
הודעה לעמיתי תכניות "כללית מושלם"
בהתאם לתקנה 4 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי )תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה( -

התשנ”ט-1998, אנו מודיעים בזאת על השינויים להלן בתקנוני “כללית מושלם” ו“מושלם פלטינום”. 
לכל שינוי מצורף הסבר קצר על מהות השינוי, יצוין כי ההסבר להלן מהווה תיאור כללי בלבד של השינויים 
בתכנית, ואין להסתמך עליו כמשקף במדויק את הזכויות המופיעות בתכנית. הנוסח המחייב לצורך מימוש 
הזכויות הוא נוסח התקנון המופיע להלן. על העמית לקוראו בעיון, ככל שברצונו לעמוד על מהות השינוי לכל 

מטרה או צורך.

שינויים בתקנון ״כללית מושלם״:

1. פרק ה׳: שירותים רפואיים נוספים. עדכון סעיף 28 א׳ בטבלת פירוט השירותים הרפואיים.
במקום סעיף 28א׳ הנוכחי יבוא:

הסבר  תקופת
אכשרה

זכאות מקרה מזכה השירות הרפואי

עדכון 
התקנון עקב 
שילוב טיפולי 

שיניים 
משמרים 

לילדים 
שטרם מלאו 

להם 16 
שנים בסל 

הבריאות 
הממלכתי. 

אין 1.סכום השווה ל- 25% מהמחירון 
לטיפולי שיניים משמרים למבוטחי 

שירותי בריאות כללית ברשת 
מרפאות השיניים שבהסדר אשר 

ישולם במישרין למרפאות ההסדר.
2. בדיקה אחת בשנה ללא תשלום.

3. הסרת אבנית- מפגש טיפולי אחד 
בחינם-פעם בשנה 

ביצוע טיפול 
שיניים משמר 

לעמית מעל 
גיל 16 מאלה 

המפורטים להלן 
במרפאת שיניים 

שבהסדר. 
רשימת 

הטיפולים: 
אבחונים, 

צילומים, ניקוי 
אבנית, סתימות, 

עקירות, 
טיפולי שורש, 

קיטוע, מוך, 
אפיסקטומי, 

עזרה ראשונה.

השתתפות בהוצאות 
טיפולי שיניים משמרים 

לעמיתים מעל גיל 16: 
השתתפות בהוצאות 

טיפולי שיניים משמרים 
המתבצעים במרפאות 

השיניים שבהסדר.



שינויים בתקנון ״מושלם פלטינום״

נספח א׳ לתקנון – טבלת מחירים לתכנית מושלם פלטינום.  .1

בטבלת התעריפים יופחתו 0.53 ₪ בדמי ההשתתפות לגילאי 0 – 17. הפחתה זו תעשה החל מגביית 
דמי ההשתתפות עבור חודש ינואר 2018. 

הסבר: עדכון דמי החברות עקב שילוב טיפולי שיניים משמרים לילדים שטרם מלאו להם 
16 שנים בסל הבריאות הממלכתי.

פרק א׳: טיפולי שיניים – סעיפים 3.1, 3.1.1 ו-4 ישונו. במקום סעיפים אלה יבוא:  .2

3.1   טיפולי שיניים משמרים לעמיתים שמלאו להם 16.
3.1.1  לעמיתים שמלאו להם 16 שנים וטרם מלאו להם 18- טיפולי שיניים מסוג ״משמרת ילדים״       

כהגדרתם ברשימה יינתנו ללא השתתפות עצמית, בכפוף לאמור בהוראות פרק זה.
תקופת אכשרה: לטיפולי שיניים מסוג משמרת ילדים לעמיתים שמלאו להם 16 שנים וטרם מלאו להם   .4

18 שנים תהא תקופת האכשרה לזכאות 3 חודשים. לטיפולי שיניים מסוג משמרת, כירורגיה, כאבי פנים-
הפרעות סגר, טיפולי חניכיים ומרפאת עזרה ראשונה כאמור ברשימה, תהא תקופת אכשרה לזכאות לפי 
פרק זה 6 חודשים. לשאר טיפולי השיניים מסוג פרותטיקה-שיקום, אורתודנטיה ו- ״שתלים ושיקום ע״ג 

שתלים״ כאמור ברשימה- תהא תקופת האכשרה לזכאות 12 חודשים. 
* עמית שהצטרף לתכנית ״מושלם פלטינום״ עד ליום 21 לחודש יולי 2009 לא תחול לגביו תקופת        

אכשרה לשירותים בפרק זה.
הסבר: עדכון התקנון עקב שילוב טיפולי שיניים משמרים לילדים שטרם מלאו להם 16 

שנים בסל הבריאות הממלכתי.


