2.2021
לחברי קהילת נען שלום רב,
קיבוץ נען רואה חשיבות רבה לנושא בריאות הפה והשיניים של חבריו .אי לכך ,באופן עקבי
לאורך השנים הושקעו בתחום זה נתחים משמעותיים מתקציב הקהילה .כך ,נשמרו שירותי
רפואת השיניים הפרטיים במרפאת השיניים הקיימת בקיבוץ.
מרפאת השיניים של נען הינה מרפא ה פרטית הנותנת שירותים נרחבים ,מתקדמים ומגוונים -
כאן ,אצלנו בבית.
עם תחילתה של שנה חדשה ריכזנו עבורכם את כל המידע בתחום רפואת השיניים  -הסברים,
נהלים ומחירון מעודכן בהתאם לתוכנית המשק ( 2021נספח א').
ככל שיחולו שינויים בנהלים ו/או באופן מימון העלויות בכפוף להחלטות עתידיות ,יעודכן הנוהל
בהתאם.

קיבוץ נען

נוהל שירותי רפואת שיניים
אושר בהנהלת הקהילה בתאריך 7 :לפברואר 2021
 . 1מרפאת השיניים של קיבוץ נען ,הינה חלק ממערך הבריאות והרווחה של הקיבוץ.
 . 2המרפאה נותנת שירותים מקצועיים ו נרחבים בתחום רפואת השיניים ע"י מומחים לרבות
שתלים ,אורתודנטיה ,רפואת שיניים לילדים ,שיננית ועוד.
 . 3מהשירות רשאים להנות כל חברי קהילת נען לרבות תושבים וילדיהם.

 . 4בהמשך לאמור בסעיף  3לעיל ו למען הסר ספק ,מרפאת השיניים מחויבת להעניק שירות
לחברי נען וילדיהם הקטינים בלבד .אוכלוסיות נוספות יוכלו להצטרף לשירות באישור צוות
המרפאה בהתאם לזמינות וליכולת המרפאה להעניק ש ירות לציבור נוסף.
 . 5רפואת השיניים הינה באחריות המטופל/החבר.
 . 6מרפאת השיניים תפרסם את רשימת הטיפולים והשירותים הבסיסיים המוצעים במסגרת
המרפאה לרבות פירוט עלויות .הרשימה והמחירים יעודכנו במידת הצורך בסמכות מינהלת
הבריאות.
 . 7מטופל שלא יגיע לטיפול במועד שנקבע ולא הודיע על כך לפחות  24שעות מראש ,יחויב
בסכום של .₪ 50

 . 8הסדר סבסוד טיפולי שיניים לחברים וילדיהם עד גיל ( 18להלן":ההסדר"):
 . 8.1הקיבוץ ישתתף בעלויות טיפולי השיניים לחברי נען וילדיהם הקטינים (עד גיל  )18באופן
חלקי או מלא בהתאם להחלטות שתתקבלנה מעת לעת במוסדות הקיבוץ הרלוונטיים
(להלן" :סבסוד").
 . 8.2סבסוד טיפולים עבור ילדים שרק אחד מהוריהם הינו חבר נען ,יהיה בשיעור  50%מגובה
הסבסוד לחבר ( ראו נספח ב' המסביר ומדגים את אופן החישוב עבור סעיף זה).
 . 8.3חברים בחופשה מיוחדת וילדיהם הקטינים  ,אינם זכאים לסבסוד בגין רפואת שיניים
בתקופת החופשה המיוחדת.
 . 8.4ככלל ,יסובסדו לזכאים (כאמור בסעיפים  8.1-8.3לעיל) כל טיפולי השיניים הנדרשים
מבחינה בריאותית וטיפולים נוספים על פי רשימה שתאושר ותעודכן מעת לעת בסמכות
מינהלת הבריאות ובהמלצת הצוות המקצועי של מרפאת השיניים.

 . 8.5יוצאים מן הכלל המופיע בסעיף  8.4לעיל ,הם טיפולים לגביהם ישנן החלטות תקפות
המתייחסות לאופן המימון כדלקמן:
 . 8.5.1תהליך ההשתלה :התשלום בגין ביצוע של הליך זה ,לרבות צילומי הדמיה ,הינו
על חשבון החבר באופן מלא ,כנהוג עד היום .השיקום אחרי השתל יסובסד במסגרת
ההסדר ,בכפוף לחתימה מראש על טופס הסכמה לטיפול.
 . 8.5.2טיפולי אורתודנטיה :יינתנו בכפוף לחתימה מראש על כתב התחייבות לטיפול ועל
פי הכללים המפורטים להלן:
 8.5.2.1טיפולי אורתודנטיה לבגירים (מעל גיל  )18לא יסובסדו במסגרת ההסדר.
 8.5.2.2מימון טיפולי אורתודנטיה לילדים מתחת לגיל  - 18החבר יישא בעלות
קבועה כפי שתקבע מעת לעת באישור מינהלת הבריאות (הסכום המעודכן
יופיע בנספח א' לנוהל זה).
 8.5.2.3היה ותהליך הטיפול יופסק מצידו של המטופל בכל שלב או במקרה של אי
עמידה בכל התנאים הנדרשים  ,יישאו הורי המטופל בתשלום בשיעור 50%
מעלות הטיפול המלאה.
 . 8.6ככלל ,יבוצעו טיפולי השיניים שבמסגרת הסדר הסבסוד במרפאת השיניים של הקיבוץ.
במקרה הצורך ועל פי שיקול דעת מקצועי של צוות מרפאת השיניים בנען ,יופנה המטופל
לגורם אחר.
 . 8.7למען הסר ספק ,הקיבוץ לא ישתתף במימון טיפולי שיניים שיבוצעו ע"י גורם שאינו
מרפאת השיניים בקיבוץ ,ללא אישור מראש של צוות המרפאה כאמור בסעיף  8.6לעיל.
 . 8.8במקרים של אבדן עזרים ואביזרים מכל סוג ,יישא החבר בעלות המלאה של האביזר
החדש.

 . 8.9הצטרפות להסדר – על מנת להצטרף להסדר ,יבצעו חברים חדשים (נקלטים) וילדיהם
הקטינים ,בדיקת שיניים במרפאת השיניים של הקיבוץ .בכפוף לאישור צוות המרפאה
על סיום ביצוע כל הטיפולים (ככל וידרשו כאלה בהתאם לתוצאות הבדיקה) ,תתאפשר
ההצטרפות להסדר בהתאם לאמור לעיל.
למען הסר ספק ,מימון הטיפולים כאמור בסעיף זה ,יהיה ע"ח המבקש להצטרף וללא
סבסוד מטעם הקיבוץ.

נספח א'  -מחירון וחיובים
עפ"י החלטות תוכנית המשק 2021
 . 1השתתפות החבר במימון טיפולי השיניים הנו בשיעור של . 20%
 . 2תשלום קבוע לטיפול אורתודונטיה לילדים מתחת לגיל  18הנו.₪ 3540 :
 . 3מחירון  ₪בסיסי להלן:
תיאור טיפול

מחיר הטיפול

מחיר לתשלום %20

ניקוי אבנית (טיפול שיננית)
מבנה על גבי שתל
איטום חריצים
בדיקה כללית  +תוכנית טיפול
טיפול שורש  -תעלה אחת
טיפול שורש  2 -תעלות
כתר חרסינה
כתר חרסינה על גבי שתל
כתר מבושל במעבדה
סתימת אמלגם
סתימה לבנה
עזרה ראשונה
עקירה רגילה
טיפול בגז צחוק

250
1200
100
100
1900
2300
3000
3000
400
550
550
250
500
100

50
240
20
20
380
460
600
600
80
110
110
50
100
20

ביטול בדיקה (כפי שמחויב היום)
שתל (כפי שמחויב היום)
טיפול אורתודונטיה

50
3000
11800

תשלום קבוע
50
2000
3540

נספח ב'  -הסבר ודוגמא לסעיף 8.2
על פי סעיף  8.2לנוהל לעיל ,סבסוד טיפול לילד שרק אחד מהוריו הינו חבר נען ,יהיה
בשיעור  50%מהסבסוד הניתן לחבר .בהתאם להחלטת האסיפה הכללית במסגרת אישור
תוכנית משק  ,2021שיעור הסבסוד לחבר יעמוד על  80%מעלות הטיפול (החבר יישא
בעלות בשיעור .)20%

דוגמא (בהתאם להחלטות תכנית המשק לשנת :)2021
חישוב והסבר לפי עלות טיפול של - ₪ 100
גובה סבסוד לחבר – )80% ( ₪ 80
גובה התשלום לחבר ₪ 20=100-80
גובה סבסוד לילד שרק אחד מהוריו חבר –  50%מ ( ₪ 80סכום הסבסוד לחבר) = .₪ 40

גובה התשלום לילד שרק אחד מהוריו חבר –  60 =100-40ש"ח
חישוב והסבר לפי עלות טיפול של - ₪ 600
גובה סבסוד לחבר –  80%( ₪ 480מ )600
גובה התשלום לחבר ₪ 120=600-480
גובה סבסוד לילד שרק אחד מהוריו חבר –  50%מ ( ₪ 480סכום הסבסוד לחבר) = .₪ 240

גובה התשלום לילד שרק אחד מהוריו חבר –  360 =600-240ש"ח

