בע"מ מכון

ד"ר פרידוולד 
א-.רפואת שיניים 

בע"מ

מומחה לחניכיים03-5235135ויצמן 39

ד"ר פת שמחה 
ורוניקה

רפואת שיניים 03-6040640אבן גבירול 173
כללית

מבצע יישור שיניים 
בהסדר, מבצע 
שתלים בהסדר

רפואת שיניים 03-5236976רופין 23ד"ר צ'רארו לופו
כללית

מטפלים בילדים

ד"ר קגנוביץ 
אלכסנדר

רפואת שיניים 03-5292466ויצמן 29
כללית

מבצע שתלים מומחה לחניכיים03-5244396מלכי ישראל 17ד"ר קולרמן רוני-ת"א
בהסדר

רפואת שיניים 03-5666604אבן גבירול 30קר דנט-ת"א
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר, מבצע יישור 

שיניים בהסדר

רפואת שיניים 03-6021299בן יהודה 210ד"ר קריאף אורית
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מכון צילום03-5238399ארלוזורוב 78קרן מכונים

רפואת שיניים 03-5237650בן יהודה 118ד"ר שוולב קרלוס
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר

מבצע שתלים מומחה לחניכיים052-5569156ה' באייר 2ד"ר תדיר ענת
בהסדר

תמרה

רפואת שיניים 04-9944480תמרהד"ר יאסין מוופק
כללית

מבצע שתלים 
בהסדר
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לפרטים אודות התוכנית ניתן לפנות למוקד ביטוח
השיניים של שירות בתי הסוהר וקרנות הסוהרים

בטל: 1-700-55-00-25 ׀ פקס: 03-7238878
ת.ד 25074 , תל אביב 61250

shabas@fnx.co.il :מייל שירות

לאיתור רופא שיניים ומידע נוסף
www.fnx.co.il/collective/shabas

 ביטוח שיניים קבוצתי  
 לשירות בתי הסוהר
וקרנות הסוהרים 
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