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 ביטוח בריאות ממלכתי – בריאות

 ביטוח בריאות ממלכתי – ביטוח

 ענייניםתוכן 

 Go 7 ביטוח הבריאות הממלכתי  1סעיף 

 Go 7 פרשנות -פרק א'  

 Go 7 הגדרות  2סעיף 

 Go 8 עקרונות יסוד -פרק ב'  

 Go 8 הזכות לשירותי בריאות  3סעיף 

 Go 8 קביעת תושבות א 3סעיף 

 Go 11 חברות בקופת חולים  4סעיף 

 Go 11 רישום ומעבר א 4סעיף 

 Go 11 מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת  5סעיף 

 Go 11 וםחזקת ריש א 5סעיף 

 Go 11 השגה על רישום ב 5סעיף 

 Go 11 תחומי שירותי הבריאות  6סעיף 

 Go 11 סל שירותי הבריאות  7סעיף 

 Go 11 שירותי רפואה בעבודה א 7סעיף 

 Go 12 יאות ותשלומיםשינויים בשירותי הבר  8סעיף 

 Go 14 עלות סל שירותי בריאות  9סעיף 

 Go 14 שירותי בריאות נוספים  11סעיף 

 Go 16 שירותי בריאות במדינות חוץ  11סעיף 

 Go 16 מתן שירותי בריאות על בסיס ארצי ואזורי  12סעיף 

 Go 16 מימון שירותי הבריאות -פרק ג'  

 Go 16 מקורות המימון  13סעיף 

 Go 16 חובת תשלום דמי ביטוח בריאות  14סעיף 

 Go 18 גביית דמי ביטוח בריאות ותשלומים  15סעיף 

 Go 19 חלוקת התקבולים -פרק ד'  

 Go 19 העברת כספי מקורות המימון  16סעיף 

 Go 19 אופן חלוקת התקבולים  17עיף ס

 Go 19 חלוקת תקבולים  18סעיף 

 Go 21 מחלה קשה  19סעיף 

 Go 21 ייעוד המימון  21סעיף 

 Go 21 היקף ההוצאה המרבית של קופת חולים בבית חולים כללי פרטי א 21סעיף 

 Go 21 מתן שירותי בריאות -פרק ה'  

 Go 21 חובת קופת חולים למתן שירותים  21סעיף 

 Go 21 שירותי בריאות לתלמיד א 21סעיף 

 Go 21 שירותים  פארה רפואיים ב 21סעיף 

 Go 21 איסור פיצול מרשמים ג 21עיף ס

 Go 21 הטבת נזק  22סעיף 

 Go 21 בחירה מבין נותני השירותים  23סעיף 

 Go 21 הודעה על סגירת מרפאה או הפסקת התקשרות א 23סעיף 

 Go 22 קופות חולים -פרק ו'  

 Go 22 הכרה בקופת חולים  24סעיף 

 Go 22 תנאי הכרה  25סעיף 

 Go 22 ליםתקנון קופת חו  26סעיף 

 Go 23 מועצת קופת חולים  27סעיף 
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 Go 23 אחראי לבירור תלונות החברים  28סעיף 

 Go 23 כללים לניהול עניניה של קופת חולים - 1פרק ו' 

 Go 23 ללא כותרת 

 Go 23 שליטה בתאגיד אחר  29סעיף 

 Go 24 שליטה בתאגיד חוץ א 29סעיף 

 Go 24 פת חוליםהוראות בדבר ניהול עניניה של קו ב 29סעיף 

 Go 25 התקשרויות קופת חולים  31סעיף 

 Go 25 איסור הפליה  31סעיף 

 Go 25 איזון תקציבי  32סעיף 

 Go 25 : תאגיד ייעודי2פרק ו' 

 Go 25 הכרה בתאגיד ייעודי א 32סעיף 

 Go 26 הוראות ותנאים במסגרת הכרה בתאגיד ייעודי ב 32סעיף 

 Go 26 ייחוד פעילותה של חברה שהוכרה כתאגיד ייעודי ג 32סעיף 

 Go 26 שליטה בתאגיד ייעודי ד 32סעיף 

 Go 27 תנאי לקבלת שירותי רפואת שיניים ה 32סעיף 

 Go 27 תחולת הוראות על תאיגד ייעודי ו 32סעיף 

 Go 27 פיקוח ובקרה -פרק ז'  

 Go 27 ביקורת מבקר המדינה  33סעיף 

 Go 27 חובת ניהול רשומות  34סעיף 

 Go 27 פיקוח ובקרה  35סעיף 

 Go 27 ידיעות והסברים  36סעיף 

 Go 27 נקיטת אמצעים נגד קופת חולים  37ף סעי

 Go 29 מינוי חשב מלווה א 37סעיף 

 Go 29 תקופת מינוי חשב מלווה ב 37סעיף 

 Go 29 סמכויות החשב המלווה ופעולות הטעונות אישורו ג 37סעיף 

 Go 29 המלצות החשב המלווהדין וחשבון ו ד 37סעיף 

 Go 31 תביעה בשם קופת חולים ה 37סעיף 

 Go 31 פירוק מרצון של קופת חולים  38סעיף 

 Go 31 נכסי קופת חולים  39סעיף 

 Go 31 מידע -פרק ח'  

 Go 31 מסירת מידע למוסד ולמשרד הבריאות  41סעיף 

 Go 31 דיווח על תרופות בתחום הבריאות א 41סעיף 

 Go 31 חובת שמירה על סודיות  41סעיף 

 Go 31 שמירת דינים  42סעיף 

 Go 32 נציב קבילות -פרק ט'  

 Go 32 מינוי נציב קבילות  43סעיף 

 Go 32 תנאים למינוי הנציב  44סעיף 

 Go 32 הגשת תלונה  45סעיף 

 Go 32 סמכויות ודרכי בירור  46סעיף 

 Go 32 יאותתלונה שענינה אי מתן שירותי בר א 46סעיף 

 Go 32 מתן מידע לציבור ב 46סעיף 

 Go 32 עונשין -פרק י'  

 Go 32 עונשין  47סעיף 

 Go 33 מועצת הבריאות -פרק י"א  

 Go 33 הקמת מועצת הבריאות  48סעיף 

 Go 34 הרכב מועצת הבריאות  49סעיף 

 Go 34 פקיעת כהונה כחבר מועצת הבריאות  51סעיף 

 Go 34 העברה מכהונה  51סעיף 

 Go 34 תפקידי מועצת הבריאות  52סעיף 

 Go 35 הוראות כלליות -פרק י"ב  

 Go 35 ערעור קופת חולים על החלטת שר הבריאות  53סעיף 

 Go 35 ניה לערכאותפ  54סעיף 

 Go 35 שירותי בריאות לחייל  55סעיף 



 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

3 

 Go 36 הסדרים מיוחדים  56סעיף 

 Go 36 פטורים ושיעורים מיוחדים  57סעיף 

 Go 36 הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל  58סעיף 

 Go 38 מתן שירותי בריאות למבוטחי חוץ  59סעיף 

 Go 38 ביצוע ותקנות  61סעיף 

 Go 38 שמירת דינים  61סעיף 

 Go 38 תיקון תקנות שעת חירום  62סעיף 

 Go 38 12תיקון חוק מס מקביל   מס'   63סעיף 

 Go 39 88תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס'   64סעיף 

 Go 39 23תיקון חוק בית הדין לעבודה   מס'   65סעיף 

 Go 39 2תיקון חוק טיפול בחולי נפש   מס'   66סעיף 

 Go 39 הוראות מעבר -פרק י"ג  

 Go 39 הכרה בקופת חולים קיימת  67סעיף 

 Go 39 רישום בקופת חולים וחישוב השיעור מהסכום לחלוקה  68סעיף 

 Go 41 שירותי בריאות לפרט  69סעיף 

 Go 41 מימון על ידי המדינה א 69סעיף 

 Go 41 מתן שירותי בריאות בתקופת הביניים  71סעיף 

 Go 41 תחילה  71סעיף 

 Go 41 תוספת ראשונה 

 Go 41 ללא כותרת 

 Go 41 תוספת שניה 

 Go 41 ללא כותרת 

 Go 69 1999צו תשנ"ט   21סעיף 

 Go 71 2118צו תשס"ח  א 21סעיף 

 Go 71 1996צו תשנ"ז  א 23סעיף 

 Go 72 2111צו תשס"ב  א 24סעיף 

 Go 77 צו ב 24סעיף 

 Go 77 2118צו תשס"ח  ב 24סעיף 

 Go 77 2111צו תש"ס   26סעיף 

 Go 78 צו  27סעיף 

 Go 78 צו א 27סעיף 

 Go 78 צו  31סעיף 

 Go 81 2112צו תשס"ג   13סעיף 

 Go 81 1999צו תשנ"ט   6סעיף 

 Go 81 ללא כותרת א 6סעיף 

 Go 81 1999צו תשנ"ט   11סעיף 

 Go 82 2111צו תש"ס   13סעיף 

 Go 82 2118צו תשס"ח   14סעיף 

 Go 82 2112צו תשס"ג  א 14סעיף 

 Go 82 2111צו תשס"ב   7סעיף 

 Go 82 צו  16סעיף 

 Go 82 תוספת שלישית 

 Go 82 ללא כותרת 

 Go 85 תוספת רביעית 

 Go 85 ללא כותרת 

 Go 85 תוספת חמישית 

 Go 85 ללא כותרת 

 Go 85 תוספת שישית 

 Go 85 ללא כותרת 

 Go 85 ללא כותרת 

 Go 85 תוספת שביעית 

 Go 85 ללא כותרת 
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 *1994-יאות ממלכתי, תשנ"דבר ביטוחחוק 

                                                      

 (.230עמ'  2249נ"ד מס' ה"ח תש) 156עמ'  26.6.1994מיום  1469מס'  נ"דשת ס"חם סרופ *

 .1תיקון מס'  – (52עמ'  2310ה"ח תשנ"ה מס' ) 43עמ'  20.12.1994מיום  1494"ה מס' נתש חס" ןתוק

ם ביו ילתו; תח2תיקון מס'  –( 108מ' ע 2321מס' נ"ה ח תש"ה) 50' מע 28.12.1994יום מ 1496ה מס' "תשנ ס"ח
1.1.1995. 

חוק ל 41יף סעב 3תיקון מס'  –( 588עמ'  2299ה"ח תשמ"ד מס' ) 81עמ'  28.12.1994מיום  1497' סה מ"תשנ ס"ח
 .1994-ה(, תשנ"הקיקוני חקיתדרים כלכליים והוראות שונות( )יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הס

ק"ת תשנ"ז בוטל  .6.1995.1 ביום לתו; תחי1995-"התשנ צו – 1459עמ'  23.5.1995מיום  5682' סה מ"תשנ ק"ת
 .1996-צו תשנ"ז – 79עמ'  31.10.1996מיום  5791מס' 

 .4תיקון מס'  –( 584עמ'  2517ה"ח תשנ"ו מס' ) 253עמ'  21.3.1996 םוימ 1585ס' מ ותשנ" ס"ח

חוק ל 12יף סעב 5מס' תיקון  – (12עמ'  2556ה"ח תשנ"ז מס' ) 22עמ'  7.1.1997מיום  1607' סז מ"תשנ ס"ח
ור'  1.1.1997; תחילתו ביום 1996-תשנ"ז(, 1997הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 

 לענין תחולה והוראות שונות. 16-19סעיפים 

 . 1997-הודעה תשנ"ז – 634עמ'  9976.5.1מיום  5827ק"ת תשנ"ז מס' 

ביום  ילתו; תח6תיקון מס'  –( 297עמ'  2609ה"ח תשנ"ז מס' ) 190עמ'  17.7.1997מיום  1630' סז מ"תשנ ס"ח
 .8ור' סעיף  1.9.1996

 חוקב 11 ףעיסב 7תיקון מס'  –( 20עמ'  2650ה"ח תשמ"ח מס' ) 58עמ'  15.1.1998מיום  1645' סח מ"תשנ ס"ח
; תחילתו 1998-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ח 1998התקציב לשנת הכספים  יעדישגת ולה גברת הצמיחה והתעסוקההל

 . לענין הוראות מעבר 16ור' סעיף  1.1.1998ביום 

חוק ל 3יף סעב 8תיקון מס'  – (363עמ'  2625ה"ח תשמ"ז מס' ) 135מ' ע 16.2.1998ם מיו 1655' סח מ"תשנ ס"ח
 . 1998-תשנ"ח(, הקחקיי נוק)תי דחיית מועד הגשת דין וחשבון

חוק ל 24יף סעב 9תיקון מס'  –( 230עמ'  2785ה"ח תשנ"ט מס' ) 101' עמ 15.2.1999ם מיו 1704ס' מ"ט תשנ ס"ח
-(, תשנ"ט1999ציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים התק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי

 .( לענין תחולה3)38לענין הוראת שעה וסעיף  41, 25ור' סעיפים  1.1.1999; תחילתו ביום 1999

 .9.3.1999; תחילתו ביום 1999-צו תשנ"ט – 1132עמ'  23.8.1999מיום  5995ק"ת תשנ"ט מס' 

; ר' סעיף 2000-הוראת שעה תש"ס –( 68מ' ע 2428"ס מס' תשה"ח ) 126מ' ע 8.3.2000 מיום 1730' מס סתש" ס"ח
 לענין תחולה. 2

, 320עמ'  2857ה"ח תש"ס מס' , 306עמ'  2853ה"ח תש"ס מס' ) 180מ' ע 11.5.2000 וםמי 1737' מס תש"סס"ח 
; 2000-לחמת העולם השניה, תש"סקי מותי חוק מעמדל 10יף סעב 10תיקון מס'  –( 330עמ'  2861ה"ח תש"ס מס' 

 לענין תחולה. 12ור' סעיף  1.6.2000תחילתו ביום 

 . 11תיקון מס'  –( 350עמ'  2866' תש"ס מס ה"ח) 222עמ'  6.7.2000מיום  1744' מס סתש" ס"ח

 . 16.1.2000; תחילתו ביום 2000-צו תש"ס – 757עמ'  20.7.2000מיום  6046תש"ס מס' ק"ת 

 ס"ח. תוקן 12תיקון מס'  –( 187עמ'  2839ס' "א מתשס ח"ה) 119' מע 10.1.2001יום מ 1772ס' א מ"סתש ס"ח
יף סע( ב1)תיקון מס'  12קון מס' ית –( 56עמ'  2929ה"ח תשס"א מס' ) 241עמ'  4.4.2001מיום  1786' סא מ"תשס

ל יטול והתליה שב, ן( )תיקו2001 תנשה להשגת יעדי התקציב ליקחק ניבמשק המדינה )תיקו םההסדרי קחול 22
מיום  1831ס"ח תשס"ב מס' . 1.4.2001; תחילתו ביום 2001-תשס"אפרטיות(,  רה בהצעות חוקשמקויקה חק

עמ'  3072ה"ח תשס"ב מס' , 205עמ'  3065ה"ח תשס"ב מס' , 16עמ'  3043ה"ח תשס"ב מס' ) 167עמ'  17.2.2002
לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  31( בסעיף 2)תיקון מס'  12תיקון מס'  –( 224

 1892ס"ח תשס"ג מס'  בוטל. 1.1.2002; תחילתו ביום 2002-(, התשס"ב2002והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל  71( בסעיף 262עמ'  25ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 477עמ'  1.6.2003מיום 

 .2003-(, תשס"ג2004-ו 2003קיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים )תיקוני ח

; תחילתו ביום 13תיקון מס'  –( 364עמ'  2957ס"א מס' שה"ח ת) 396עמ'  14.6.2001מיום  1792' סא מ"תשס ס"ח
1.1.2002. 

ם ביו ילתו; תח14תיקון מס'  –( 383עמ'  2873' ה"ח תש"ס מס) 432' עמ 19.7.2001מיום  8179' סא מ"תשס ס"ח
15.7.2001 . 

 .15תיקון מס'  –( 306' עמ 3004ס' "א מה"ח תשס) 433עמ'  19.7.2001מיום  1798' סא מ"תשס ס"ח

 .1.3.2001ת שניה(; תחילתו ביום תוספנוי )שי 2001-"בתשס צו – 90עמ'  1.200121.1מיום  6133' סב מ"תשס ק"ת

 יוםב תחילתה; הוראת שעה –( 726עמ'  3016ה"ח תשס"א מס' ) 93' מע 7.1.2002מיום  1821' סב מ"תשס ס"ח
 .לענין תחולה 2ור' סעיף  1.1.2001

ם ביו ילתו; תח16תיקון מס'  –( 7עמ'  3040"ח תשס"ב מס' ה) 94עמ'  7.1.2002יום מ 1821' סב מ"תשס ס"ח
1.10.2001. 

 קוחל 2יף סעב 17תיקון מס'  –( 215עמ'  3068ה"ח תשס"ב מס' ) 472עמ'  4.7.2002מיום  1855' סב מ"תשס ס"ח
 .2002-ס"בשת ,(12' המלחמה בנאצים )תיקון מס יכנ
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חוק ל 2יף סעב 18תיקון מס'  –( 476עמ'  3109ה"ח תשס"ב מס' ) 489עמ'  24.7.2002ם יומ 5918מס'  ס"ח תשס"ב
 .לענין תחולה 3עיף ור' ס 1.8.2002; תחילתו ביום 2002-(, תשס"ב52הביטוח הלאומי )תיקון מס' 

 (860עמ'  3164ה"ח תשס"ב מס' , 833עמ'  3157ה"ח תשס"ב מס' ) 185עמ'  1.8.2002מיום  1862' סב מ"תשס ח"ס
תחילתו ביום ; 2002-ב(, תשס"54' מסמי )תיקון אוהביטוח הלק חול 11יף סעב [18]במקור מס'  19תיקון מס'  –

 ה.לענין תחול 12ור' סעיף  1.9.2002

לחוק  9בסעיף  20מס'  ןוקית –( 880עמ'  3170ה"ח תשס"ב מס' ) 69עמ'  20.11.2002מיום  1874שס"ג מס' ת "חס
)ב( לענין 11ור' סעיף  1.3.2003; תחילתו ביום 2002-( תשס"ג4תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם )תיקון מס' 

 תחולה.

 .1.3.2002; תחילתו ביום 2002-צו תשס"ג – 262עמ'  12.12.2002מיום  6213ק"ת תשס"ג מס' 

 22בסעיף  21קון מס' תי –( 18עמ'  4ממשלה תשס"ג מס' ה ה"ח) 175עמ'  29.12.2002מיום  1882ס"ג מס' "ח תשס
(, 2003ים ספכה לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת

 .לענין תחילה 59, 23; ר' סעיפים 2002-שס"גת

 69בסעיף  22תיקון מס'  –( 262עמ'  25ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 474עמ'  1.6.2003מיום  1892ס"ח תשס"ג מס' 
לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

 לענין תחילה והוראות מעבר. 72ור' סעיף  1.6.2003; תחילתו ביום 2003-(, תשס"ג2004-ו 2003

; תחילתו 23תיקון מס'  –( 516עמ'  36ה"ח הממשלה תשס"ג מס' ) 534עמ'  6.8.2003מיום  1899ס"ח תשס"ג מס' 
 לענין תחולה. 2ור' סעיף  1.1.2003ביום 

 28בסעיף  24תיקון מס'  –( 201עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 58עמ'  18.1.2004מיום  1919ס"ח תשס"ד מס' 
 לענין הוראה מיוחדת. 34ור' סעיף  1.4.2004; תחילתו ביום 2004-לחוק גיל פרישה, תשס"ד

 14בסעיף  25 תיקון מס' –( 52עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 92עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' 
 .1.3.2006; תחילתו ביום 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 24בסעיף  26תיקון מס'  –( 52עמ'  64ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 94עמ'  18.1.2004מיום  1920ס"ח תשס"ד מס' 
 26ור' סעיף  1.1.2004; תחילתו ביום 2004-)תיקוני חקיקה(, תשס"ד 2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 לענין תחולה והוראות מעבר.

 .1.4.2004; תחילתו ביום 2004-צו תשס"ד – 546עמ'  20.5.2004מיום  6316ק"ת תשס"ד מס' 

; 27תיקון מס'  –( 532עמ'  113ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 26עמ'  29.11.2004מיום  1962ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחולה והוראת מעבר. 2ור' סעיף  1.1.2005תחילתו ביום 

והוראת  28תיקון מס'  –( 48עמ'  60ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 132עמ'  13.2.2005מיום  1980ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין הוראת שעה. 3לענין תחולה וסעיף  5ור' סעיף  1.7.2005שעה; תחילתו ביום 

בסעיף  29תיקון מס'  –( 2עמ'  130ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 190עמ'  18.2.2005מיום  1982 ס"ח תשס"ה מס'
 .2005-לחוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה 148

בסעיף  30תיקון מס'  –( 354עמ'  143ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 382עמ'  11.4.2005מיום  1997ס"ח תשס"ה מס' 
 .1.1.2005ם ; תחילתו ביו2005-)תיקוני חקיקה(, תשס"ה 2005לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  42

; 31תיקון מס'  –( 570עמ'  166ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 465עמ'  6.6.2005מיום  2002ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין הוראת מעבר. 3ור' סעיף  1.7.2005תחילתו ביום 

; תחילתו 32ס' תיקון מ –( 156עמ'  80ה"ח הכנסת תשס"ה מס' ) 695עמ'  14.7.2005מיום  2013ס"ח תשס"ה מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  1.8.2005ביום 

בסעיף  33תיקון מס'  –( 914עמ'  186ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ) 814עמ'  10.8.2005מיום  2023ס"ח תשס"ה מס' 
)כב( לענין 80ור' סעיף  1.1.2006; תחילתו ביום 2005-(, תשס"ה147לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  68

 תחולה.

; תחילתו 34תיקון מס'  –( 27עמ'  100ה"ח הכנסת תשס"ו מס' ) 169עמ'  1.1.2006מיום  2046ס"ח תשס"ו מס' 
 לענין תחולה. 3ור' סעיף  1.1.2006ביום 

 35תיקון מס'  –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 314עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' תוקן 
לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  13בסעיף 

 והוא יחול על חישוב שיעור לחלוקה מאותו יום. 1.8.2006; תחילתו ביום 2006-(, תשס"ו2006

)ב( לענין 2ור' סעיף  1.1.2005; תחילתו ביום 2006-צו תשס"ו – 839עמ'  14.6.2006מיום  6490ק"ת תשס"ו: מס' 
 .15.4.2005; תחילתו ביום 2006-( תשס"ו2צו )מס'  – 1106עמ'  16.8.2006מיום  6510מס' תחולה. 

 12בסעיף  36תיקון מס'  –( 16עמ'  260ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ) 55עמ'  11.1.2007מיום  2077ס"ח תשס"ז מס' 
(, 2007לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 .1.1.2007; תחילתו ביום 2007-תשס"ז

; 37תיקון מס'  –( 121, 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 140עמ'  7.1.2008מיום  2127ס"ח תשס"ח מס' 
 .ואילך 1.1.2008תחולתו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום 

 7בסעיף  38תיקון מס'  –( 16עמ'  335ה"ח הממשלה תשס"ח מס' ) 108עמ'  1.1.2008מיום  2125ס"ח תשס"ח מס' 
(, 2008המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  לחוק ההסדרים במשק

 לענין הוראות מעבר. 8ור' סעיף  1.1.2008; תחילתו ביום 2008-תשס"ח

 6646לענין תחילה. ת"ט מס'  2; ר' סעיף 2008-שס"חצו ת – 419עמ'  29.1.2008מיום  6643ק"ת תשס"ח: מס' 
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2046.pdf
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ת הממלכתי לפי חוק זה, יהא מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה ריאוח הבביטו .1
 הדדית.

 שנותפר -א' פרק 

  -זה  בחוק .2

 דמי ביטוח המשולמים למוסד לפי חוק הביטוח הלאומי; -אומי" וח לביט "דמי 

כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –החזקה", "יחד עם אחרים" ו"שליטה" " 
 ;1981-)ביטוח(, התשמ"א

 

ד שממנה חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח לאומי, ולגבי מי שאינו כנסת עובה -סה" "הכנ 
 סה שממנה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי;נההכ - עובד כאמור

 כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי; -"עובד עצמאי" יד" ומעב", "ובדעסד", ""המו 
 

 (;1994בינואר  1י"ח בטבת תשנ"ד ) -" קובעעד ה"המו 

                                                      
 .474עמ'  12.2.2008מיום 

 .39תיקון מס'  –( 64עמ'  131נסת תשס"ז מס' ה"ח הכ) 180עמ'  7.2.2008מיום  2132ס"ח תשס"ח מס' 

בסעיף  40תיקון מס'  –( 236עמ'  68ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ) 405עמ'  31.3.2008מיום  2144ס"ח תשס"ח מס' 
 .1.5.2008; תחילתו ביום 2008-לחוק השתלת אברים, תשס"ח 40

הוראת שעה;  –( 55, 16עמ'  335"ח הממשלה תשס"ח מס' ה) 609עמ'  3.7.2008מיום  2161ס"ח תשס"ח מס' 
 לענין הוראת מעבר. 2ור' סעיף  31.12.2010עד יום  1.6.2008תוקפה מיום 

; תחילתו 41תיקון מס'  –( 262עמ'  223ה"ח הכנסת תשס"ח מס' ) 654עמ'  17.7.2008מיום  2167ס"ח תשס"ח מס' 
 .1.11.2008ביום 

 52בסעיף  42תיקון מס'  – (276עמ'  170ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 972עמ'  30.7.2008מיום  2172ס"ח תשס"ח מס' 
ס"ח תש"ע מס' ; תחילתו שנתיים מיום פרסומו )תוקן 2008-לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח

)תיקון( בחוק הסדרת  42 תיקון מס' –( 80עמ'  269ה"ח הכנסת תשס"ט מס' ) 300עמ'  31.12.2009מיום  2221
 (.2009-העיסוק במקצועות הבריאות )תיקון(, תש"ע

; תחילתו 43תיקון מס'  –( 62עמ'  131ה"ח הכנסת תשס"ז מס' ) 96עמ'  16.11.2008מיום  2191ס"ח תשס"ט מס' 
 לענין הוראת מעבר. 2ור' סעיף  1.1.2009ביום 

; 44תיקון מס'  –( 422, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 148עמ'  29.6.2009מיום  2201ס"ח תשס"ט מס' 
 לענין הוראת מעבר. 2ר' סעיף 

בסעיף  45תיקון מס'  –( 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 417עמ'  23.7.2009מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' 
; 2009-(, תשס"ט2010-ו 2009שום התכנית הכלכלית לשנים לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליי 15

 .15.7.2009תחילתו ביום 

בסעיף  46תיקון מס'  –( 348עמ'  436הממשלה תשס"ט מס' ה"ח ) 941עמ'  23.7.2009מיום  2203ס"ח תשס"ט מס' 
; 2009-(, תשס"ט2010-ו 2009לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  40

 .לענין תחולה 41ור' סעיף  1.1.2010תחילתו ביום 

מיום  6899מס' לענין תחילה.  2; ר' סעיף 2009-צו תש"ע – 84עמ'  22.10.2009מיום  6820מס'  :ק"ת תש"ע
 – 1277עמ'  30.6.2010מיום  6901מס' . 3.1.2010; תחילתו ביום 2010-( תש"ע2צו )מס'  – 1250עמ'  21.6.2010

; 2010-( תש"ע3צו )מס'  – 1277. עמ' 30.11.2010עד יום  1.7.2010; תוקפה מיום 2010-הוראת שעה תש"ע
 . 1.7.2010תחילתו ביום 

 .47תיקון מס'  –( 28עמ'  284ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 302עמ'  7.1.2010מיום  2222ס"ח תש"ע מס' 

 .48תיקון מס'  –( 106עמ'  308ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 441עמ'  22.3.2010מיום  2235ס"ח תש"ע מס' 

 .49תיקון מס'  –( 182עמ'  330ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 570עמ'  14.7.2010מיום  2248ס"ח תש"ע מס' 

; ר' 50תיקון מס'  –( 1084עמ'  509ה"ח הממשלה תש"ע מס' ) 596עמ'  26.7.2010מיום  2251ס"ח תש"ע מס' 
מס'  :ק"ת תשע"א. תוקן 123עמ'  26.12.2010מיום  2269ס"ח תשע"א מס' לענין הוראות מעבר )ת"ט  13סעיף 
-( תשע"א2צו )מס'  – 1139עמ'  30.6.2011מיום  7012מס' . 2011-צו תשע"א – 485עמ'  9.1.2011מיום  6963
)א( 13)התקופה האמורה בסעיף  2011-צו תשע"ב – 105עמ'  15.11.2011מיום  7048ק"ת תשע"ב מס' . 2011

 ((.2.9.2011הוארכה עד ליום 

 14בסעיף  51תיקון מס'  –( 210עמ'  339ה"ח הכנסת תש"ע מס' ) 631עמ'  28.7.2010מיום  2254ח תש"ע מס' ס"
 .2010-(, תש"ע2לחוק יישום תכנית ההתנתקות )תיקון מס' 

 13בסעיף  52תיקון מס'  –( 6עמ'  541ה"ח הממשלה תשע"א מס' ) 614עמ'  6.1.2011יום מ 2271ס"ח תשע"א מס' 
 14ור' סעיף  1.1.2011תחילתו ביום ; 2010-)תיקוני חקיקה(, תשע"א 2012-ו 2011לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 

 .הוראת מעברלענין 

; תחילתו 53תיקון מס'  –( 14עמ'  350ה"ח הכנסת תשע"א מס' ) 978עמ'  20.7.2011מיום  2305ס"ח תשע"א מס' 
 והוא יחול על שירותים שיינתנו מאותו יום. 1.7.2012ביום 

 .23.1.2011; תחילתו ביום 2011-צו תשע"א – 1380עמ'  20.9.2011מיום  7033ק"ת תשע"א מס' 

 תוריאבח הוביט
 כתיהממל

 ותהגדר

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

http://web1.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2132.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-131.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2144.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-68.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2161.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-335.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2167.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-223.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2172.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-170.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2221.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2221.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2221.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-269.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2191.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-131.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2201.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2203.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2203.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6820.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6899.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6901.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2222.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-284.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2235.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-308.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2248.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-330.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2251.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-509.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2269.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6963.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6963.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7012.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7048.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2254.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-339.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2271.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-541.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2305.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-350.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7033.pdf
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 ;הכללי של משרד הבריאות מנהלה -הל" "המנ 

 ם בקופת חולים כחבר;שרשומי  -" "חבר 

 ;כהגדרתם בחוק החברות –חברה לתועלת הציבור", "נושא משרה" " 
 

 ;1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הטוח הבי חוק -י" מואלטוח ההבי "חוק 

 
 

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט –ת" חוק החברו" 
 

 ;1973-חוק מס מקביל, תשל"ג -ל" מקבימס  "חוק 

 כאי לשירותי בריאות לפי חוק זה;י שזמ -טח" "מבו 

-, תש"יוםדוד אדן "מגן דוד אדום בישראל" שהוקמה לפי חוק מג גודההא –א" "מד" 
1950 ; 

 

 ;9כמשמעותו בסעיף  -ריאות" ר הביוק "מדד 
 

 ;48ף סעילפי קמת המו המועצה לביטוח הבריאות הממלכתי -ות" בריאצת ה"מוע
 

 ;1940לפקודת בריאות העם,  24מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף  -ם" רותין שי"נות 

 ;7ף בסעיותו משמעכ -" ותיאברתי השירו"סל  

 כל אחד מאלה: –צד קשור" לתאגיד ייעודי " 

י שהתאגיד או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד הייעודי או מ 10%-מי שמחזיק ב (1)
 או יותר מאמצעי השליטה בו; 20%-הייעודי מחזיק ב

 מי שרשאי למנות, במישרין או בעקיפין, את המנהל הכללי של התאגיד הייעודי; (2)

 מי שמכהן כנושא משרה בתאגיד הייעודי; (3)

 תאגיד שהחברות בו מותנית בחברות בתאגיד הייעודי; (4)

או יותר מאמצעי  20%-( מחזיק ב4) ( עד1מי שאחד מהמנויים בפסקאות ) (5)
 השליטה בו או שולט בו;

 

 ;כמבטחת ייעודית לבריאות השן 2חברה שהוכרה לפי פרק ו' –תאגיד ייעודי" " 
 

 ;25 -ו 24תאגיד שהוכר לפי סעיפים  -לים" ת חו"קופ 

א תושב לענין חוק הביטוח הלאומי, לרבות תושב ישראל באזור שהו מי -ב" "תוש 
 לחוק האמור. 378כהגדרתו בסעיף 

 

 ת יסודרונועק -ב' פרק 

י לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כן הוא זכאי להם מכוח חיקוק זכא תושבכל  )א( .3
 אחר.

 .13ירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף ית למימון סל שאחראינה המד )ב( 

מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא  לפיכאחראית לים ת חוקופ )ג( 
יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו  –, ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי זכאי לפי חוק זה

 .למתן שירותי רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה

שיקול דעת לפי ראל, ביש ריאות יינתנוי הבירותסל שלולים בהכת הבריאוותי שיר )ד( 
ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת  זמן סביררפואי, באיכות סבירה, בתוך 

 .13מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 

ל על הפרטיות ושמירה ע נהאדם, הגהעל כבוד  אות יינתנו תוך שמירההבריותי שיר )ה( 
 פואית.ת הרודיוהס

 

הירשם בקופת חולים, יגיש למוסד בקשה קש לולים ומבום בקופת חו רששאינמי  )א( א.3
מגיש הבקשה(, וכן בקשה לרישום בקופת חולים, לרבות  -לקבלת אישור כי הוא תושב )להלן 

 קביעת תושבות(.שה לבק -ן )להל ע המוסדקבש פסבקשה לרישום ילדו הקטין, בטו

  -לא יחול על ן )א( ף קטסעי )ב( 

הורה או הו הורהו או של אפוטרופסו החוקי,במשמורתו של מצא ן הנקטי (1)
ישראל, ובלבד שהקטין והורהו או בצא מהאפוטרופוס, רשום בקופת חולים ונ

 ;האוכלוסין אפוטרופסו, רשומים במרשם

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

  (5)תיקון מס' 
 1996-ז"שנת

 ( 9תיקון מס' )
 1999-שנ"טת

  (5)תיקון מס' 
 1996-"זשנת
 ( 2תיקון מס' )

 1994-שנ"הת

 ( 3)תיקון מס' 
  1994-הנ"תש

  (5)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

י ירותת לשהזכו
 בריאות

 שבותת תוקביע
 ( 9)תיקון מס' 

 1999-תשנ"ט

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע
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חודשים  12וטרם חלפו  18הגיעו לגיל פני וף לם תכליוח תופבק םורש שהיהמי  (2)
 נים;ש 18מיום שמלאו לו 

 55פת חולים תכוף לפני שנעשה לחייל כמשמעותו בסעיף ם בקושור שהיהי מ (3)
 חודשים מהיום שחדל להיות חייל כאמור; 12וטרם חלפו 

 12 ופלח םרטאו לעציר ו ריסיה לאהוף לפני שכם בקופת חולים תרשו שהיהמי  (4)
 שחרורו ממאסר או ממעצר; מיוםשים חוד

י אשרת ל לפראליש השונום שנכנס לראימים מי 90ה תקופה של חלפ שטרםמי  (5)
בות(, או מיום שניתנה לו תעודת שק הוח -ן ל)לה 1950-השבות, תש"י קוחעולה לפי 

, הלעות הודה או תעלועשרת האיום קבלת מעולה לפי חוק השבות, לגבי התקופה ש
 .כאמור

 י מגיש הבקשה אינו תושב, יודיע על כך למגיש הבקשה.סד כהמו קבע )ג( 

הבקשה הוא תושב, יקבע גם את המועד שממנו יש לראותו  י מגישסד כהמו קבע )ד( 
א, 4ואת ילדו הקטין, על אף האמור בסעיף  אותושום (, וירמועד תחילת התושבות -כתושב )להלן 

ום למגיש שירדיע על הקביעה והד יועת תושבות; המוסקשה לקביים שצוינה בבולבקופת הח
שום לפי סעיף קטן זה יהיה בתוקף ממועד החולים; רי ופתקקביעת המוסד( ול -הבקשה )להלן 

לרישום שהוגשה לפי  הבקשכ)א(,  ןקט יףעס פיה לגששום שהוירלבקשה  וסד ויראומהודעת ה
 א.4הוראות סעיף 

ודעת המוסד, יחולו, על אף תן הבות קדם למועד מילת התושי מועד תחסד כהמו קבע )ה( 
 האמור בחוק זה, הוראות אלה:

, תזכאי, בתקופה שקדמה להגשת הבקשה לקביעת תושבו אינוקשה, ש הבמגי (1)
ירותי בריאות כאמור, והכל עד שום בתשל רזחהל או, זהפי חוק ל תבריאותי לשירו

 הלן;( ל3) -( ו2כפוף לאמור בפסקאות )

 -בקשה לקופת חולים תשלום עבור ביטוח רפואי )להלן יש הם מגשיל )א( (2)  
בתקופה שממועד תחילת התושבות עד  תשלום לקופה( בעד חודש קלנדרי שחל

 סכוםחזר זכאי מגיש הבקשה לה, תותושב תקשה לקביעבלמועד הגשת ה
ומו לפי חוק שללום לקופה, עד לסכום דמי ביטוח בריאות שהוא חייב בתהתש

 ותו חודש;זה בעד א

ופת חולים בעד חודש קלנדרי שחל קל בקשה תשלוםיש המגם ילש )ב(
ה לקביעת תושבות ועד למועד מתן הודעת הגשת הבקש דמועמבתקופה ש

בי שקבע ם מרלסכועד  הפוקלם שלוהתהמוסד, זכאי מגיש הבקשה להחזר סכום 
 חה;וושר הבריאות בהסכמת שר האוצר ושר העבודה והר

מסכומים ( ב) -סקאות משנה )א( ופי פת סכומי ההחזר לאנכה ד יסהמו )ג(
לפי כללים, תנאים  מגיש הבקשהלמם לשגבה כדמי ביטוח בריאות, ויש

 ;צרהאור יאות ושרבהת שר מווחה בהסכרובמועדים שקבע שר העבודה וה

מגיש הבקשה זכאי להחזר בשל תשלום ששילם תמורת שירותי בריאות  )א( (3)  
שניתנו לו בישראל בתקופה המתחילה ביום שקדם בשישה חודשים למועד 

, לפי המאוחר, הגשת הבקשה לקביעת התושבות או מיום תחילת התושבות
והמסתיימת במועד שבו ניתנה לו הודעת המוסד, לפי כללים ותנאים שקבע שר 
הבריאות בהסכמת שר האוצר, ובסכום שתקבע ועדה שמינה שר הבריאות; 

שירותי הבריאות שבסל שבתוספת השניה ובצו  –לענין זה, "שירותי בריאות" 
 )ז(;8לפי סעיף 

ח טומוסד לביה ונציג צראות, נציג שר האויהיו נציג שר הבריעדה י הוחבר )ב(
 ה והרווחה;עבודשר המנה יש ימאול

)א(,  סקת משנהלפי הוראות פר כי מגיש הבקשה זכאי להחזעדה ה הוקבע )ג(
מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות,  הדהסכום שקבעה הוע ד אתינכה המוס

 וישלמם למגיש הבקשה בהתאם להוראות ובמועדים שקבע שר העבודה
 ;צרושר האו תוהבריא בהסכמת שר והרווחה

חול גם לגבי ילדו של מגיש הבקשה, בשינויים זה י עיףסר בוהאמ )ד(
 .המחויבים

לו, בשינויים המחויבים, גם לגבי מבוטחים ( יחו3)-()א( ו2)ה() קטן עיףסאות הור )ו( 
 הענין.ל סעיף קטן )ב(, בתקופות הנזכרות בהן, לפי ש(, 5עד )( 2כאמור בפסקאות )

( 23)תיקון מס' 
 2553-תשס"ג
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כסכומים ששולמו  13-ו 9יפים ן סעלעניאותם  ואירזה, ף לפי סעי וששולמ םיסכומ )ז( 
 ת.לקופות החולים למימון עלות הסל לקופו

 

שנים חייב להירשם כחבר בקופת חולים, לפי בחירתו, ולרשום  18לו לאו ב שמתוש )א( .4
קופת חולים אחת; רישום ילד תר מביו רשמושלא ייד לבובהילד(,  -ן )להלן ילדו הקטיבה גם את 

 ורה אחד פוטר את ההורה השני.בידי ה

 –על אף האמור בסעיף קטן )א(  (1א) 

 ניתן להירשם בתאגיד ייעודי נוסף על החברות בקופת חולים; (1)

 ניתן לרשום ילד בתאגיד ייעודי, אף אם הורהו אינו רשום בו. (2)

קופת חולים יראו אותו כרשום בקופת חולים שקבע שר ב םרשוינו ב שאתוש )ב( 
כל מספר  ךסלבין  םיות, בהתאם ליחס שבין מספר המבוטחים בכל אחת מקופות החולהבריא

ים; שר הבריאות, בהסכמת שר העבודה והרווחה, יקבע כללים החולפות ל קוכב םיחטוהמב
ת הפרטים שבבקשה, דחיית ומישת בקשה לרישום, אר הגעדו, לרבות בדבשום ולמוונהלים לרי

 ף.קישום לפי החוק, ומתן הודעה על כניסת הרישום לתוהתנאים לר ימויהבקשה אם לא נתק

בל כל תושב שבחר להירשם בה, לא תגביל את רישומו ולא תתנה תקם ליחות ופק )ג( 
 שלום כלשהו.אי או בתאותו בתנ

קש ממועמד לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא א יביד למעב (1) )ד( 
ם בהתאאו  עבידקשת המב פיל רפואית, הקלבדי דמעשייך, אלא לצורך הפניית המו

 ד המוצע לו;קילדרישות כל דין, לשם קביעת כשירותו של המועמד לתפ

תייכות לקופת חולים מסוימת שהלנה עבודה בתנאי כלשהו הקשור א יתיד למעב (2)
 ולא יחייב עובד להירשם בקופת חולים מסוימת.

 

בדבר ביטול  בר בין קופות החולים, והודעהל מעעה עהוד בקופת חולים, ישוםה לרבקש א.4
ן בלעדי לבנק הדואר או לגוף אחר שיקבע באופ, יוגשו 5-ו 4סעיפים  הודעה על מעבר כאמור, לפי

העבודה והרווחה ועם השר הממונה על אותו גוף לפי הענין  רם שעשר הבריאות בהתייעצות 
ובהסכמת השר הממונה על הגוף  ראוצהשר  כמתהסב תאובריה הגוף המבצע(; שר - סעיף זהב)

 לוי לגבות בעד הטיפרשא גוף המבצע יהיהום אשר האת גובה התשלע המבצע, לפי הענין, יקב
 כאמור ואשר ישמש למימון פעולות אלה.

 

יף זה, רשאי תושב לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא ת סעווראהף לובכפ )א( .5
 רשום ולהירשם כחבר בקופת חולים אחרת לפי בחירתו, הכל בהתאם לנהלים שיקבע שר הבריאות.

יהיה רשאי לבטל את חברותו בקופת חולים כאמור בסעיף קטן )א( פעמיים תושב  )ב( 
; לעניין זה לא יראו רישום בתאגיד ייעודי כביטול חברות במהלך פרק זמן של שנים עשר חודשים

בקופת חולים, ואולם תושב יהיה רשאי לבטל חברות בתאגיד ייעודי פעמיים במהלך פרק זמן של 
 .חודשים 12

קופת החולים  -קטן זה עיף אחת לאחרת )בס פת חוליםן לעבור מקויונעב המתוש )ג( 
 1בינואר,  1ביום הקולטת( ימסור על כך הודעה; הקבלה בקופת החולים הקולטת תיכנס לתוקף 

ה הודעסירת המ וםליהקרוב  דעופי המל ל, הכבנובמבר 1בספטמבר או  1ביולי,  1במאי,  1במרס, 
בחודש שלפני החודש  15שההודעה הוגשה לא יאוחר מיום לבד וב יום הקבלה(, –)בסעיף קטן זה 

 שקדם ליום הקבלה.

נות קבת ערשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבואות הברישר  ד() 
סיס ארצי או ב לחרת עאפת חולים ושיעור שנתי מרבי של חברים שקופת חולים רשאית לקלוט מק

 אזורי.

 בקליטת חברים לפי סעיף קטן )ד(, תהיה זכות המעבר של התושמרבי לעור ע שינקב )ה( 
 מסירת ההודעה.ועד לפי סדר הקדימות של מ

בהסכמת שר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע כללים ונהלים לענין אות, הברישר  )ו( 
הודעה לפי סעיף קטן )ג(, לאימות הפרטים שבהודעה, לדחיית רת הלמסיא, 4ף יעסב רומביצוע הא

 דעה על כניסת הרישום לתוקף.וה ה אם לא נתקיימו התנאים למעבר לפי החוק, ולמתןההודע
 

 לליםחה, כבריאות בהסכמת שר העבודה והרווהקבע שר י 5-ו 4ר בסעיפים כאמונות בתק א.5
 וק זה.הוראות חלים שבה ייחשב תושב כרשום אם לא נרשם בקופת חולים לפי ר קופת החובדב

 

מו נפגע מקביעה בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר ה עצשרואמי  ב.5
הוא הסמיכו לכך. לענין זה, מי שאו  מנהלה ינפל כך עללהשיג  יארת, רשחאלמקופת חולים אחת 

 חוליםופת ת בקחברו

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

 ( 7' סתיקון מ)
 1998-שנ"חת

( 13' מס)תיקון 
 2551-שס"את

 ברעם ומרישו
 ( 7תיקון מס' )

 1998-שנ"חת

ם חולי פתמקו מעבר
 יםלת חופקול תאח

 אחרת

 (2מס' תיקון )
 1994-התשנ"

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

( 27)תיקון מס' 
 2554-תשס"ה

( 45)תיקון מס' 
 2559-תשס"ט

 (2ס' מתיקון )
 1994-התשנ"

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

 וםריש חזקת
 (2תיקון מס' )

 1994-התשנ"
 

 םרישועל  השגה
 (2תיקון מס' )

 1994-התשנ"
( 28ן מס' )תיקו

 2555-תשס"ה

( 45)תיקון מס' 
 2559-תשס"ט

( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע
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לרבות  –פת חולים אחת לאחרת" "בקשר לרישומו או לרישום ילדו בקופת חולים או למעבר מקו
א, התחייבת במסירת הודעה לפי 23בקשר לסגירת מרפאה או הפסקת התקשרות, כהגדרתן בסעיף 

 א.23סעיף 
 

 –סל שירותי הבריאות בתחומים אלה פי -אות יינתנו עלהבריותי שיר )א( .6

 אישית וחינוך לבריאות; ונעתאה מרפו (1)

 ;פואיון ראבח (2)

טיפול נפשי, בין במרפאה ובין בבית, לרבות  רבותרי, לולטואמב פואיול רפטי (3)
 ;1965-במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה

 אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכוגריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי;ללי, וז כאשפ (4)
 

ר, ריפוי דיבווי הריפ יכולוגי, פיזיותרפיה,ספ שיקום תו, לרבפואיום רשיק (5)
 ;יאותהבר  בעיסוק ועבודה סוציאלית בתחום

 ת;רופוקת תהספ (6)

 זרי עזר רפואיים;ואב יריםמכש (7)

 ם מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;ינייש תרפוא (8)

 ם או למרפאה;ראשונה, והסעה לבית חולי ואיתה רפעזר (9)

 ;דהבובעה רפואותי שיר (10)

 פשי לגמילה לנפגעי סמים ואלכוהול;ונ ואיפל רוטיפ (11)

 בריאות השן. (12)
 

העבודה והרווחה של  ועדתהאוצר ובאישור סכמת שר רשאי בצו, בהאות הברישר  )ב( 
(; הוספת תחום תפורסם 11( עד )1ן )א()טף קיהכנסת, להוסיף על התחומים המפורטים בסע

 בתוספת הראשונה.

  - ק זהבחו )א( .7

א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי 7הפירוט שבסעיף  -בריאות" תי השירו"סל  
ובתוספת הראשונה בכפוף  6הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 

 ;8לאמור בסעיף 
 

  -הבסיסי"  ותיםהשיר"סל  

דים חולים של ההסתדרות הכללית של העובאות שנתנה קופת ההבריותי שיר (1)
ים מיוחדים ששילם החבר, הכל מולד הקובע לרבות תשבמועישראל לחבריה  בארץ

 כמפורט בתוספת השניה;
 

ספת בתומפורט כאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, הבריותי שיר (2)
היו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה ים ששלומוהת התנאים פיל כלשית, והילשה

 ברשומות;ת ושיפרסם שר הבריאו

 חקה(;)נמ (3)
 

 א;7ה בעבודה כאמור בסעיף רפואותי שיר (4)
 

ות והתשלומים עבורן שהיו נהוגים במועד הקובע בקופת החולים תרופמת הרשי (5)
 )ז(.8הכללית של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף של ההסתדרות 

 וא סל שירותי הבריאות.סי ההבסי תיםוהשירסל  )ב( 

קבעו סוגים, מקומות, מועדים, דרכים והיקף של י השר העבודה והרווחוות אהברישר  )א( א.7
בי כלל גל ודהעבה םשירותי הרפואה בעבודה; נקבע בתקנות כי שירותים כאמור יבוצעו במקו

 יכול שיבוצעו על ידי קופת חולים אחת כפי שייקבע.מהם, וים ג מסוס וא יםדובהע

חלק באופן יחסי בין קופות החולים לפי ה יתשל שירותי רפואה בעבודוצאה הה נטל )ב( 
 כללים שיקבעו שר הבריאות ושר העבודה והרווחה.

 ד עצמאי.בועבי לג םגר יחולו, בשינויים המחויבים, כאמואות הור )ג( 

, כנוסחן ביום כ"א בטבת 1973-ותי בריאות בעבודה(, תשל"ג)שיר בילקס ממות תקנ )ד( 
ר בבריאות בעבודה, יראו אותן קחמלמעט פרק ג': פעולה מונעת ו(, 1996בדצמבר  31תשנ"ז )

 ראבינו 1)פי סעיף זה בכל הנוגע לתקופה המתחילה ביום כ"ב בטבת תשנ"ז לנו קכאילו הות

 רותיי שיתחומ
 הבריאות

 ( 5)תיקון מס' 
 1996-זתשנ"

 אותריבי הרותסל שי
 ( 5)תיקון מס' 

 1996-זתשנ"
 ( 7תיקון מס' )

 1998-שנ"חת

 ( 2' תיקון מס)
 1994-הנ"תש

  (5)תיקון מס' 
 1996-"זשנת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 פואהתי רשירו
 בעבודה

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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1997.) 
 

מפורט בתוספת ות הל שירותי הבריאנויים בסו, לערוך שיצב רשאיאות הברישר  )א( .8
 השניה והשלישית ובלבד שלא יעשה שינוי הגורע מן הסל או המוסיף לעלותו.

 רשאית להציע:לים ת חוקופ (1) (1)א 

ריאות שבתוספת השניה ובצו לפי סעיף קטן )ז( י הבפה לסל שירותהוס )א(
 התוספת והצו(; -)להלן 

 ה שנוספה כאמור בפסקת משנה )א(;ספל הועה שגרי )ב(

ולו על החברים בקופת חולים עבור הסל שבתוספת ובצו, שיח ומיםתשל )ג(
 ופהשונים מהתשלומים שבתוספת ובצו, וכן תשלומים עבור שירותים שהוס

 א(.שנה )קת מבפס רומאכ

 ( יתקיימו עקרונות אלה:1מור בפסקה )ם כאנוייבשי (2)

ה של חברים על רקע מצבם הכלכלי או להביא לדחי כדי בהם אין )א(
 הבריאותי;

כתשלום עתי קבוע, יהיו בין ית ועצמ ים, בין כהשתתפותהחברומי תשל )ב(
 החברים; בהכנסותת אחידים ובלתי מפלים, ובלא תלו

ו, ייקבעו ביחס ובצ וספתשבת לסשאינם מפורטים ב בריםי חשלומעו תנקב )ג(
 ת האלה:פטורים לחברים בקבוצו או תאליהם הנחו

 ם;ישנ 18או לו ם מלשטר חבר (1)

שהגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה,  רחב (2)
 חוק גיל פרישה(; –)בסעיף זה  2004-התשס"ד

חבר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, ומשתלמת  (3)
חוק  -)בחוק זה  1980-בעדו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א

לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני  11ת הכנסה(, או לפי סעיף הבטח
בד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת בל, ו1992-"במשפחותיהם, התשנ

כנסה ההתביעה לקבלת תגמול לפי הסעיף האמור גמלה לפי חוק הבטחת 
 לפחות;שים פה של שישה חודקות עדב

יטוח וק הבם בו שמשתלמת בעדם גמלה לפי פרק ט' לחלוייוהת חבר (4)
ת בעדו מלתחודשים, שמש 3-ונים ש 18ומי וכן חבר שטרם מלאו לו הלא

לחוק הביטוח  9ך לפי סעיף רשנע גמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות
"א י קרפ לפיה קנדם קצבת זעב תלמתמשש ם בויהלאומי, וחבר והתלוי

טוח הלאומי ותכוף לפני שהשתלמה בעדם קצבה כאמור הבי לחוק
 ' לחוק הביטוח הלאומי;טק ה לפי פרגמל השתלמה בעדם

 )נמחקה(; (5)

 כרונית;חלה ה במחול (6)

 -ילדים או יותר; לענין זה, "משפחה"  4אשר לה פחה שבמ חבר (7)
, הרשומים 18גיל  עד ו, או יחיד וילדי18זוגו וילדיהם עד גיל  ןביחיד ו

 בקופת חולים אחת;

חר עלייתו ם לאונישדשים הראהחו 12-דש, בלה חא עושהו חבר (8)
 לישראל;

( יחולו 8( עד )1ר שנקבעו לענין פסקה מפסקאות משנה )ג()פטו ה אוהנח (1)ג
 על כלל החברים המנויים באותה פסקת משנה;

ושר האוצר רשאים להוסיף קבוצות אוכלוסיה שיהיו זכאיות אות הברישר  (ד)
 נה )ג(, ובלבד שנמצא מקור מימון להנחות אלה.ת משפסק לפי להנחה

(, טעון אישור שר הבריאות; שר הבריאות רשאי 1בסעיף קטן )א אמורוי כשינ (1) (2)א 
הציבור או אם הוא אינו עומד  תואלהתנגד לשינוי, אם יש בו כדי לפגוע בברי

 םיר(; כל החלטה על שינוי בתשלומי החב1בעקרונות המפורטים בסעיף קטן )א
שור של ועדת הכספים של הכנסת. אי םנה געוט(, 1יף קטן )אסעי לפולים, ח תבקופ

 תחולור תרופות לחולים כרוניים, בבעלתשלום  נקבעה במסגרת שינוי כאמור תקרה
 התקרה גם על הציוד המתכלה שהחולה הכרוני נזקק לו.

 תיוירבשם יישינו
 מיםתשלוות ואיברה

 (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת
 ( 7תיקון מס' )

 1998-שנ"חת

 ( 9' תיקון מס)
  1999-"טשנת
 ( 11תיקון מס' )

 2555-ש"סת
( 25ן מס' קותי)

 2552-תשס"ג
( 22)תיקון מס' 

 2553-תשס"ג
( 24)תיקון מס' 

 2554-תשס"ד
( 14תיקון מס' )

 2551-תשס"א

( 14תיקון מס' )
 2551-שס"את

( 7ס' מ)תיקון 
 1998-חשנ"ת
( 9תיקון מס' )

 1999-תשנ"ט
( 32)תיקון מס' 

 2555-תשס"ה

( 22)תיקון מס' 
 2553-תשס"ג

( 24)תיקון מס' 
 2554-תשס"ד
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( לתשלום השתתפות עצמית, בעבור ביקור 1נקבע שינוי לפי הוראות פסקה ) (2)
התשלום האמור על שירותים הכלולים  אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ, לא יחול

בתוספת השניה, וההשתתפות העצמית של המבוטח שבתוספת השניה,  20בסעיף 
 , יחול1980-ובלבד שעל חבר קופה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א

 האמור; 6הפטור כאמור בסיפה לפרט 

עצמית בעבור קופת חולים לא תגבה מנפגע תאונת דרכים תשלום השתתפות  (3)
שירותים הכלולים בתוספת השניה ובצו לפי סעיף קטן )ז( הניתנים לו לפי חוק זה 

 בשל הפגיעה האמורה.

ות; בריאר, במועדים שיקבע שר התויאו  נהשבפעם  יכול שתוגש ינויה לשבקש (3)א 
ת על ידי קופ תהימים ממועד הגש 60שר הבריאות בבקשה לאישור השינוי, תינתן תוך  חלטתה

 החולים.

תפרסם הודעה על שינויים שאושרו לפי סעיף זה, בהתאם לכללים שקבע לים ת חוקופ (4)א 
המחייב את קופת מים תשלוים והתורישהל ס וםרסשר הבריאות; שר הבריאות יקבע כללים גם לפ

 .סל השירותים והתשלומים של הקופה( -החולים )להלן 

סעיף זה, יחול על חברי קופת החולים החל ביום  בידי שר הבריאות לפי אושרוי ששינ (5)א 
 (.4)א ןלאחר פרסום ההודעה לפי סעיף קט 30 -ה

בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע תקרה שנתית להכנסות קופת חולים אות, הברישר  (6)א 
( של 5( עד )1פסקאות ) יפמתשלומי חברים, כשיעור מחלקה של כל קופה במקורות המימון ל

 קטן יףעסתה ברכהגד -תשלום שנתית למשפחה; לענין זה, "משפחה"  תתקר כן)א(, ו13סעיף 
 (.7ג()()2()1א)

סיף על בצו, להו בהסכמת שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי,אות, הברישר  (1) )ב( 
ית, ובאישור ועדת העבודה שילבתוספת השניה והשורט סל שירותי הבריאות המפ

סכמת הב ( יינתן גם10)א()6ד שצו לענין סעיף והרווחה של הכנסת לגרוע ממנו, ובלב
מור יחולו גם על סל השירותים ה כאגריעאו ה פסוה. חהווהרו העבודה רש

 והתשלומים של כל קופת חולים.

שר הבריאות, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה רשאי, בצו,  )א( (2)
ה של שירותים או להוסיף לסל שירותי הבריאות שירותים או תרופות, כנגד גריע

תרופות מהסל, אם שר האוצר אישר כי הצו האמור אינו מוסיף לעלות הסל ואינו 
 מפחית ממנה.

נקבעו בצו כאמור בפסקת משנה )א( גריעה והוספה של שירותים ותרופות  )ב(
מעלות הסל לאותה שנה, טעון הצו  1%בשיעור העולה בשנת תקציב אחת על 

 בריאות של הכנסת.אישור ועדת העבודה הרווחה וה

בצו לפי פסקה זו רשאי שר הבריאות כאמור, לקבוע הוראות לענין המשך  )ג(
מתן השירות או התרופה שנגרעו מהסל בידי קופת החולים, גם לאחר שנגרעו, 

 למי שהחל לקבל את השירות או התרופה האמורים בתקופה שבה נכללו בסל.

הבריאות שיינתנו בתשלום, שירותי  רותייף קטן )א( או )ב( יפורטו שסעי לפי בצו )ג( 
 ן גובה התשלום.כם ווהבריאות שיינתנו ללא תשל

של  החוורהוודה העב  ועדת רובאישו רצהאו ררשאי, בהסכמת שאות הברישר  )ד( 
ן כבסיסי, וה ות את גובה התשלומים עבור שירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים, לשנכנסתה

 את דרכי התשלום.

הבריאות ללא תשלום או בתשלום הנמוך מעלותו, אלא  יתוירות לסל שירסף שייוו לא )ה( 
טול נה עקב ביתפשהר קומ ו, א13עיף ס יאם כן נמצא לכך מקור מימון נוסף על המקורות לפ

 התייעלות. ת אושירו

 טל(.)בו )ו( 

ת יפרסם בצו את רשימת התרופות הכלולות בסל שירותי הבריאואות הברישר  (1) )ז( 
פות והתשלומים שהיו נהוגים התרוימת לרש ואת גובה תשלום החבר בעדן בהתאם

 בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ביום הקובע;

ופות, ובלבד שהשינוי לא יוסיף רהת תרשאי בצו לשנות את רשימאות הברישר  (2)
חה של הרוודה והעבו תדעו תיעידל צואת ה איבשר י. התובריאהלעלות סל שירותי 

אלא אם כן ת הועדה, ימים מהמועד שהובא לידיע 14הכנסת, והוא ייכנס לתוקף בתום 
 החליטה הועדה אחרת;

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

 ( 7 תיקון מס')
 1998-שנ"חת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-תשנ"ח

( 26)תיקון מס' 
 2554-תשס"ד

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

( 32ן מס' )תיקו
 2555-תשס"ה

( 46תיקון מס' )
 2559-תשס"ט
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לפי  1980-אזרח ותיק, שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א (3)
, ולבני משפחותיהם וןציי וק תגמולים לאסירחל 11סה או לפי סעיף הכנ חוק הבטחת

, ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול לפי 1992-התשנ"ב
הסעיף האמור גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות, 

לחוק  251של המוסד כי אלמלא הוראת סעיף  ובוטח אשר הוכיח להנחת דעתמ כןו
ר יהיה זכאי להנחה ומאההביטוח הלאומי היה זכאי לגמלה לפי הוראות החוק 

רופות הכלולות בסל שירותי הבריאות; שר בר בעד תמתשלום הח 50%בשיעור של 
ור שיאבודה והרווחה ובר הער האוצר, לאחר התייעצות עם ששהסכמת , בהבריאות

ה, ז ןינלעה; נחלמתן הה םיונהללים כל עבועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יק
 ;1989-חים הותיקים, תש"ןהגדרתו בחוק האזרכ -יק" ח ותזרא"

נזקק כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, חמה ק מלותי (4)
לחוק האמור, אשר הוכיח להנחת  1וכן ותיק מלחמה, כהגדרתו בסעיף  2000 -תש"ס

זכאי  היומי, האלהלחוק הביטוח  251דעתו של המוסד כי אלמלא הוראת סעיף 
 75%, זכאי להנחה בשיעור 1980 -נסה, תשמ"אהכטחת ק הבת חולגמלה לפי הוראו

לות בסל שירותי הבריאות לפי כללים ונהלים שקבע פות הכלומתשלום החבר בעד תרו
 בהסכמת שר האוצר. תהבריאו שר

, 1954-ם, התשי"דציה בנאלחממהב לחוק נכי 24גדרתו בסעיף ך כהנתמ נכה (5)
רופות הכלולות בסל מתשלום החבר בעד ת 50%יעור של ה בשלהנחכאי זה היי

 ים ונהלים שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר., לפי כללשירותי הבריאות

, יהיה פטור מתשלומי חברים 2008-( תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים, התשס"ח1)ז 
המפורטים בסל שבתוספת ובצו, וכן מתשלומי השתתפות עצמית שאושרו כאמור בסעיף קטן 

 לול בסל שירותי הבריאות שנזקק לו בשל נטילת האבר או בשל תוצאותיה.(, בעד כל שירות הכ2)א

 הבריאות או בסל יתושיר סלב וליםלור שירותי בריאות ותרופות הכם עבלומיהתש )ח( 
קר באפריל של כל שנה בשיעור עליית מדד יו 1-ם של הקופה, יעודכנו בלומיוהתשים ותרישה

 פי שעודכנו כאמור.כומות הודעה על התשלומים ות בשנה הקודמת; המנהל יפרסם ברשהבריא
 

ושר האוצר יקבעו, עם תחילתו של חוק זה, באישור ועדת העבודה אות הברישר  )א( .9
הסל לא תפחת מסך כל ההוצאה סת את עלות סל שירותי הבריאות, ובלבד שעלות הכנ ה שלרווחוה

 בתוספת הסכומים ממקורות המימון שבסעיף  1993של קופות החולים בתקציבן הרגיל בשנת 
 .1993( בשנת 4)-( ו3)א()13

 ן לפי סעיף קטן עדכועד הלמוך ומסב ,נהש דימ םסרו, תפ1997נת שב החל (1) (1)א 
 (, עלות סל שירותי הבריאות.2)ב()

הווה את סכום המרכיבים המפורטים להלן לאחר ות מהבריאותי שיר ת סלעלו (2)
 :הןל עונות שנקבושהדכון עה עדכונם לפי שיטות

תי הבריאות בידי קופות החולים לפי חוק זה, כמפורט רושין מתת לוע )א(
 עלות הסל לקופות(; -א )להלן 7בתוספת השניה ובסעיף 

 שית.השליספת בתו  לפרט, כמפורט תרותי הבריאון שית מתעלו )ב(

 (.2פסקה )בכמפורט , יף קטן זה יפורטו גם מרכיבי עלות הסלעס לפיסום בפר (3)

קר הבריאות וד ידת מיופות תתעדכן מדי שנה בשיעור עליל לקת הסעלו (1) )ב( 
  ר הבריאות יהיו כמפורטוקמרכיבי מדד י; 1יקהטיסטלסט שתפרסם הלשכה המרכזית

 שית;החמיספת בתו

, את סתשל הכנה ר האוצר יקבעו, באישור ועדת העבודה והרווחושאות הברישר  (2)
 ;ןודכהעי מועד

ושר האוצר רשאים, על פי המלצת מועצת הבריאות ובאישור ועדת אות הברישר  (3)
את העבודה והרווחה של הכנסת לשנות בצו את הרכב מדד יוקר הבריאות, או לעדכן 

 ו באוכלוסיה.ל השינויים הדמוגרפיים שחלשב לות הסל לקופותע
 

ם שאינם כלולים ות נוספירשאית להציע לחבריה תכניות לשירותי בריאלים ת חוקופ )א( .15
תכנית לשירותים נוספים(, בין בעצמה ובין  -הלן )ל ים של הקופהבסל השירותים והתשלומ

 לכו, םפיוסנ ירותיםשל ה(; תכניתפוקה -בת בשליטה מלאה )להלן בסעיף זה -באמצעות חברה

                                                      
 .4478עמ'  22.6.2009מיום  9685מס'  טי"פ תשס"נקודות:  163.97 8200המדד המשוקלל לשנת  1

 ( 5)תיקון מס' 
  1996-שנ"זת
 ( 12תיקון מס' )

 2551-שס"את
 ( 18תיקון מס' )

 2552-שס"בת
( 25ן מס' קותי)

 2552-תשס"ג

 ( 15תיקון מס' )
 2555-"סשת
( 18תיקון מס' )

 2552-שס"בת

( 17תיקון מס' )
 2552-"בשסת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת
 ( 7תיקון מס' )

 1998-נ"חשת

תי שירוסל  עלות
 תריאוב

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-זשנ"ת

 אותריי בותרשי
 םוספינ
 ( 7תיקון מס' )

 1998-חשנ"ת

( 45)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5968.pdf
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 .2נים אישור שר הבריאות, טעוי בהנויש

על אף האמור בסעיף קטן )א(, תאגיד ייעודי לא יהיה רשאי להציע לחבריו תכנית  (1)א 
 ירותים נוספים, אלא בתחום בריאות השן בלבד.לש

הסדר של איזון משותף הדדי בלבד, הקופה כ תים נוספים תוצע לחברישירוית לתכנ )ב( 
 בכפוף לכללים הבאים:

בו לענין זה ממי גנשמסגרת המקורות רק בתכנית יינתנו אך ום שברותיהשי (1)
 (;םיתיעמ - ןשהצטרף לתכנית )להל

יות העמיתים בתכנית ואת תשלומי זכו ת, אתלע עתמ, תונלש שאיתפה רהקו (2)
 העמיתים;

למתן שירותים בפועל בלבד, בידי הקופה או באישורה, למעט  תהיהנית התכ (3)
שירותי סיעוד ולמעט בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח, בלא שיידרש מהעמית 

 שירות;תשלום השתתפות עצמית, ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף ל

 התכנית לא תכלול תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים. (4)

ף לתכנית כל חבר המבקש להצטרף לתכנית, ללא קשר למצבו תצר ליםות חפקו (1) )ג( 
 י, ולא תגביל את הצטרפותו או את זכויותיו בעת הצטרפותואו הכלכלהבריאותי 

כלל העמיתים בתכנית  יבגרות, שייקבעו לסבי בתנאי כלשהו, למעט תקופות אכשרה
ור מכא הכשראת קופת עבקתיא של, ובלבד התרים במסגנים שותלענין מתן שירו

שהיה  , לגבי מילענין שירותים שהיו כלולים בסל השירותים והתשלומים של הקופה
אחרי השינוי בסל השירותים  חתחבר בקופה והצטרף לתכנית לא יאוחר משנה א

 והתשלומים של הקופה;

מבוטח שעבר מקופת חולים אחת שבה היה עמית בתכנית לשירותים  א() א(1)
הקופה  –הקופה הקודמת( לקופת חולים אחרת )בפסקה זו  –נוספים )בפסקה זו 

ימים  90הקולטת(, והצטרף לתכנית לשירותים נוספים של הקופה הקולטת בתוך 
ים מהמועד שבו נרשם כחבר בה, יהיה פטור מתקופת אכשרה בתכנית לשירות

נוספים של הקופה הקולטת שנקבעה כאמור בסעיף קטן זה, כמשך תקופת 
חברותו בתכנית לשירותים נוספים בקופה הקודמת, לרבות תקופת האכשרה 

 שעבר במסגרת אותה תכנית, הכל בכפוף להוראות פסקת משנה )ב(;

הקביעה כאמור בפסקת משנה )א( תחול במעבר בין רבדים מקבילים  )ב(
ותים נוספים בקופת החולים הקודמת ובקופת החולים הקולטת, בתכנית לשיר

ואולם אם המבוטח עבר מרובד נמוך בקופה הקודמת לרובד גבוה יותר בקופה 
הקולטת תחול על המבוטח תקופת האכשרה החלה בקופה הקולטת שנקבעה 
לגבי מעבר בין הרובד הנמוך לרובד הגבוה יותר שאליו הצטרף; לעניין זה, 

לפי המדרג הפנימי של  –בילים", "רובד נמוך" ו"רובד גבוה" "רבדים מק
התכניות לשירותים נוספים שקבעה כל קופת חולים, בלא קשר להיקף השירותים 

 הכלולים בכל רובד.

שונות  תוורא(, ה1ה )קסבפ ורמלקבוע, לענין תקופות אכשרה כא שאיתר ההקופ (2)
 ופה אחרת.של קנית מתכר בעמ ילגב

תים בתכנית, בין בעת בין עמי בסעיף קטן )ג(, קופת חולים לא תפלה אמורוף לבכפ )ד( 
 במסגרתה. ותיםירההצטרפות אליה ובין במתן הש

ד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתכנית, אחי יהיה כניתר התמחי )ה( 
 העמית. שלי כלי או הכלתואהברי ובצאו במ

צאותיה, ן שהובאופנית התכ ריאות הנוספים במסגרתתיתן את שירותי הבלים ת חוקופ )ו( 
 כל שנה, לא יעלו על הכנסותיה מתשלומי העמיתים.ב

ענין מתן שירותי ל םלו על הקופה ג, יחוקוח והבקרה לפי חוק זההפי ויותסמכ )ז( 
שבסעיף זה או אים בתנ ופההק הדמע לאי כ 3הבריאות רשה; ראה ז ףיי סעפהבריאות הנוספים ל

נין מסוים, רשאי הוא, לאחר שנתן לל או לעו ליקוי במתן שירותים לפי התכנית, דרך כמצא פגם א
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 .746עמ'  29.11.2009מיום  6026
3

י"פ תש"ע הואצלה לסגן המנכ"ל לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות:  סמכות השר 
 .746עמ'  29.11.2009מיום  6026מס' 

 (38תיקון מס' )
 2558-תשס"ח

( 38תיקון מס' )
 2558-תשס"ח

( 45תיקון מס' )
 2559-תשס"ט

( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6026.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6026.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6026.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6026.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6026.pdf
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ת טענותיה, להורות על תיקון הליקוי וכן, אם הליקויים לא תוקנו, אמיע השלקופה הזדמנות ל
 דעתו.נחת ם להוייקהליקון ד לתיתכנית, על םים חדשיתימלהורות לקופה להימנע מצירוף ע

שאי לקבוע כללים בכל הקשור להפעלה ראויה של תכניות לפי סעיף ראות הברישר  )ח( 
דעה על שינויים שאושרו בה וקביעת מועד ת, הוזה, לרבות לענין פרסום זכויות העמיתים בתכני

ל קופת חולים לנהל בה שהחו בדברהבריאות לקבוע כללים  רש רשאי ןנויים; כיתחילתם של הש
כנית, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל ם לפי התתן שירותיחשבונות ולדווח דיווח כספי בקשר למ

תכנית יתנהלו ה יתן השירותים לפם למהדוחות והמאזנים הכספיים הקשורי נות,בודין; ספרי החש
 פת החולים.ול קשית פכסת הוליעפה ארש אלה לבין םישירות יןב בחיןהבנפרד ובאופן שניתן ל

נוספים בתאגיד ייעודי לא תשלול ולא  חברות של אדם בתכנית לשירותי בריאות )ט( 
תגביל את זכאותו לשירותים בתחום בריאות השן הכלולים בתכנית לשירותי בריאות נוספים 

 בקופת החולים שבה הוא חבר, אלא אם כן קבע שר הבריאות הוראות אחרות לעניין זה.
 

ל כוסוים הכלול בסל שירותי הבריאות ישירות בריאות מ לקבוע כישאי ות רבריאשר ה .11
שיינתן במדינת חוץ, בהתקיים נסיבות רפואיות מיוחדות, וכן רשאי הוא לקבוע את התנאים 

 .ירותד השבע טחובמה שתתפות הכספית שלההשיעור ת והנהלים לכך וא

פי כ לות, כולם או חלקם, יינתנו על בסיס ארצי, אזורי או בין אזורי, הכבריאתי השירו .12
 שיקבע שר הבריאות.

 תואישירותי הברמון מי -ג' פרק 

 יו:ה יהוק זל שירותי הבריאות הניתנים לפי חשון המימ רותמקו )א( .13

וכן סכומים שהעבירה הקרן לפיצוי נפגעי  14ריאות לפי סעיף וח בביט דמי (1)
תאונות ו)א( לחוק פיצויים לנפגעי 12תאונות דרכים למוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 

 ;1975-דרכים, התשל"ה

 )ד(;58המוסד בהתאם להוראות סעיף  שגבהמים סכו א(1)

המקביל לפי חוק מס מקביל, בעד התקופה המסתיימת ביום כ"א המס ולי תקב (2)
 (;1996ר במצבד 31"ז )נשתבטבת 

הביטוח חוק )ג( ב-)ב( ו237 ית למשרד הבריאות כאמור בסעיףהשנתצאה ההק (3)
 הלאומי;

פיעים במועד הקובע בתקציב משרד הבריאות והמשמשים המו ומיםהסכ )א( (4)  
  ה,ירטאילמתן שירותי בריאות לפרט, לרבות בתחומי הרפואה המונעת, הפסיכ

 מכשירי השיקום;יה ויאטרהגר

המיועדים  1997ד הבריאות לשנת משר קציבם בתפיעיהמו ומיםהסכ (1)א
פי סעיף זה, למעט הסכומים לפי פסקה להעברה לקופות החולים כמקור מימון ל

(5;) 

ועד ולפי ה, במורים בפסקת משנה )א( יעודכנו בכל שנהאמ ומיםהסכ )ב(
 המדדים המשמשים לעדכון תקציב המדינה;

דינה כפי שייקבעו מדי שנה בחוק התקציב השנתי ב המתקצינוספים ממים סכו (5)
ם שייחשב לענין זה כמקור הסל לקופות בניכוי סכו מון עלותואשר ישלימו את מי

 6.45%יהיה סכום השווה לשיעור של ור (; הסכום שינוכה כאמ6לפי פסקה ) ימוןהמ
 מעלות הסל לקופות;

 7ירותי בריאות שניתנים בתשלום לפי סעיפים חולים משקופת ה ם שלבוליהתק (6)
 .8-ו

או כל תשלום ח בריאות וטילא תגבה, במישרין או בעקיפין, דמי בלים ת חוקופ (1) )ב( 
ותי בריאות שיר עבוראו , תואיראות הכלולים בסל שירותי הביותי הברראחר עבור שי

או תשלומים , 8-ו 7עיפים אחרים. ואולם רשאית היא לגבות תשלומים שנקבעו לפי ס
 ;10עבור ביטוח משלים כאמור בסעיף 

 נוספים על תוררשאית לממן מתן שירותי בריאות גם ממקולים ת חוקופ (2)
 (.המפורטים בסעיף קטן )א

 

  -ה יף זבסע )א( .14

שקלים חדשים לחודש שיעודכן החל ביום כ"ט בטבת  47סכום של  -ום" ינימם המ"סכו 
(, במועדים ובשיעורים שבהם מתעדכנות קיצבאות כמשמעותן בחוק 1995בינואר  1תשנ"ה )

ת ריאותי בשירו
 במדינות חוץ

ריאות תי בשירומתן 
 על בסיס ארצי ואזורי

 ןמימוות המקור

 ( 9תיקון מס' )
 1999-שנ"טת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 5)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ז

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-ז"שנת

 ( 7מס'  תיקון)
 1998-"חשנת

( 38)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח

דמי  וםלשתחובת 
 ותבריא חביטו

 (2תיקון מס' )
 1994-התשנ"

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 46תיקון מס' )
 2559-תשס"ט

( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע
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 לחוק האמור; 2 ףיעלפי ס, ימהביטוח הלאו

לחוק  9יף פי סעח הסכם לקיצבת זקנה מיוחדת המשתלמת מכו -מיוחדת" קנה בת ז"קיצ 
 הביטוח הלאומי;

 קיצבת זקנה מיוחדת; י אוצבת זקנה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומקי -קנה" בת ז"קיצ 

 אומי;ח הלהביטוק חול 238 שמעותה בסעיףכמ -ת" ת בי"עקר 

גמול פרישה  ,דמי הסתגלות – ו"קצבת התאמה" "גמול פרישה" ,"דמי הסתגלות מיוחדים" 
 –)בסעיף זה  2005-' לפרק ה' לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"הלפי סימן גוקצבת התאמה 

 חוק יישום תכנית ההתנתקות(.

לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בעד כל עובד מעובדיו שהוא ייב יד חמעב (1) )ב( 
מהכנסת  5%מבוטח ושהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעדו, בשיעור של 

 הבריאות משכרו של העובד; יטוחב מיאת דהעובד; המעביד ינכה 

ום דמי ביטוח לאומי בעדו, אך ייב בתשלעובד ושמעבידו אינו חהוא טח שמבו (2)
ות בשיעור של בריאעד עצמו, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח ב העובד חייב בתשלומם

 מהכנסתו; 5%

 בייח ,מועצ עדב ימולא וחיטב לום דמישתבחייב י הד עצמאבעוהוא טח שמבו (1) )ג( 
 מהכנסתו; 5%לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בשיעור של 

עד בומי לאעובד ואינו עובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח  אינוטח שמבו (2)
מהכנסתו, ובלבד  5%ל ש רבריאות בשיעו יטוחעצמו, חייב לשלם למוסד דמי ב

סכום ום; ממינים הכוסמ תחיפ לאו דימו על ילושת שיבריאוטוח הישסכום דמי ב
עדים (, במו1995נואר בי 1המינימום לענין זה יעודכן החל ביום כ"ט בטבת תשנ"ה )

 בלוח י"א לחוק הביטוח הלאומי. 4בהם מתעדכנת הכנסת המינימום הקבועה בפרט 

ן ף קטיעשבס( 2ת לו גימלה מאת המוסד, כמפורט בפסקה )למתמשטח שמבו (1) )ד( 
כום הגימלה, בשיעורים בהם חייב מעביד מס תריאוח בטויב ימזה, חייב בתשלום ד

 ו;בעד עובדבתשלום דמי ביטוח בריאות 

 פי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;עה לפגי דמי )א( (2)  

ח וטימשתלמים לעובד או לעובד עצמאי, לפי פרק ו' לחוק הבנה התאו דמי )ב(
 ;ימוהלא

הביטוח  כמשמעותם בפרק ג' לחוק ריוןרת הלשמיימלה ה וגליד דמי )ג(
 הלאומי;

 משמעותם בפרק ז' לחוק הביטוח הלאומי;לה כאבט דמי )ד(

מת לעובד בשל חוב שכר עבודה לפי פרק ח' לחוק הביטוח משתללה הגימ )ה(
 הלאומי;

חוק הביטוח לרק י"ב פם לעובד המשרת במילואים לפי משתלה למותג )ו(
 הלאומי.

או שילם המעביד לעובדו  ( על ידי המעביד,2כאמור בפסקה ) ימלהמה גשול (3)
בשינויים המחוייבים,  (1())בשכר במקום אותה גימלה, יחול האמור בסעיף קטן 

 ב הגימלה כהכנסת העובד;תיחשולענין זה 

המדינה תשלם למוסד דמי ביטוח בריאות בעד מי שמקבל דמי הסתגלות  (4)
בדמי ( 1מיוחדים, בסכום השווה למכפלה של השיעור האמור בסעיף קטן )ב()

ההסתגלות המיוחדים; המינהלה כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות תנכה את 
 דמי ביטוח הבריאות מדמי ההסתגלות המיוחדים, ותעבירם למוסד.

מלה לפי חוק הבטחת הכנסה, ת גיתוספנה בקיצבת זק לות מלמשתטח, שמבו (1) )ה( 
מלה נוספת לנכה למת לו גשתוטח שממבהשלמת הכנסה(, ו -)להלן  1980-תשמ"א

לחוק הביטוח הלאומי, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח  251כמשמעותה בסעיף 
 מינימום;ה םבריאות בסכו

דמי  דסומל שלםל יבחיהכנסה, ת א השלמלל הצבת זקנימת לו קמשתלטח שמבו (2)
שקלים חדשים לחודש, ואולם מבוטח כאמור  88יאות בסכום של ח ברביטו

ו משולמת וגז -זוג וכן מבוטח כאמור שלבן -ה בעד בןשמשולמת לו תוספת לקיצב
שקלים חדשים לחודש.  128ח בריאות בסכום של ביטוקיצבת זקנה, חייב לשלם דמי 

ן סכום כתעדמהם ברים שועישבודכנו במועדים ועי פסקה זובהקבועים  םהסכומי
 המינימום;

  (5)תיקון מס' 
 1996-"זשנת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 18תיקון מס' )
 2552-שס"בת

( 51)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

( 29)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 33)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה
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לקיצבת זקנה  על מבוטח שבשל הכנסתו אינו זכאי ( יחול גם2) פסקהור בהאמ (3)
( או )ה( ד)320 -ו 261י סעיפים ה לפ, וכן על מבוטח שמשתלמת לו קיצבתמיוחד

 לחוק הביטוח הלאומי;

זה, לא יהיה חייב  קטן סעיףלפי וח בריאות יטב מישלום דתבחייב ה חמבוט (4)
 ב( עד )ד(.בתשלום דמי ביטוח בריאות לפי סעיפים קטנים )

ב לחוק הביטוח 345מוקדמת כהגדרתה בסעיף  ( מבוטח שמשתלמים לו פנסיה1)ה 
, חייב לשלם למוסד דמי ביטוח בריאות, בשיעורים או קצבת התאמה גמול פרישה ,הלאומי

ב 345המשתלמים מהכנסת עובד לפי הוראות סעיף קטן )ב(, ויחולו לענין זה ההוראות לפי סעיף 
 לחוק האמור, בשינויים המחויבים.

(, 1ת לפי סעיפים קטנים )ב( עד )האובעדו דמי ביטוח ברימשתלמים אין טח שמבו )ו( 
 חייב לשלם דמי ביטוח בריאות בסכום המינימום.

על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו(, לא ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח  )ז( 
ח שנים, בעד עקרת בית ובעד תלמיד או מתגייס שחל לגביו פטור מדמי ביטו 18שטרם מלאו לו 

 ב( לחוק הביטוח הלאומי.2א( או )2)יא()351לאומי לפי הוראות סעיף 

על אף האמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ו(, ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )ז(, לא  (1)ז 
-ישולמו דמי ביטוח בריאות בעד מבוטח שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת אברים, התשס"ח

ם שהוא תושב ישראל, לתקופה שקבע שר הבריאות, , שתרם בישראל אבר, בחייו, לנתר2008
 בהסכמת שר האוצר.

רשאי, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור שר האוצר וועדת אות הברישר  )ח( 
  -העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות 

 םניקט יפיםבסע יטוח בריאות מאלה שנקבעוב של דמים ומים שוניוסכ וריםשיע (1)
 כלל המבוטחים;ד )ו(, לע( א)

, 8ת לפי סעיף תי בריאוורים מופחתים של תשלומים עבור שירוושיערים פטו (2)
 לסוגי מבוטחים.

אוצר וועדת ה רשור שיאבהרווחה רשאי, בהסכמת שר הבריאות ודה ועבוהשר  )ט( 
  -לקבוע בתקנות  כנסתשל הוחה העבודה והרו

לחוק  371המנויים בסעיף  ים או לסוגים מהם, לרבות מבוטחיםבוטחל המלכל (1)
  -הביטוח הלאומי 

 ות מיוחדות, בדבר תשלום דמי ביטוח בריאות ודרכי גבייתם;הוראים וכלל )א(

יאות לגבי ח ברביטודמי ביטוח בריאות ושיעור מופחת של  מדמירים פטו )ב(
 חלק מהכנסתו של מבוטח;

ו בסעיפים קטנים ומים שונים של דמי ביטוח בריאות, מאלה שנקבעוסכ וריםשיע (2)
 (.1פסקה )ב)א( עד )ו(, לסוגי מבוטחים כאמור 

  -בכל דין  אמוראף העל  )י( 

 לם לפי כל דין, אתשוא מהשר ם אחולשלנכות מכל גימלה או תוסד י המרשא (1)
בריאות שבהם חייב מקבל הגימלה או התשלום; שר העבודה והרווחה וח הביט דמי

 בדבר ניכוי דמי ביטוח בריאות כאמור; ראותללים והורשאי לקבוע בתקנות כ

 ביטוחה )א( לחוק350לסעיף ( 4)-ו( 3תו בפסקאות )שמעוכממול ם תגמשל (2)
הם חייב מקבל התגמול לפי סעיף בש תויאהברטוח י ביעביר למוסד את דמיאומי, הל

ת זהות החייבים בתשלום דמי נין קביעקטן )ו(, לפי מועדים וכללים, לרבות כללים לע
ות, באישור בריאח בריאות כאמור, שיקבעו בתקנות שר העבודה והרווחה ושר הביטו

 ועברושה תיטוח הבריאובמי דל את ומגת מהתוכנשר האוצר; משלם התגמול רשאי ל
 .דלמוס

 

ביטוח הבריאות בדרך שבה הוא גובה את דמי הביטוח הלאומי;  את דמיגבה סד יהמו )א( .15
ם ייוני, בשימוו הוראות חוק הביטוח הלאלוחלענין הגביה והתשלום של דמי ביטוח הבריאות י

 מי ביטוח לאומי.יו דלו ה, כאיחויבים לפי העניןמה

מן ה', הוראות שנקבעו לפי פרק ט"ו סילרבות ה חוק הביטוח הלאומי, לפי ראותההו )ב( 
 היו דמי ביטוח לאומי. אילוויבים לענין דמי ביטוח בריאות כחם המיייחולו בשינו

בקשר  ול ויהאות שההוצאת  בה כדמי ביטוח בריאות,גש כומיםסהנכה, מסד יהמו )ג( 
וחה ושר ודה והרולמילוי תפקידיו לפי חוק זה, בשיעורים ולפי דרכי חישוב שיקבעו שר העב

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 35)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-"זשנת

ח ביטו ית דמגביי
 ותשלומים  יאותבר

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 26)תיקון מס' 
 2554-תשס"ד

( 29)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 51)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

( 26)תיקון מס' 
 2554-תשס"ד

( 37)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח

( 47)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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הוצאות המוסד שינוכו כאמור, לא יעלה על חצי אחוז מהסכומים שגבה האוצר ובלבד שסך כל 
 כדמי ביטוח בריאות.

או נותן שירותים יגבו ישירות את התשלום ממזיק או ממבטחו או מכל לים חו-תקופ )ד( 
 .8-ו 7ים פיסע ילפ את התשלומים וכן ,22יף סעאמור בכ אדם אחר

 טל(.)בו )ה( 
 

 התקבוליםוקת חל -ד' פרק 

  -מדי חודש  עבירסד יהמו )א( .16

רטים בסעיף המפומון המי את הכספים שקיבל ממקורות -ים החולפות לקו (1)
 (;)א18יף בסע מוריםם האכומיוהס  )א(, לאחר ניכוי ההוצאות13

 חקה(;)נמ (2)

אחוז  0.1אות ולא יעלה על שר הברי סכום כספי שיקבע -אות הבריעצת למו (3)
 בה המוסד;יגמדמי ביטוח בריאות ש

ושלא יעלה אוצר, שר הכמת , בהסוצכספי שיקבע שר הבריאות בכום ס -"א למד (4)
מיליון שקלים חדשים, במחירי מדד יוקר הבריאות  11ם עשר של השניחלק על ה

כאמור, יתחשבו השרים בהיקף פעילותו של  עת הסכום; בקבי1998הממוצע לשנת 
זה, למעט  קוחשירותים לפי  קבלתמד"א בפינוי מבוטחים בניידות טיפול נמרץ לצורך 

לות עב ןכ, ו1975 -ה"תשל, כיםרתאונות ד יענפגל פיצויים נפגעים כמשמעותם בחוק
של פעילות זו למד"א בתנאים של הפעלה יעילה של שירותיה ובקיומם של הסדרים 

 ין גופים אחרים.לבהקובעים חלוקה של נטל העלות בין קופות החולים 

ם כומי, כס13-ו 9לענין סעיפים , או אותםר( י4מו לפי סעיף קטן )א()ששולמים סכו (1)א 
(, אין בו כדי לשנות 4ו לקופות החולים למימון עלות הסל לקופות; האמור בסעיף קטן )א()ולמשש

את הקבוע בתוספת השניה, לענין השתתפות כספית עצמית של המבוטח או לענין החזר של 
 "א.דצעים בידי מוסעות המבהוה נסיע ימוגע לשירותי חירום או לדנה הוצאה בידי הקופה, בכל

יקבעו שר הבריאות, שר האוצר ושר העבודה והרווחה  17בסעיף  אמורוף לבכפ )ב( 
  -מועדים כללים, תנאים ו

 לים;החו  ( בין קופות1ים לפי סעיף קטן )א()הכספוקת לחל (1)

 (;1ות לקופות החולים מן הכספים האמורים בסעיף קטן )א()מקדמלום לתש (2)

בדבר כספים  םילוחהפות וין קאו בין קופות החולים בסד לומה יןב תנוחשבלהת (3)
 (;1שחולקו ביתר או בחסר לפי סעיף קטן )א()

 חקה(;)נמ (4)

 (.3לפי סעיף קטן )א() ותים למועצת הבריאהכספברת להע (5)

ועד חה מייד וק הביטוח הלאומי,לח)ב( 353עיף ס שלום למוסד, לפיעד תה מונדח )ג( 
 י הסעיף האמור.תשלום לפי פרק זה, והוא יחול במועד הקבוע לתשלום לפ

 

( 1)א()13ת החולים של הכספים ממקורות המימון המפורטים בסעיף קופואה לההקצ )א( .17
לבין סך  וליםת החקופוהמשוקלל בכל אחת מ מבוטחיםהעשה בהתאם ליחס שבין מספר ית( 5) עד

 -כל מספר המבוטחים המשוקלל בכל קופות החולים; לענין זה, "מספר המבוטחים המשוקלל" 
 לו, ריחוק מקום מגוריו ממרכזי אוכלוסיהגימספר המבוטחים כשלכל אחד מהם ניתן משקל לפי 

 ודהבהע רצר, לאחר ששוהא שרמת סכהבות, אירי אמות מידה נוספות, הכל כפי שיקבע שר הבולפ
ר כי בידי המוסד הכלים לחישוב מספר המבוטחים המשוקלל, ובאישור ועדת שיא החוווהר

 של הכנסת. והרווחה העבודה

שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של  )ב( 
ם הכנסת, רשאי לקבוע את המשקל שיינתן לכל מבוטח הזכאי לשירותי רפואת השיניים הכלליי

המנויים בתוספת השנייה, וזאת לפי אמות מידה שיקבע לעניין זה באישור ועדת העבודה הרווחה 
והבריאות של הכנסת; משקל זה יהיה נפרד מהמשקל הניתן לכל מבוטח לפי סעיף קטן )א(, והוא 
ייוחס לקופת החולים או לתאגיד הייעודי שמהם זכאי המבוטח לקבל שירותים כאמור, לפי הוראות 

 ה.32יף סע
 

אזן המוסד לפי סעיף מ םפרסו םע, סכום שהמוסד קבע -לוקה" חל וםה, "סכיף זבסע ()א .18
ם ממקורות המימון י, לחלוקה בין קופות החולים מתוך סך כל התקבולימואלהח יטוק הבלחו 31

אזן, לאחר ניכוי ההוצאות המ( בשנת הכספים שלגביה נערך 3)-ו( 2(, )1)א()13בסעיף המפורטים 

 ( 6תיקון מס' )
 1997-שנ"זת

קורות פי מת כסהעבר
 המימון

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 9יקון מס' ת)
 1999-שנ"טת

 ( 9תיקון מס' )
 1999-שנ"טת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 8תיקון מס' )
 1998-"חשנת

קת חלו אופן
 התקבולים

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

 םבולית תקחלוק
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת
 ( 9תיקון מס' )

 1999-שנ"טת
( 34)תיקון מס' 

 2556-תשס"ו

( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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מס  קלחו 6 ףיי סעלפא)א( ו46-ו 19(, 4)-( ו3א())16(, ג)15א, 3בסעיפים  וריםאו הסכומים האמ
 מקביל.

רט להלן, שיעור המוסד ייחשב לכל קופת חולים, במועדים ועל פי הנתונים כמפו )ב( 
 :17מהסכום לחלוקה על פי כללי ההקצאה שנקבעו לפי סעיף 

על פי  –באוקטובר של כל שנה  1-ביולי וב 1-באפריל, ב 1-בינואר, ב 1-ב (1)
 הנתונים המעודכנים שבידיו;

הנתונים  על פי –( 1בכל חודש שאינו אחד מהחודשים המפורטים בפסקה ) 1-ב (2)
כאמור בדבר גיל  י אותה הפסקה, תוך התאמת הנתוניםששימשו לצורך החישוב לפ

 המבוטחים למועד החישוב, וכן על פי הנתונים המעודכנים שבידיו בענינים אלה:

 לידות ופטירות; )א(

 מבוטחים חדשים; )ב(

ששר  כל נתון אחר שיקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, לאחר )ג(
ותו נתון, ובאישור ועדת העבודה הרווחה אישר כי בידי המוסד הכלים לעדכון א

 הרווחה והבריאות של הכנסת.

י השנה שלגביה נערך המאזן; השיעור שחישב לגב תוקףיה בה יהחלוקום להסכ )ג( 
 ף מיום הקביעה ואילך למשך חודש.היה בתוקהמוסד לפי סעיף קטן )ב( לכל קופת חולים י

 

 

מחלות קשות, ובהסכמת שר האוצר את עלות מתן של  שימהבע ריקאות הברישר  )א( .19
 השירותים הרפואיים למבוטח הלוקה במחלה כאמור.

ם שגבה כדמי ביטוח בריאות את הסכום הכולל של העלויות מהסכומינכה סד יהמו )ב( 
פואיים לכל המבוטחים הלוקים במחלות קשות; הניכוי האמור ר םשקבע שר הבריאות בעד שירותי

רד הבריאות יהיו במועדים ובדרך שיקבע שר הבריאות בהסכמת שר שמל הכשנו םוסכה ברתוהע
 .העבודה והרווחה

מור לפי מספר אות החולים את הסכומים שייקבעו כת יעביר לקופריאוד הבמשר )ג( 
 הקשות, בכל קופת חולים.לות החברים הלוקים במח

 שמשו אך ורק למטרות אלה:י 13יף בסע רטיםת המימון המפווורקממ וליםהתקב .25

 בריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות; רותין שילמת (1)

 לפי כללים שיקבע שר הבריאות; פואיקר רלמח (2)

ו יתוותיה של מועצת הבריאות ולכיסוי תשלומי המוסד והוצאפעולן למימו (3)
 כאמור בחוק זה.

 –בסעיף זה  )א( .א25

 בית חולים כללי שאינו אחד מאלה: –"בית חולים כללי פרטי"  

בית חולים ממשלתי כללי, לרבות פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות,  (1)
 ;1985-ת התקציב, התשמ"הלחוק יסודו 21כהגדרתו בסעיף 

 בית חולים כללי שבבעלות קופת חולים; (2)

 בית חולים כללי שבבעלות רשות מקומית; (3)

לפקודת מס  9בית חולים שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  (4)
 הכנסה;

כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה  –"בית חולים ציבורי כללי"  
 .2002-(, התשס"ב2002ת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים להשג

שר הבריאות ושר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאים לקבוע, בצו, את  )ב( 
היקף ההוצאה המרבית שרשאית להוציא כל קופת חולים, מדי שנה, ממקורות המימון המפורטים 

מכלל בתי החולים הכלליים הפרטיים; היקף ההוצאה  , לצורך רכישת שירותי אשפוז13בסעיף 
המרבית כאמור לא יפחת מהיקף ההוצאה שהוציאה בפועל קופת החולים בעד רכישת שירותי 

 –; בסעיף קטן זה, "היקף ההוצאה המרבית" 2007אשפוז בבתי חולים כלליים פרטיים בשנת 
 כלליים, בעד שירותי אשפוז.שיעור מסך ההוצאה של כל קופת חולים בבתי חולים ציבוריים 

 צו לפי סעיף קטן )ב( יעמוד בתוקפו, בכל פעם, לתקופה שלא תעלה על שנתיים. )ג( 
 

( 35)תיקון מס' 
 2556-תשס"ו

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 35)תיקון מס' 
 2556-תשס"ו

 קשה מחלה

 ימוןד המייעו

היקף ההוצאה 
המרבית של קופת 

חולים בבית חולים 
 כללי פרטי
( 38)תיקון מס' 

 2558-תשס"ח
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 בריאות יתוירש ןמת -ה' פרק 

)ג( את כל שירותי 3ר בסעיף פיו כאמותיתן לכל מי שהיא אחראית כללים ת חוקופ )א( .21
ללא כל הפליה י שירותים, נותנהבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק זה, בין בעצמה ובין באמצעות 

חברות בתכנית לשירותים או בפות הצטרים בסל השירותים שלה בלולים הכתורולא תתנה מתן שי
 .10נוספים לפי סעיף 

פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות לא יפטרו את קופת החולים מחובתה  ם אותשלואי  )ב( 
 ות הכלולים בסל שירותי הבריאות.אתי הברירולתת את שי

 

(, יינתנו 7)1וספת השלישית בסעיף , המנויים בתהספרבתי ים באות לתלמידהבריותי שיר א.21
 בידי משרד הבריאות.

 

שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק זה בתחום הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, התזונה  .ב21
והדיאטנות או ההפרעות בתקשורת והריפוי בדיבור יינתנו על ידי פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, 

וק במקצועות דיאטן או קלינאי תקשורת, לפי העניין, כהגדרתם בחוק הסדרת העיס-תזונאי
 .2008-הבריאות, התשס"ח

 

תכשיר מרשם למבוטח מטעם קופת חולים, יספקו קופת חולים או בית מרקחת המספק  .ג21
למבוטח תכשיר מרשם המשווק בישראל, באריזה שבה כמות הקרובה ביותר לכמות התכשיר 
הרשומה במרשם, באופן שיימנע תשלום יתר של המבוטח בהשתתפות העצמית; בסעיף זה, "בית 

 .1981-מ"אכהגדרתם בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התש –מרחקת" ו"תכשיר מרשם" 
 

ו נותן שירותים, שנתנו שירותי בריאות למי שחלה או למי שנפגע ממזיק א יםחול קופת .22
דין או  כל יזכאים להיפרע את הטבת הנזק מהמזיק או ממבטחו או מכל אדם אחר, בשל חבותם לפ

ההוצאות אשר הוציאו בפועל למתן שירותי הבריאות למי שנפגע או  םוכס, בוחטיב הזחו לפי כל
ה ולענין חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים )הטבת נזקי גוף(, לענין סעיף זשחלה כאמור. 

 .למעט קופת חולים או נותן שירותים –, "מזיק" 1964-התשכ"ד
 

בה  עצמו ועבור ילדו הרשום רוים עבתורחולים זכאי לבחור נותן שיפת הבקו חבר )א( .23
 .12ני השירותים של הקופה או מטעמה, בכפוף להוראות סעיף נות מבין

 תקבע את הסדרי הבחירה והיקפה במידה שהיא קשורה עם יותר מנותןלים ת חוקופ )ב( 
 ותפרסמם בקרב חבריה. תויעת שר הבריאליד ירותים אחד; קופת החולים תביא את ההסדריםש

רפואי או פארה רפואי, ובלבד צוע ל מקת בעלרבו -רותים" יש ן, "נותהז יףבסע )ג( 
או שהוא בעל תעודה לפי חוק הסדרת העיסוק  שקיבל רשיון או הכרה במעמד מן המנהל

 .2008-במקצועות הבריאות, התשס"ח
 

החליטה קופת חולים לסגור מרפאה או להפסיק התקשרות למתן שירות רפואי, לא  )א( .א23
תעשה כן, אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים לפחות, מן המועד שבו מסרה על כך הודעה 

 –כמפורט להלן 

 ב, למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך;5לענין סעיף  (1)

י באותה מרפאה או במסגרת אותה לכל המבוטחים שקיבלו שירות רפוא (2)
 התקשרות, בחצי השנה שקדמה לאותו מועד;

נודע לקופת חולים על הפסקת שירות רפואי, תמסור על כך הודעה למנויים בפסקאות  )ב( 
ימים מהמועד שנודע לקופת החולים על הפסקת  30-( של סעיף קטן )א(, לא יאוחר מ2)-( ו1)

 השירות הרפואי.

 –יקבע הוראות וכללים לביצוע סעיף זה, לרבות בדבר שר הבריאות  )ג( 

 דרכי מסירת ההודעה למבוטחים; (1)

 דרכים ומועדים למסירת מידע על ידי נותן השירות הרפואי לקופת חולים; (2)

תוכן ההודעה, לרבות הודעה על המקום הקרוב לקבלת שירות רפואי מאותו  (3)
 הסוג שנסגר;

מבוטח לפנות למנהל או למי שהוא הסמיכו לכך תוכן ההודעה בדבר זכות ה (4)
ב, בבקשה לעבור לקופת חולים אחרת, אף לפני מועד המעבר האמור 5לענין סעיף 

 )ב(.5בסעיף 

 –בסעיף זה  )ד( 

 ת חוליםקופ חובת
 םיתרושי ןמתל

 ( 7)תיקון מס' 
 1998-תשנ"ח

ת ריאותי בשירו
 ידמלתל
 ( 6תיקון מס' )

 1997-שנ"זת

 נזק הטבת
( 36)תיקון מס' 

 2557-תשס"ז

י נותנ יןה מבבחיר
 יםירותהש

הודעה על סגירת 
מרפאה או הפסקת 

 התקשרות
( 28)תיקון מס' 

 2555-תשס"ה

( 42)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח

 שירותים 
 רפואיים-פארה

( 42)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח

 איסור פיצול מרשמים
 ( 49)תיקון מס' 

 2515-תש"ע
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 לרבות אי חידוש התקשרות; –"הפסקת התקשרות"  

 (;1ב)ג()29כהגדרתה בסעיף  –"מרפאה"  

משפחה, רופא ילדים, אחות או מעבדה, שהוא  שירות הניתן בידי רופא –"שירות רפואי"  
 היחיד מאותו סוג הניתן על ידי הקופה, או מטעמה, באותו יישוב.

 

 פות חוליםקו -ו' פרק 

תפורסם  הכרהרשאי להכיר בקופת חולים לענין חוק זה; הודעה על אות הברישר  )א( .24
 ברשומות.

 כך.על  בכתבדעה יאות להכיר בקופת חולים, ימסור למבקש הוהבר ב שרסיר )ב( 

 א יכיר בקופת חולים אלא אם כן נתקיימו בה כל אלה:ות לבריאר הש .25

ש הוא תאגיד שהמסמכים שעל פיו הוא נתכונן ופועל מחייבים המבקגיד התא (1)
 ןים ביחויו, אינם מתירים חלוקת רותוראת השקעת כל הרווחים בו לשם ביצוע מט

נכסיו למטרה הקרובה חייבים את העברת יתרת ן, ומהענילפי או בעלי מניותיו,  ריובח
 למטרותיו בעת פירוקו או חיסולו;

לפי  תי הבריאוותש היכולת הכלכלית לספק לאורך זמן את כל שירקהמבגיד אלת (2)
ה על תוא, ברמה רפואית ומקצועית נםיתת נותני שירומצעוחוק זה, בין בעצמו ובין בא

 ;תיאוה שקבע שר הברדמי תאמו יפ

ופת החולים ם בקוטחיהמב  יאות, יהיה מספרשיקבע שר הבר זמןק רפך ות (3)
 השר;לפחות כמספר שקבע 

 ש אינו בבעלות של נותן שירותים.המבקגיד התא (4)

הגשת ל דרכים כןיהיה תקנון אשר יקבע את זכויות חבריה, ו םוליחפת הלקו (1) )א( .26
ליכים ליקויים שנתגלו; בתקנון כאמור ייקבעו גם ה יקוןם לתסדריתלונות ובירורן, ו

שהליכים אלה לא יתקיימו אלא לפי ר, ובלבד לבוררות או לפישור בתביעות של חב
 בקשתו;

  

, ויםהקופה, וכן דרכי מינ תודר, מוסתיהחולים ייקבעו, בין  קופתנון בתק (2)
 הם ותקופת כהונתם של החברים בהם.ותייומכס

 טעון אישור השר בעת ההכרה בקופה; קופהון התקנ (1) )ב( 

 ן או במסמכי ההתאגדות של הקופה לענין מינוי, פיטורין ותקופתתקנווי בשינ (2)
 כלליהל ההמנ קטוריון הקופה, שלראו בדי םונה של החברים במועצת קופת חוליהכ

ושל נושאי משרה בכירים, וכן שינוי כאמור לענין סמכויותיהם, יהיו טעונים אישור 
 כינויו שונה; םדומה אף א ידממלא תפקלרבות גוף ה -זה, "דירקטוריון" ר; לענין הש

(, 2ה )קספנון או במסמכי היסוד של הקופה, שלא נכלל בבתק רי אחשינוכל  (3)
 ידיעת השר.ל איוב

לדעתו  אי לסרב ליתן אישורו לשינוי בתקנון כאמור בסעיף זה אםה רשיהי השר (1)ב 
בת חבריה, או במטרה אחרת קין של הקופה לטוהתשינוי המוצע עשוי לפגוע בניהולה העצמאי וה

 ממטרות חוק זה.

 ן.ורת תשלום הוגמו עותק תמנמ לקבלו י לעיין בתקנוןזכא תושבכל  ()ג 

ן קופת חולים הסותרת הוראה לפי חוק זה או הגורעת מזכויות מבוטחיה תקנואה בהור )ד( 
 בטלים. -על פי החוק או שינוי בתקנון שלא אושר בידי השר כאמור בסעיף זה 

חבריה, היכן ניתן  תום לרשידמים תפרסם ברבים את השירותים העוחול קופתכל  (ה) 
ותים מטעמה; קופת חולים תעמיד מידע זה לרשות כל חבר, לפי רישה נינותיהם ם ומלקבל

 דרישתו.

, יהיה תקנונה טעון אישור השר בנושאים הנזכרים 67כאמור בסעיף לים ת חוקופ (1) )ו( 
 (;2בסעיף קטן )ב()

א' תשנ"ז  אדרב "בכ יוםקנונה לאישור עד לת תגיש את( 1) הבפסקמור ה כאקופ (2)
יע על ( או יוד1(; השר יאשר את התקנונים בנושאים האמורים בפסקה )1997במרס  1)

 אישורו;ל ימים מהיום שבו הוגשו 90רובו לאשרם, תוך סי

רו להוראות אישויתן רב לייעצות עם שר האוצר, יהיה רשאי לסר הת, לאחהשר (3)
בתקנון, בנושאים הטעונים אישורו לפי סעיף קטן זה, אם לדעתו יש בהן כדי לפגוע 

 וליםפת חבקו הכרה

 ההכר תנאי

 םחולי פתן קותקנו

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת
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בניהולה התקין של הקופה לטובת חבריה, והכל בשים לב, בין היתר, למספר חבריה 
 ורושיא ןלית רשהכספי של פעולותיה; סירב ה ףקשל הקופה, למצבה הכלכלי ולהי

 ימים מיום מתן הודעתו; 60עון תיקון, תוך טה תא לתקן נותמהזד כאמור, יתן לקופה

ראת השר, או לא אישר השר את ן לפי הוופה את הטעון תיקוה הקתיקנלא  (4)
ורות לקופה לחדול מלקבל חברים חדשים כל עוד לא ההתיקון שהוצע, רשאי הוא ל

 הטעון תיקון; ןקות

( לא 2קה )ספב עובהק דועמהני י שנעשה בו לפואו שינ הנונקשת םית חולקופ (5)
רין, נוי, פיטואושרו בידי השר, לא תהיה רשאית לפעול על פיהם בכל הנוגע לענין מי

, המנהל הכללי או נושאי משרה בכירים בה וןותקופת כהונה של המועצה, הדירקטורי
את  ותקנון אה תא השר רשן הוראה הנוגעת לסמכויותיהם, כל עוד לא אילעניאו 

 ף קטן זה;יעסבר ואמככל הבו,  השינויים

פים בו, ה אושר כאמור בסעיף קטן זה, יחולו על שינויים נוסקנונה שתקופ (6)
 (.1)ב -וראות סעיפים קטנים )ב( וה

 

 םבש ארקועצת קופת החולים, והיא תימ אהעליון של קופת החולים הונהל ף המהגו )א( .27
לים; למועצת קופת החולים יהיו הסמכויות הקבועות החו קופת נוןשם אחר שייקבע בתקבאו  הז

 בתקנון.

החולים יהיו נציגים של חברי קופת החולים אשר ייבחרו בדרך  קופתעצת במו )ב( 
ים בקשר עסקי עמה; מספר רושם ולא יהיו קחולישתיקבע בתקנון, ובלבד שלא יהיו עובדי קופת ה

 פחות משניים. אלו צהמוערי הבל חות עשירית מכלחלפ היהי םיהחבר יגינצ

 לים.החו שאי למנות משקיף מטעמו למועצת קופתות רבריאשר  )ג( 

 הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי תאגיד ייעודי. )ד( 
 

אחראי לבירור  דירקטוריון התאגיד הייעודי, ימנו –מועצת קופת החולים, ובתאגיד ייעודי  .28
 ים או בתאגיד הייעודי, לפי העניין,בקופת החול על ליקויים שיתגלו צביעתלונות החברים, אשר י

הביקורת הפנימית,  חוק לפי נימיוימליץ המלצות לתיקונם; לאחראי יהיו הסמכויות של מבקר פ
או בתקנות התאגיד הייעודי, לפי  , ככל שלא נקבעו סמכויותיו בתקנון קופת החולים1992-תשנ"ב
 .העניין

 

 לניהול עניניה של קופת חוליםלים כל - 1ו'פרק 
 

ליטה", "אמצעי שליטה" ו"בעל ענין" שה", "ש", "רכיחזקהא, "29סעיף ה וביף זבסע )א( .29
 .1968-כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -

לא תחזיק ולא תרכוש אמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד אחר, בין לים ת חוקופ )ב( 
מטרה ב רשתקתא ן, ולקיפימישרין או בעבבו,  עניןל היה בעת רשום ובין שאינו רשום, ולאשהוא 

 ליצור מיזם, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

התאגיד האחר(, היא בתחום הבריאות  -זם )להלן יד האחר או המיהתאגלות פעי (1)
 בלבד;

אמצעי  לשות מכל סוג לפח 20%ה של הקופה הם בשיעור של השליטעי אמצ (2)
 שליטה;

 וצר.מאת שר הבריאות ושר הא שאיתר מרה ךן לכנית (3)

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, קופת חולים רשאית להחזיק או לרכוש אמצעי שליטה  (1ב) 
בתאגיד אחר אף אם פעילותו אינה בתחום הבריאות, ובלבד שעיסוקו של התאגיד האחר הוא 

ת של קופת חולים לפי חוק זה או בתחומי הפעילות אספקת שירותי עזר משקיים בתחומי הפעילו
 של בתי חולים, והתקיימו כל אלה:

קופת החולים מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בתאגיד האחר, ואולם רשאים  (1)
( כי הקופה תחזיק בחלק 3שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה )

לת השליטה באותו מאמצעי השליטה בתאגיד האחר, ובלבד שהקופה תהיה בע
 תאגיד;

עיקר פעילות התאגיד האחר הוא אספקת שירותי עזר משקיים לאותה קופה או  (2)
לבתי חולים שבבעלותה, ורשאים שר הבריאות ושר האוצר לקבוע בהיתר לפי פסקה 

( כי כל פעילותו של התאגיד האחר תהיה אספקת שירותי עזר משקיים לקופת 3)
 לותה;החולים או לבתי חולים שבבע

 ניתן לכך היתר מראש מאת שר הבריאות ושר האוצר. (3)

 םוליח-קופתת מועצ

 ירורי לבאחרא
 םתלונות החברי

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 אחר אגידה בתשליט
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 44)תיקון מס' 
 2559-תשס"ט

( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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-ו)ב(  סעיפים קטניםיאות ושר האוצר לדון בבקשה למתן היתר לפי הבר א שרבבו )ג( 
  -אמצעי שליטה בתאגיד האחר  שלישקלו, בין היתר, אם ברכישה או בהחזקה ( 1)ב

ותים רישתן הת מטרות קופת החולים לפי חוק זה ואת מא דםלקכדי יש  (1)
 ריה;בחל

החולים העשויה לסכל את מתן שירותי  תפוקל ת עויבות מחלם הטמשו אין (2)
תקציבי בהתאם להוראות סעיף באיזון  הבריאות לפי החוק או לפגוע ביכולתה לפעול

32; 

 וע בדרך אחרת במטרה ממטרות חוק זה.לפג כדי אין (3)

, (1)ב-ו )ב( סעיפים קטניםיתר לפי וע, בהבשאים לקרושר האוצר אות הברישר  (1)ג 
דל להתקיים תנאי מהתנאים לפי סעיף זה או תנאי שנקבע בהיתר, יפוג תוקף ההיתר ח; יםאנת

הזדמנות להשמיע את  הבתום פרק הזמן שקבעו; פרק הזמן ייקבע לאחר שנתנו השרים לקופ
 טענותיה.

לפי סעיף זה יתר לא הלחר עי שליטה בתאגיד אצאמ םילוחת הפוקיקה החז ה אורכש )ד( 
לקופת ר האוצר (, יורו שר הבריאות וש1או לאחר שפג תוקפו של היתר כאמור בסעיף קטן )ג

לים האחר בתוך המועד שיקבע; לא מילאה קופת החו ידהחולים למכור את אמצעי השליטה בתאג
 ליםשהמחוזי בירו טית המשפבל תולפנ הלאחר הוראת המכירה, רשאי היועץ המשפטי לממש

למכירת אמצעי השליטה כאמור, לרבות על ידי אדם מיוחד שיתמנה לשם כך; על  וצ ןה שיתשבבק
לענין פעילות , 1983-פעילותו של אותו אדם יחולו הוראות פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

 .כונס נכסים

בשינויים אחר יד ההתאג)ג( יחולו גם על -ו (1, )ב()ב קטנים סעיפיםאות הור )ה( 
ולים לקופת החהוראות אלה, רשאי שר הבריאות להורות  אחרויבים; לא מילא התאגיד האחר המח

 אגיד האחר כאמור בסעיף קטן )ד(. בתלמכור את אמצעי השליטה שהיא מחזיקה 
 

צעי שליטה בשיעור מא, ןייפבעקאו  שריןתרכוש ולא תחזיק, במי אל ליםחו פתקו )א( א.29
או עיקר פעילותו מחוץ ל עסקיו כלשהו, בתאגיד שהתאגד על פי דין זר או בתאגיד שמרכז ניהו

  -ן כ םא ישראל, אלאוץ לרין או בעקיפין, בצורה כלשהי מחשלישראל, ולא תעסוק דרך קבע, במי

 ןתמלן שריבמי סייעויש בה כדי ל דבלב אותירבחום התב ר היאכאמולות פעי (1)
 שירותי בריאות לפי חוק זה לחברי הקופה;

בתאגיד האחר בשיעור של מחצית י שליטה ספר קופות ביחד אמצעו למפה אלקו (2)
צעי שליטה, והם מקנים לקופה או למספר קופות ביחד שליטה אממכל סוג של 

 אגיד האחר;בת

 ושר האוצר. הבריאות רש תמא שארתר מך הין לכנית (3)

 )ג( עד )ה( יחולו, בשינויים המחויבים, על מתן היתר לפי סעיף זה.29 סעיףאות הור ב() 

קנים מקטן )א(, לא יחולו על השקעת כספים והחזקת נכסים שאינם  סעיףאות הור )ג( 
 (.1ב)ב()29פי סעיף ם שנקבעו לכלליאמצעי שליטה שבוצעו בהתאם ל

 זה.ע לבחו רוןשומ הודהלמעט אזורי י -ל" ארשילחוץ מ, "זהיף בסע )ד( 
 

לא תיתן אשראי, לרבות הלוואה מכל סוג שהוא, ולא תערוב לחוב של לים ת חוקופ )א( ב.29
אחר; שר הבריאות ושר האוצר רשאים להתיר לקופות החולים או לקופה מסוימת לתת אשראי או 

 נאים שיקבעו לרבות בדבר היקף האשראי.וגים, והכל בתסל וא לכלדרך מור, לערוב כא

  -ר, רשאי לקבוע הוראות בדבר שר האוצ בהסכמתאות, הברישר  )ב( 

 והשקעה של נכסי קופת חולים;זקה י החדרכ (1)

ת שנתיאה הההוצת חולים וכן היקף פקו לש תוכירמ םשיווק וקידוסום, י פרדרכ (2)
 שרשאית קופה להוציא לענין זה;

ם להקמת תשתיות למתן שירותי בריאות לפי חוק זה, דרך כלל או יתנאים וכלל (3)
בין הקופות אות ברי רותילסוגים, וכן הסדרים בדבר דרכי רכישת שירותי תשתית ושי

ות לבין עצמן, כמתחייב מקיומן של תשתיות משותפות לפי הכללים האמורים, לרב
ים לפי פסקה זו רשאי לענין כל; לקביעת מחירים בכפוף לאמור בסעיף קטן )ג( לענין

ת ואפרמר הפסמאוכלוסיה בישוב ובהרכבה, בה ליתר, גם בגודין ההשר להתחשב ב
פת התשתיות על היקף ההוצאה סותל להיות ויהשהע הת בו, ובהשפעוהפועל

בות מרפאות כהגדרתן מבנים לרציוד ו  -הציבורית לבריאות; בסעיף זה, "תשתיות" 
 וק זה;פי חהדרושים למתן שירותי הבריאות ל, 1940העם,  ותלפקודת בריא 34בסעיף 

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 44)תיקון מס' 
 2559-תשס"ט

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

( 44)תיקון מס' 
 2559-תשס"ט

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 חוץ אגידה בתשליט
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

ניהול דבר ות בהורא
ופת של קעניניה 

 םחולי
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

  (7תיקון מס' )
 1998-"חשנת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

( 44)תיקון מס' 
 2559-תשס"ט
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  -זה  ןינעלין; ל ענם בעגיד קשור או עאקופה לתה יןות באקעס (4)

 ; 1968-שמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"חכמ -ן" עני "בעל   

 -א לפקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג96כהגדרתו בסעיף  -שור" יד ק"תאג   
 לים.וח מותנית בחברות בקופת , וכן תאגיד שהחברות בו1983

 10,000קופת חולים המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על  (1) )ג( 
תושבים, תיתן במרפאה שירות רפואי גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה 
מרפאה באותו יישוב, באופן שוויוני, בכפוף לסל השירותים והתשלומים של הקופה 

 –; בסעיף קטן זה שבה הם חברים

 מבנה בהחזקת קופת חולים שבו ניתנים שירותי בריאות לפי חוק זה; –"מרפאה" 

שירות הניתן בידי רופא משפחה, רופא ילדים, רופא נשים, אחות,  –"שירות רפואי" 
 מעבדה, או בית מרקחת לרבות חדר תרופות.

יקבע  סת,שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנ (2)
 הוראות לענין מתן שירות רפואי לפי סעיף זה ולענין כללי ההתחשבנות בין הקופות.

 

ת בין קופת חולים לבין נותן שירותים או ת מסוימושאי לקבוע שהתקשרויוות רבריאשר ה .35
 ן קופת חולים אחרת יהיו טעונות אישורו.ביל

 תפעלתים שירוקופת חולים עם נותן שירותים ובהפניית חבריה לנותן של  שרותבהתק .31
בין נותני השירותים, בתום לב ומשיקולים עניניים של טובת החבר  קופת החולים ללא הפליה

 וטובת כלל חברי קופת החולים.

כן יוח ותיהפ יבצקתחולים יהיה מורכב מתקציב רגיל ומתקציב פיתוח; ופת יב קתקצ )א( .32
 טעון אישור שר הבריאות ושר האוצר. אוהו תתישנ -תת תלדי שנה במתכונמ

 ם אחד מאלה:וליפת חה קועשת (1)א 

 ציב פיתוח לאישור שר הבריאות ושר האוצר;ה תקהגישלא  (1)

 ח המאושר;פיתוה קציבה מתחרג (2)

 סעיף קטן )ב(;ב כאמור ביבתה לאיזון תקציבחו עמדהלא  (3)

האוצר להורות לקופה בכתב על הפסקת הוצאה של כספים למטרות  ושר ם שר הבריאותרשאי
בהסכמים ר כן רשאים הם להורות לקופה להימנע מלהתקשו שיקבעו,פיתוח, לתקופה ובתנאים 

 מטרות כאמור.ל

 ביקצתב היתתיתן את שירותי הבריאות לפי חוק זה באופן שהוצאו וליםת החקופ )ב( 
לרבות החזרי קרן וריבית על  -זה "תקציב רגיל"  ןינעלה; ותיהכנסעל  יל בכל שנה לא יעלוגהר

 הלוואות.

צר רשאים לקבוע בצו שיעור שנתי מרבי של חברים שקופת ושר האואות הברישר  )ג( 
ובתה לאיזון חב הפוק הותא הבשנים שלאחר שנה שבה לא עמד ואלקלוט בשנה אית חולים רש

 )ה(.5ן )ב(, ויחולו לענין זה הוראות סעיף ף קטסעי לפי תקציבי
 

 עודי: תאגיד יי2ו'פרק 
 

 –, בהסכמת שר האוצר, רשאי להכיר בחברה לתועלת הציבור )בפרק זה שר הבריאות )א( .א32
 חברה(, כתאגיד ייעודי שפעילותו תוגבל למתן שירותים למבוטחיו בתחום בריאות השן בלבד.

חברה המבקשת להכיר בה כתאגיד ייעודי, תגיש בקשה לשר הבריאות ולשר האוצר  )ב( 
 ותכלול בה את כל אלה:

 התאגיד הייעודי; התקנון המוצע של (1)

פרטים בדבר הספקים שבאמצעותם היא מתכוונת לספק את שירותי רפואת  (2)
 השיניים, ובדבר איכות השירותים, נגישותם וזמינותם;

 –רשימת המחזיקים באמצעי השליטה בחברה המבקשת, וכן  (3)

רשימה של  –אם מחזיקי אמצעי השליטה בחברה המבקשת הם תאגידים  )א(
או חבר בתאגיד הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, של  הדירקטורים

 מנהלי העסקים ושל בעלי השליטה בהם;

רשימה של  –אם מחזיקי אמצעי השליטה בחברה המבקשת אינם תאגידים  )ב(
 מי שהם פועלים כשלוחיהם או כנאמניהם;

כל פרט נוסף הנדרש לשם בחינת מבנה השליטה בה, לרבות פרטים על  )ג(

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

( 36תיקון מס' )
 2557-תשס"ז

פת ת קורויוהתקש
 חולים

 ליהר הפאיסו

 ציבין תקאיזו
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

 הכרה בתאגיד ייעודי
 ( 55)תיקון מס' 

 2515-תש"ע
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 י החברה וגופים או יחידים הקשורים אליה או לבעלי השליטה בה;מייסד

פרטים בדבר האמצעים הכספיים של החברה המבקשת ושל בעלי השליטה בה,  (4)
וכן האמצעים הכספיים של כל גוף או יחיד אחר הקשור אליה, ככל שהדבר נדרש 

 לשם בחינת איתנותה הכספית של החברה ויציבותה הכלכלית;

נתונים ומסמכים נוספים אשר לדעת שר הבריאות או שר האוצר, או מי  פרטים, (5)
 שהם הסמיכו לעניין זה, דרושים לשם בחינת הבקשה.

 

ההכרה בחברה כתאגיד ייעודי תכלול הוראות ותנאים הנדרשים לשם הבטחת קיומן  )א( .ב32
של הוראות חוק זה ולשם ניהולו התקין של התאגיד הייעודי, ובכלל זה יכול שתכלול הוראות 

 אלה:

וראות להבטחת יציבותו של התאגיד הייעודי, ובכלל זה ההון העצמי הנדרש ה (1)
 מהתאגיד הייעודי;

ערבויות שימציאו המחזיקים באמצעי השליטה בתאגיד הייעודי או השולטים  (2)
בו, או כל יחיד או גוף אחר שזיקתו לתאגיד הייעודי משפיעה על איתנותו הכספית 

והמועדים והדרכים למימושן, וכן התחייבויות  ויציבותו הכלכלית, תנאי הערבויות
שעל כל אחד מאלה להמציא לשם השלמת ההון העצמי של התאגיד הייעודי, תנאי 

 ההתחייבויות והמועדים והדרכים למימושן;

 הוראות לעניין הגבלה של העברת מידע הנוגע למבוטחים; (3)

הכלכלי או  הוראות הנדרשות למניעת דחייה של מבוטחים על רקע מצבם (4)
 הבריאותי;

הוראות לעניין התקשרויות בין התאגיד הייעודי לבין צד קשור לתאגיד הייעודי,  (5)
 לרבות לעניין קבלת שירותים או רכישת טובין;

הוראות לעניין מתן שירותים נוספים, רפואיים או אחרים, לחברי התאגיד  (6)
תכנית לשירותים נוספים הייעודי בידי צד קשור לתאגיד הייעודי, שלא במסגרת 

 .10כמשמעותה בסעיף 

שר הבריאות ושר האוצר רשאים, מזמן לזמן, לשנות תנאים שנכללו בהכרה כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א( ולהוסיף תנאים, לאחר שניתנה לתאגיד הייעודי הזדמנות להביא את טענותיו 

 לעניין זה בתוך תקופה שיקבעו ובאופן שיקבעו.
 

 .בפעילות שהותרה לה לפי הוראות חוק זה חברה שהוכרה כתאגיד ייעודי תעסוק רק .ג32
 

 

לא ישלוט אדם בתאגיד ייעודי, ולא ירכוש ולא יחזיק בו או בתאגיד השולט בו, יותר  )א( .ד32
מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה, והכל בין בעצמו ובין עם אחרים, אלא על פי 

של  היתר מאת שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע בהיתר כי היקף אמצעי השליטה
בעל שליטה בתאגיד ייעודי לא יפחת משיעור כפי שהורו, או כי שיעור אמצעי השליטה שמחזיקים 

 בעלי השליטה, במצטבר, לא יפחת משיעור פי שהורו.

במתן היתר לפי סעיף זה יביאו שר הבריאות ושר האוצר בחשבון, בין השאר, את  )ב( 
ה כמבוקש, ובכלל זה את ניסיונו התאמתו של המבקש לשלוט או להחזיק כמות אמצעי שליט

 העסקי, עיסוקיו האחרים, חוסנו הכלכלי וניקיון כפיו.

 –לא יינתן היתר לפי סעיף זה  )ג( 

 לקופת חולים או לתאגיד שבשליטתה או שבשליטת בעל השליטה בה; (1)

לתאגיד שקופת חולים או שבעל השליטה בה, מחזיקים יותר מעשרים אחוזים  (2)
 בו; מאמצעי השליטה

 לתאגיד ששר הבריאות ושר האוצר סברו שיש לו זיקה מהותית לקופת חולים; (3)

-למבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים )ביטוח(, התשמ"א (4)
 , לרבות לתאגיד שבשליטתו.1981

שר הבריאות ושר האוצר רשאים לבטל היתר שניתן לפי סעיף זה, או לשנותו, לאחר  )ד( 
לבעל ההיתר הזדמנות להביא את טענותיו או לתקן את הטעון תיקון בתוך תקופה שיקבעו שניתנה 

 ובאופן שיקבעו, אם היה יסוד סביר להניח שהתקיים אחד מאלה:

 בעל ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר; (1)

בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה אשר מהותה, חומרתה או  (2)

הוראות ותנאים 
במסגרת הכרה 
 בתאגיד ייעודי

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

ייחוד פעילותה של 
חברה שהוכרה 
 כתאגיד ייעודי

 ( 55מס' )תיקון 
 2515-תש"ע

שליטה בתאגיד 
 ייעודי

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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 את ביטול ההיתר או את שינויו;נסיבותי המצדיקות 

הוגש נגד בעל ההיתר או נגד נושא משרה בו כתב אישום בשל עבירה כאמור  (3)
( וטרם ניתן בו פסק דין סופי או שמתנהלת נגד מי מהם חקירה פלילית בשל 2בפסקה )

 לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה; –עבירה כאמור 

ניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו  –לעניין בעל היתר שהוא תאגיד  (4)
ניתן  –תשלום חוב, ולעניין בעל היתר שהוא יחיד -או לחלק מהותי מהם בשל אי

 לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל;

קיים חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של התאגיד הייעודי, או קיים חשש לפגיעה  (5)
 ות חוק זה, אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.בטובת הציבור או בקיומן של הורא

מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי לא יעביר אותם לאחר, אם יהיה בכך כדי  )ה( 
להביא להפרה של הוראות סעיף זה או של הוראות היתר לפי סעיף זה, או ביודעו שהנעבר זקוק 

 להיתר לפי סעיף זה ואין בידו היתר.

מצעי שליטה בתאגיד ייעודי או בתאגיד השולט בו, קיבל רכש אדם שליטה או א )ו( 
שליטה או אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי בהעברה על פי דין, או שלט או החזיק אמצעי שליטה 

 –בתאגיד ייעודי, בניגוד להוראות סעיף קטן )א( 

רשאים שר הבריאות ושר האוצר להורות כי לא יופעלו זכויות ההצבעה או  (1)
י דירקטורים מכוח אמצעי השליטה וכן להורות על ביטול הצבעה או זכויות למינו

 מינוי שנעשו מכוח אמצעי שליטה כאמור;

רשאי בית המשפט, לבקשת שר הבריאות ושר האוצר, למנות כונס נכסים  (2)
למכירת אמצעי השליטה, כולם או חלקם; מונה כונס נכסים כאמור, תהיה לו, בכפוף 

ת הבלעדית להפעיל את אמצעי השליטה שלגביהם מונה להוראות בית המשפט, הזכו
 ואת הזכויות הנובעות מהם, עד אשר ימכרם.

 

מבוטח הזכאי לשירותי רפואת השיניים הכלליים, המנויים בתוספת השנייה, חייב, כתנאי  .ה32
לקבלת השירותים האמורים, להירשם או לרשום את ילדו, לפי העניין, בתאגיד ייעודי או ברישום 

 .או ילדו חברים, לפי העניין מיוחד בקופת החולים שבה הוא
 

כל הוראה על פי כל דין החלה על קופת חולים, לרבות הוראה המטילה חובות, המקנה  .ו32
זכויות למבוטח או המעניקה סמכויות לגוף או לאדם כלפי קופת חולים, יראו אותה כחלה גם על 
תאגיד ייעודי, אלא אם כן נקבע במפורש, לעניין הוראה מסוימת, כי לא תחול על התאגיד הייעודי 

 .ו כי תחול עליו בשינוייםא
 

 ובקרהקוח פי -ז' פרק 

 1958 -( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח6)9היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף לים החו קופת .33
 ]נוסח משולב[.

זה רשאי שר הבריאות לקבוע בתקנות סוגי רשומות  חוק לפי בקרהוה יקוחך הפלצור .34
 רפואיות ומינהליות שחובה על קופת חולים לקיים ולנהל.

זה ויבקר את איכות חוק ת יפקח על פעילותן של קופות החולים לפי ריאוד הברמש )א( .35
 בעו בתקנות.יקבקרה יוהשירותיהן; דרכי הפיקוח 

תקנות הוראות בדבר חובת הדיווח של קופות החולים למשרד בע ביקת אוריהבשר  )ב( 
 הבריאות ומועדו, ואת תקופות הדיווח בכל הנוגע לעניינים אלה:

 ם;יחולפת הבקו  יים על החברים וילדיהם הרשומיםסטטיסטנים נתו (1)

 הכספי של קופת החולים; יהולי הנדרכ (2)

 יווח והתנאים שבהם ניתנו;ת הדתקופים בנתנה קופת החולשאות הבריתי שירו (3)

 מלאי התרופות;וד והצי מצב (4)

 ופרטיהם;שירותים עם נותני יות קשרוההת (5)

 פואי., כספי או רהוליע נימיד (6)

ש מקופת חולים או מנותן שירותים ידיעות, ורדשהוא הסמיכו לכך רשאי למי  ל אוהמנה .36
שברשותם בדבר פעילותה של קופת החולים על פי  םירבהסת וואיות רפמסמכים, לרבות רשומו

 חוק זה; מי שנדרש לכך חייב למסור את המידע האמור.

תנהלת מ הינאש וא מת הוראה לפי חוק זהקופת חולים אינה מקיי יל כההמנ סבר )א( .37

 המדינהבקר רת מביקו

 שומותול רניה חובת

 קרהח ובפיקו

 יםהסברות וידיע

נגד  צעיםת אמנקיט
 קופת חולים

תנאי לקבלת שירותי 
 רפואת שיניים

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע

תחולת הוראות על 
 תאיגד ייעודי

 ( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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חבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא ל תתלל תוכשלא חשש ראוי או שקיים כ
עליה למלא אחר הוראות החוק או לתקן את הליקויים ה בה כי לשלוח לה הודעה בכתב שבה יתר

 שיפרט תוך תקופה שיקבע.

יודיע על ן )א(, של המנהל כאמור בסעיף קטפת החולים אחר ההתראה ה קומילאלא  )ב( 
ון יכנס את טורידירקאש הפנים של הקופה; יושב רה רולמבק ןוכך המנהל ליושב ראש הדירקטורי

וריון, ס הדירקטימים ממועד קבלתה; לא כונ 21הדירקטוריון לדיון בהתראה של המנהל, בתוך 
קטוריון ידון בהתראה של המנהל קבע; הדיריובמקום שד רשאי המנהל להורות על כינוסו במוע

 את החלטתו. להנויודיע למ
 

י לא כונס הדירקטוריון או כי לא מילאה קופת החולים אחר הל כהמנ ראה (1) )ג( 
ות שיהא רשאי יאהתראת המנהל, כאמור בסעיף קטן )א(, יודיע על כך לשר הבר

ת( ותגיש לו את המלצותיה; קדוהועדה הב - להלןלמנות ועדה שתבדוק את הענין )
מישה; אחד מחברי ח לע להיע ולא לושהעדה הבודקת לא יפחת משוה יחבר רפסמ

 הועדה הבודקת יהיה נציג היועץ המשפטי לממשלה;

ושר האוצר רשאים למנות חשב מלווה לתקופת עבודתה של אות הברישר  (2)
לקופה  והועדה הבודקת, אם ראו צורך בכך לאחר התייעצות בועדה, ולאחר שנתנ

 יה.ענותזדמנות להשמיע את טה

 15-ת תקבע את ממצאיה, בתוך תקופה שיקבע המנהל ושלא תפחת מבודקדה ההוע )ד( 
 ת טענותיה.יע אשנתנה לקופת החולים הזדמנות להשמ רים, ולאחימ

 

ים יה של הועדה הבודקת, כי קופת החולאות, לאחר שעיין בממצאהברישר  ראה )ה( 
ממלאת אחר הוראות לפי חוק זה או שאינה מתנהלת כראוי או קיים חשש שלא תוכל לתת  איננה

 .רסם את ממצאי הועדהפל למנהל תולחבריה את שירותי הבריאות לפי חוק זה, רשאי הוא להור
 

 

 14אות כי לא תוקן ליקוי שבשלו נתן הוראה לפי סעיף קטן )ה(, בתוך הברישר  ראה (1)ה 
 :רשאי הוא לנקוט אחד או יותר מהאמצעים האלהר, ימים ממועד מתן ההוראה כאמו

משרה  אשונ הע; הושיקבעפה שופת החולים לתקוקל ש השרמ אשועות נלהש (1)
קופת תחתיו לתקופת ההשעיה, בהתאם להוראות חוק זה ולתקנון כאמור, ימונה אחר 

 לים;החו

ה, בהסכמת שר האוצר, שלא להוציא כספים לצורכי פרסום, שיווק לקופרות להו א(1)
 ר עלוקידום מכירות, לתקופה שיקבע בהוראה; הוראה שניתנה לפי פסקה זו תגב

 (; 2ב)ב()29קביעה לפי סעיף 

שר האוצר, על עיכוב של סכום מכספי מקדמות  כמתסרות למוסד, בהלהו ב(1)
, ובלבד שהסכום המצטבר ע בהוראה(, לתקופה שיקב2)ב()16כמשמעותן לפי סעיף 

מן הסכום שהועבר לקופת החולים על ידי  2.5%על  הסקה זו לא יעלפ המעוכב על פי
 תקופתמה ית העיכוב; נסתיאהור הנתיו נבש בחודש הקלנדרי שקדם לחודש דסוהמ

המוסד את הסכום שעוכב לקופת החולים בצירוף ריבית חשב כללי  ריזחי בכויעה
מת רסעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפבדבר שי כמשמעותה בהודעה

 ברשומות;

פי סעיף לויו ינמלאים תנמלווה אף אם לא התקיימו ה בשחחולים  למנות לקופת ג(1)
 א)א(;37

ליה ת החולים במקום הנהלתה או שיפקח עמורשה שינהל את קופנהל ות מלמנ (2)
הפיקוח ואת סמכויות ומנהל מורשה(, ורשאי הוא לפרט את תפקידי הניהול  - )להלן

 המנהל המורשה;

 שה;רומהחולים ועדה שתייעץ למנהל ה קופתות ללמנ (3)

הכרה( ולקבוע את מועד  לוטיב - הלןל) יםלוהח רה בקופתההכ ל אתלבט (4)
 דה הבודקת המליצה על כך.הביטול, ובלבד שהוע

 

כך הודעה בכתב לקופת ל אות אמצעי לפי סעיף קטן )ה( ימסור עהברישר  נקט )ו( 
 .ומייםי םסם גם ברשומות ובשני עתונירופהחולים; הודעה על ביטול הכרה בקופת חולים ת

המוקנות למבקר פנימי לפי חוק הבקורת הפנימית, יות סמכויו הת יהבודקדה הלוע )ז( 
 .1968 -לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט 11עד  9ים , וכן יהיו לה סמכויות לפי סעיפ1992 -תשנ"ב

ראות ם, ההוויביהמח  ה שהתמנה לפי סעיף זה יחולו, בשינוייםמלווחשב על  (1)ז 

  )הוראת שעה(
 1999-תשנ"ט

( 16תיקון מס' )
 2552-שס"בת

  )הוראת שעה(
 1999-"טנשת
( 16תיקון מס' )

 2552-בשס"ת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  )הוראת שעה(
 1999-תשנ"ט

( 16תיקון מס' )
 2552-שס"בת
 ( 7תיקון מס' )

 1998-שנ"חת
  )הוראת שעה(

 1999-"טנשת
( 16' תיקון מס)

 2552-"בשסת

( 16תיקון מס' )
 2552-שס"בת

 (16תיקון מס' )
 2552-ס"בתש

( 16' תיקון מס)
 2552-שס"בת

( 16תיקון מס' )
 2552-תשס"ב

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 2תיקון מס' )
 1994-ה"נתש

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת
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 זה. חוק לפי ות על חשב מלווהלהח
 

ה על ביטול הכרה בקופת חולים, יקבע שר הבריאות הסדרים שיבטיחו הודעמתן עם  )ח( 
ופות חולים אחרות, ובכלל זה ם ורישומם בקחוליפת הי קושירותי הבריאות לחבר תןהמשך מת א

 למי שהוא יקבע; כן רשאי הוא למנותרפואיות את החובה של קופת חולים להעביר את הרשומות ה
 ההסדרים. ענהל מטעמו לביצומ

 לה:אאחד מ חולים פתבקויים נתק (1) )א( א.37

שנה הקודמת וגרעון מתוכנן לשנה השוטפת בשיעור ל בעובפן פה גרעולקו )א(
אמור במשך שתי שנות בשיעור היותר, או שלקופה גרעון בפועל או  5%של 

 תקציב רצופות; שיעורו של הגרעון ייקבע ביחס לתקבולי הקופה ממקורות
עודף  -" עוןרג, "הזיף עס , לאותה שנה; לענין13ם בסעיף יטרמון המפוהמי

שלומי ריבית, על הכנסות, בצירוף חריגה ת בקע תואהוצ בותרת, לוהוצא
 הפיתוח המאושר;מתקציב 

 (;1)א32שניתנה לפי סעיף הוראה ה פרפה ההקו )ב(

למנות לקופה חשב מלווה לאחר שנתנו לה הזדמנות  ריאות ושר האוצהבר רם שרשאי
 להשמיע את טענותיה.

נסת, כה לש םפיהכס ועדתשור שאים לקבוע, באירהאוצר  רושאות הברישר  (2)
 מלווה לפי סעיף זה.תנאים נוספים שבהתקיימם יתמנה לקופה חשב 

נוי חשב מלווה לפי סעיף זה ועל עיקרי סמכויותיו לפי חוק זה תפורסם ל מיעה עהוד )ב( 
ק חול א1 ףיעבס ותואחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמע לכברשומות ובשני עיתונים יומיים, ש

 .1965-כ"הה, תשהתכנון והבני
 

שמינה חשב מלווה רשאי להאריך את תקופת אחת; מי  מונה לשנהוה ימלו חשב )א( ב.37
 ם.נתייויו, ובלבד שמשך המינוי הכולל לא יעלה על שמינ

רשאי מי שמינה את החשב המלווה להאריך את מינויו ן )א(, ף קטסעי תוראואף העל  )ב( 
יעשה לאחר עיון בממצאיה של ועדה בודקת עיף זה תלתקופה שיקבע, ובלבד שהארכה לפי ס

 זה. שמונתה לענין

 ר וישולם בידי קופת החולים.צואשר הב המלווה ייקבע בידי החש ו שלשכר )ג( 
 

 ווה, יחולו הוראות אלה:ב מלה חשמונ ג.37

קור שהוא, לרבות מ יפקח על מערך ההכנסות של קופת החולים מכל לווהב המהחש (1)
עבור שירותים הניתנים בתשלום לפי חוק  ומיםעל התקבולים מהמוסד ועל גביית התשל

 ;רומאכ יקוחן הפלעניליתן לקופה הוראות  אוהרשאי ו, הז

 ינויו של חשב מלווה, לא תתחייב הקופה בכל דרך שהיא בהתחייבותד מעבמו החל (2)
ו בהתחייבות אחרת אשר לה השלכה ישירה על מצבה הכספי, וכן לא תיטול על כספית א

 ה;וומלה בשהח ידיאלא אם כן אושר הדבר מראש ב, יהעצמה מחויבות כספית אחרת כלש

פה עובד ולא תקבע את תנאי ב מלווה, לא תקבל הקוחש לשו יוינמעד במו החל (3)
אלא באישור החשב המלווה; החשב  ל עובדיההעסקתו, וכן לא תשנה את תנאי העסקתם ש

קופה  דבוה אדם כעמונ ן אישורו משיקולים תקציביים בלבד;תווה רשאי לסרב לימלה
, הז ןינלעתו; קהעס יוםסת לקופה לפעול לוהורל הווהמל בשבניגוד לאמור, רשאי הח

 לרבות עובד ארעי, עובד זמני ועובד על פי חוזה מיוחד; -" "עובד קופה

שניתנו  יד ניהולי בקופה חייב למלא אחר הוראות החשב המלווהתפק נושאכל  (4)
 יו.דע ומסמך הדרושים לו לשם מילוי תפקידימבמסגרת סמכויותיו ומכוחן, ולספק לו כל 

 

יגיש לשר הבריאות ולשר האוצר דין וחשבון על מצבה הכספי של  לווהב המהחש )א( ד.37
עשר  -שניםי והפה לגבי כל רבעון המסתיים ביום האחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעהקו

חשב ה; ועבקיים שיפוסנ טיםבאותו רבעון, וכן פר היתהוצאוו השל השנה, ויפרט בו את הכנסותי
כהונתו מיום ל תקופת ימים לפני תום תקופת מינויו, דין וחשבון כאמור ביחס לכ 30המלווה יגיש, 

 יו.מינו

 ץי)ה(, רשאי הוא להמל37לווה כי נתקיימו התנאים המפורטים בסעיף המ בשהח סבר )ב( 
יהיה חבר וה ולהמ בהחש; 37וראות סעיף להם תאהב תודקב הבפני שר הבריאות על הקמת ועד

 בועדה הבודקת שמונתה כאמור.

 (.2)ג()37ולו על חשב שמונה לפי סעיף זה, לא יח סעיףאות הור (ג)
 

 ווהב מלי חשמינו
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

חשב  נוית מיתקופ
 המלוו

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

ב החש תיוסמכו
ווה ופעולות מלה

 רוושאי תונוהטע
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

המלצות ון ווחשבדין 
 וההמלוחשב ה

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת
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 , חברהבריאות, לתבוע בשם קופת חוליםי לממשלה רשאי, לבקשת שר משפטעץ ההיו ה.37
יון או נושא משרה אחר בשל נזק שנגרם לקופה ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו קטורדיר

 ת החברות.דכד לפקו96בסעיף  תוכמשמעו -לענין זה, "נושא משרה" פי דין;  כלפיה על
 

ל טה ש, החלף לאמור בכל דיןסבנו, הנוען טוצרחולים על פירוק מופת טת קהחל )א( .38
לים ברוב של שני שלישים מהנוכחים בהצבעה ובלבד שבמנין קולות הרוב ת החופוק תצמוע

 האמור ייכלל רוב קולות הנציגים הנבחרים של חברי קופת החולים.

 יד, לשר הבריאות.מ, ךדיע על כן תוחולים על פירוק מרצו קופתיטה החל )ב( 

בפירוק  חולים תפוק ירלחב םייאורפ רים למתן שירותיםדבע הסקייאות רבהשר  )ג( 
ריה עד יאות לחבמרצון, ורשאי הוא לחייב את קופת החולים להמשיך במתן שירותי הבר

 .רתלהשתלבותם בקופת חולים אח

להקדש , חוסלה או פורקה על פי כל דין, יהפכו נכסיה, לאחר כיסוי חובותיהים שחול קופת .39
בריאות לתושבי המדינה , שמטרתו מתן שירותי 1979-תשל"טנות, הנאמחוק בורי כמשמעותו ביצ

לחוק האמור כל עוד לא מינה בית המשפט  36והם ינוהלו בידי הנאמן הציבורי שמונה לפי סעיף 
 מן אחר.אנ

 עדמי -ח' פרק 

תעביר למוסד או למשרד הבריאות, לפי דרישתם, את כל הנתונים לים ת חוקופ )א( .45
 הדרושים לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.

 60ופת חולים למוסד נתונים שנדרשו לפי סעיף קטן )א(, וחלפו אה קמציהלא  (1) )ב( 
המוסד לעכב כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק  יאשר, השיהדר מועדים מימ

 זה;

עיף קטן )א(, וחלפו סקופה למשרד הבריאות נתונים שנדרשו לפי אה ההמצילא  (2)
תן לקופה הזדמנות להשמיע את הבריאות, לאחר שנ רש ימים מיום הדרישה, רשאי 60

 כספים המגיעים לקופת החולים לפי חוק זה. לעכבוסד ת למטענותיה, להורו

שלום דמי ביטוח בריאות בעד עצמו או בעד אחר וכן מי שמשתלמים ב בתשחיימי  )ג( 
הדרוש למוסד  ןום, כל נתרישתביטוח בריאות, חייב למסור למעבידו או למוסד, לפי ד מיבעדו ד

 .הז קחו יפלע תפקידיו לביצו

הדרוש לה לאימות נתונים לגבי מי שרשום  עדימ םילת חולקופביר להעשאי סד רהמו )ד( 
 בה, לצורך ביצוע תפקידיה לפי חוק זה.

 –)בסעיף זה  1986-להעביר לחברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ושאי סד רהמו (1)ד 
א, מידע 4חוק או לגוף שייקבע לפי סעיף א לאותו 88חוק הדואר(, בנותנה שירותים לפי סעיף 

 י הסעיף האמור.לפ ויידקפע תהדרוש לו לביצו

דו, לפי דרישתם, מידע המצוי סמך על ילהעביר למנהל או למי שהושאי סד רהמו )ה( 
 זה. רד הבריאות לביצוע תפקידיו לפי חוקשברשות המוסד והדרוש למ

א 88דואר, בנותנה שירותים לפי סעיף החברה כהגדרתה בחוק ה ןכות ובריאה דמשר )ו( 
רשאים להעביר למוסד לפי דרישתו את כל הנתונים  א4 ףיעס יע לפייקבחר שלאותו חוק או גוף א

 לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה.
 

תורם שנתן לגוף העוסק בתחום הבריאות תרומה בסכום כלשהו, או שנתן לרופא,  )א( .א45
שקלים  2,500לחוקר בתחום הרפואה או הבריאות, תרומה בסכום מצטבר העולה על  לרוקח או

במרס, רשימה של התרומות שנתן כאמור  1חדשים בשנה, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד 
בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה למי ניתנה, את סכומה או את שווייה, וכן לגבי תרומה בכסף 

 את תיאורה. –תרומה בשווה כסף את ייעודה, ולגבי  –

גוף העוסק בתחום הבריאות שקיבל מתורם תרומה בסכום כלשהו, ימסור לשר  )ב( 
במרס, רשימה של התרומות שקיבל כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד  1הבריאות, בכל שנה, עד 

ה, ולגבי את ייעוד –כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף 
 את תיאורה. –תרומה בשווה כסף 

רופא, רוקח או חוקר בתחום הרפואה או הבריאות, שקיבל מתורם תרומה בסכום  )ג( 
במרס,  1שקלים חדשים לשנה, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד  2,500מצטבר העולה על 

תקבלה, את רשימה של התרומות שקיבל כאמור בשנה הקודמת, ויציין לצד כל תרומה ממי נ
את  –את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף  –סכומה או את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף 

 קופת םה בשתביע
 יםחול

 ( 9תיקון מס' )
 1999-שנ"טת

ופת של ק צוןק מרפירו
 םחולי

 ליםת חוקופ נכסי

מוסד דע לת מימסיר
 ולמשרד הבריאות

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

( 25)תיקון מס' 
 2554-תשס"ד

 ( 2ס' מ)תיקון 
 1994-נ"השת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

( 25)תיקון מס' 
 2554-תשס"ד

דיווח על תרופות 
 בתחום הבריאות

( 52)תיקון מס' 
 2511-תשע"א
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 תיאורה.

במאי, בכל שנה, יפרסם שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, באתר האינטרנט  1עד  )ד( 
 של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו לפי סעיפים קטנים )א( עד )ג(.

אות או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות שר הברי )ה( 
רשימה של התרומות שקיבל המשרד מתורמים ויציין לצד כל תרומה ממי נתקבלה, את סכומה או 

 את תיאורה. –את ייעודה, ולגבי תרומה בשווה כסף  –את שווייה, וכן, לגבי תרומה בכסף 

לכך ימסור את הרשימות כאמור בסעיפים קטנים )ד( שר הבריאות או מי שהוא הסמיך  )ו( 
 )ה( ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.-ו

בינואר בכל שנה, בשיעור  1-)ג( יעודכנו ב-הסכומים האמורים בסעיפים קטנים )א( ו )ז( 
עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה לפני 

בינואר של השנה שקדמה לה, ויעוגלו  1ד כאמור בפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון לעומת המד
השקלים החדשים הקרובים; שר הבריאות יפרסם הודעה ברשומות על הסכומים כפי  100-ל

 שעודכנו כאמור.

 –בסעיף זה  )ח( 

מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס לפי פקודת הרוקחים ]נוסח  –"בעל רישום"  
 פקודת הרוקחים(; –)בחוק זה  1981-חדש[, התשמ"א

כל אחד מאלה, ובלבד שהגופים המפורטים בפסקאות  –"גוף העוסק בתחום הבריאות"  
 ( פועלים שלא למטרת רווח:3( עד )1)

גוף העוסק בהספקת שירותים, במחקר ובפיתוח בתחום הבריאות, ובכלל זה  (1)
 בביצוע ניסויים קליניים;

 ים או עובדים בתחום הבריאות;גוף העוסק בייצוג חול (2)

גוף העוסק בקידום תחום הבריאות או בהגברת המודעות לנושאים בתחום  (3)
 הבריאות;

 קופת חולים; (4)

-לחוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם 4בית חולים ציבורי כהגדרתו בסעיף  (5)
1979; 

ות של גוף שקבע שר הבריאות בצו, ביאשור ועדת העבודה הרווחה והבריא (6)
 הכנסת;

 כהגדרתם בפקודת הרוקחים; –"הפנקס" ו"תכשיר"  

לרבות מכשיר, תוכנת מחשב, אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר  –"ציוד רפואי"  
ביוטכנולוגי, המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אבזר, 

 פואי, ולמעט תכשיר;חומר כימי, או מוצר כאמור במסגרת טיפול ר

 ;1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה"  

תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד המפורטים להלן, ולעניין  –"תורם"  
גם מי שאינו תושב ישראל וכן תאגיד הרשום  –)ה( -דיווח על תרומות לפי סעיפים קטנים )ב(, )ג( ו

 פורטים להלן:מחוץ לישראל, שהוא אחד המ

 יצרן, יבואן או משווק של ציוד רפואי; (1)

 בעל רישום של תכשיר; (2)

 יצרן, יבואן או משווק של תכשיר, אף אם אינו בעל הרישום; (3)

 (;3( עד )1תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים המנויים בפסקאות ) (4)

 בכסף או בשווה כסף. –"תרומה"  
 

ע וצילפי הוראות חוק זה לא תיעשה אלא במידה הנדרשת לבונתונים ידע רת ממסי )א( .41
 הרפואי הנוגע לו.ידע ל המות שהוראותיו, ותוך הגנה על הפרטיות של המבוטח ושמירה על הסודי

ע אליו מידע לפי חוק זה לגבי מבוטח תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך שהגיאדם כל  )ב( 
ביצוע שת ללא יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרויעשה בו כל שימוש א עבודתו, ישמרו בסוד ול

 ו בית משפט.צפי  לע ון איד ת חוק זה, ובכפוף להוראות כלוארהו

 ה באות להוסיף על הוראות כל דין.רק זות פהורא .42

על  רהשמי חובת
 תודיוס

 שמירת דינים
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 בילותיב קנצ -ט' פרק 

ב שתפקידו , נצייאותהבר  ימנה, באישור הממשלה ובאישור מועצתאות הברישר  )א( .43
ת לחוק שירו 23את סעיף רוהתחול  ביהנציב(; על מינוי הנצ -קבילות הציבור )להלן לטפל ב

 .1959-ויים(, תשי"ט)מינ דינההמ

ו של הנציב תהיה חמש שנים מיום המינוי, וניתן למנותו לתקופת כהונה הונתפת כתקו )ב( 
 ם.נוספת של חמש שני

  -יכהן כנציב  ולא מונהלא י .44

 ראל;רח ישו אזשאינמי  (1)

 ;ןקלו עמה ה ישעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלשע בשהורמי  (2)

ישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו בחוזה או ר, במשקשומי  (3)
בעסקה עם קופת חולים או עם נותן שירותים או עם מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור 

 עמם.

תלונה נגד קופת חולים, נותן שירותים כמשמעותו בסעיף להגיש לנציב  רשאיושב כל ת .45
 ילוי תפקידיהם לפי חוק זה.למ)ג(, עובד מעובדיהם או כל מי שפועל מטעמם, בכל הקשור 23

 רמבקלחוק  45-ו 43, 42, 41 עיפיםסב תונות לנציב תלונות הציבורת הנכויוהסמ )א( .46
 גם לנציב, בשינויים המחויבים. ]נוסח משולב[, יהיו נתונות 1958 -תשי"חנה, ידהמ

 ל על תוצאות הבירור של כל תלונה.למנה ווחדיב יהנצ )ב( 

מי שהוגשה  נגד ימיםמתא  עיםאמצ להמליץ לכל גורם מוסמך לנקוטשאי יב רהנצ )ג( 
 עליו תלונה.

ל חומר הקשור כ הנממ שולבקאות הבריף בישיבות מועצת תלהשתאי יב רשהנצ )ד( 
 שיראה לנכון. לעבודת המועצה כפי

ת הנציב לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויותיו ומתפקידיו של נציב תלונות כויובסמ אין )ה( 
 [.ב]נוסח משול 1958 -ר לפי חוק מבקר המדינה, תשי"חוהציב

בריאות היא מוצדקת ולא  החליט הנציב כי תלונה של מבוטח שענינה אי מתן שירותי )א( .א46
ימים מיום מתן ההחלטה, יהיה המבוטח רשאי  21לטת הנציב בתוך פעלה קופת חולים על פי הח
המנהל( בבקשה לאכוף את החלטת הנציב  –הסמיך לכך )בסעיף זה  לפנות למנהל או למי שהוא

המנהל למוסד על  הבקשה(; הוגשה בקשה ורכש המבוטח את שירותי הבריאות, יורה –זה  )בסעיף
יקבע, מתוך מקורות המימון המגיעים לקופה לפי ביצוע החזר למבוטח בעד הרכישה, בסכום ש

 (.1)א()16סעיף 

לענין הפעלת סמכותו לפי סעיף זה, יחולו על המנהל ההוראות החלות על הוועדה  )ב( 
המחויבים, ולענין ביצוע ההחזר יחולו על  ()א(, בשינויים3א)ה()3שמינה שר הבריאות לענין סעיף 

 וע החלטת הוועדה האמורה.המוסד ההוראות החלות עליו לענין ביצ

המבוטח לשירותי  הוגשה לבית הדין לעבודה תובענה שענינה זכאותו של (1) )ג( 
 בריאות נשוא התלונה, תודיע על כך קופת החולים שבה רשום המבוטח בכתב למנהל.

( במועד מוקדם 1בפסקה ) על אף האמור בסעיף קטן )א(, הוגשה תובענה כאמור (2)
המנהל, או המוסד אם המנהל הודיע לו על  הבקשה, לא יעשהמהמועד שבו הוגשה 

 כך, שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף קטן )א(.

מבוטח לא יהא זכאי להחזר כאמור בסעיף קטן )א(, בעד שירותי בריאות שרכש בטרם  )ד( 
 ניתנה החלטת הנציב כאמור בסעיף קטן )א(.

 

ציב ובדבר האחראי קופת חולים תציב שלט בכל מרפאה, במקום בולט, ובו מידע בדבר הנ .ב46
, תפקידיהם, סמכויותיהם והדרכים שבהן ניתן לפנות 28לבירור תלונות החברים שמונה לפי סעיף 

 –אליהם; מידע כאמור ייכלל גם בפרסום שיישלח לחברים אחת לשנה; בסעיף זה, "מרפאה" 
 (.1ב)ג()29כהגדרתה בסעיף 

 

 ןנשיוע -י'  פרק

( 4)א()61סעיף מאסר שנה או קנס כאמור ב -דעין אחד מאלה, דינו ביו שעשהמי  )א( .47
 כפל הקנס האמור: -הוא תאגיד  (, ואםנשיןהעו  חוק -)להלן  1977-לחוק העונשין, תשל"ז

סירב לרשום תושב שביקש להירשם בקופת החולים, הגביל את הרישום או  (1)
 )ג(;4התנה אותו בתנאי או בתשלום כלשהו, בניגוד לאמור בסעיף 

 

 ותילקב יבי נצמינו

 הנציב ינוים למתנאי

 נהתלו הגשת

 י בירורודרכיות סמכו

 יןעונש

( 2)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ה

תלונה שענינה אי מתן 
 שירותי בריאות

( 34)תיקון מס' 
 2556-תשס"ו

 מתן מידע לציבור
( 39)תיקון מס' 

 2558-תשס"ח
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לעבודה פרטים לגבי זהות קופת החולים שאליה הוא שייך,  ועמדש ממביק א(1)
ת ייכולהשתנאי כלשהו הקשור תב הדעבו תנהה ו(, א1)ד()4גוד להוראות סעיף ינב

, בניגוד ופת חולים מסויימת, או חייב עובד להירשם בקופת חולים מסויימתלק
 (;2)ד()4 להוראות סעיף

 

י הבריאות או עבור רותיוח בריאות או כל תשלום אחר עבור שביט דמי גבה (2)
 ףיעסות אהורל ד, או בניגו10 -ו 8, 7ם, שלא כפי שנקבע בסעיפים משליביטוח 

 (;1ב())13

 (;1)ב()14ביטוח בריאות עבור עובדו כפי שנקבע בסעיף  דמי שילםלא  (3)
 

ולים למטרה בתקבתמש והש  13ממקורות המימון כאמור בסעיף פים ל כסקיב (4)
 ;20שאינה אחת המטרות המפורטות בסעיף 

מתן שירותי בריאות לפי חוק זה ולא נתנם למי שזכאי להם לפי אי לאחר היה (5)
 חוק זה או הפלה בין זכאים במתן שירותים כאמור;

 

ליטה בתאגיד ייעודי או שלט בתאגיד ייעודי, בלי שהיה בידו החזיק אמצעי ש (א5)
 ד)א(;32היתר, בניגוד להוראות סעיף 

 

העביר אמצעי שליטה בתאגיד ייעודי, אם היה בכך כדי להביא להפרה של  ב(5)
ד, או ביודעו שהנעבר זקוק 32ד או של הוראות היתר לפי סעיף 32הוראות סעיף 

 ה(;ד)32להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 
 

ך או הסבר שברשותו , מסמדיעהכך, יל או למי שהמנהל הסמיכו להלמנמסר לא  (6)
 ;36אשר נדרש למסרם לפי סעיף 

 ;40וסרו לפי סעיף למד או למשרד הבריאות מידע שחייב וסלממסר א ל (7)
 

עשה בו שימוש או גילה , הזודיות מידע שהגיע אליו לפי חוק על סשמר לא  (8)
 ;ק זהת חווראוהנדרשת לביצוע ה ידהמב אלר שחאלאותו 

ונות או רשומות, או לא קיים חובת הדיווח, הכל כפי שקבע שר חשב ניהללא  (9)
 , לפי הענין;35או  34)ג(, 10יפים ת לפי סעהבריאו

 ג.37ם להוראות סעיף בהתאפעל לא  (10)
 

 –א)א( עד )ג(, דינו 40מי שביודעין לא מסר דיווח על תרומות בהתאם להוראות סעיף  (1א) 
 כפל הקנס האמור. –( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד 2)א()61מור בסעיף קנס כא

 

 נס:ק –דעין אחד מאלה, דינו ביו שעשהמי  )ב( 

 )נמחקה(; (1)
 
 

 )ו(;14( עד 2)ב()14ביטוח בריאות כפי שנקבע בסעיף  דמי שילםלא  (2)
 

פרסם מידע או להעמידו לרשותו של חבר, כפי שנקבע בסעיף תו לחוב הפר (3)
 )ה(;26

 )ז( 10הוראה שניתנה לפי סעיף הפר או  א29-ו 29 סעיפיםאות הור הפר (4)
 (.1)א32-ו

 

ביצוע  ם בה גם כל אדם אשר בשעתגיד, יואשלפי סעיף זה בידי תא בירהרה ענעב )ג( 
האחראי למעשה  ריכירה היה בו מנהל פעיל או שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי בעבה

 שניים אלה: חהוכין כ א אםאלנושא העבירה, 

 דיעתו;יב אלש רהנעב בירהשהע (1)

 כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע העבירה. ט אתא נקשהו (2)
 ת הבריאותמועצ -י"א פרק 

 אות(.הבריעצת מו  -ועצה לביטוח הבריאות הממלכתי )להלן זה מת בממוק )א( .48

יהיה יושב ראש מועצת הבריאות; השר רשאי למנות את המנהל לממלא אות הברישר  )ב( 
 מקום דרך כלל, או למנות חבר מועצת הבריאות לממלא מקום לענין מסוים.

 ה של מועצת הבריאות תהיה ארבע שנים.הונתפת כתקו )ג( 

 ת לשלושה חודשים.אחלפחות ס ות תתכנבריאצת המוע )ד( 

 ות תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.בריאצת המוע )ה( 

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת
( 13תיקון מס' )

 2551-אשס"ת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת
 ( 7תיקון מס' )

 1998-שנ"חת

צת מוע הקמת
 בריאותה

( 2)תיקון מס' 
 1994-תשנ"ה

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

 ( 55תיקון מס' )
 2515-תש"ע

( 52)תיקון מס' 
 2515-תשע"א
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ות רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב בריאצת המוע )ו( 
תיה, וכן רשאית היא להיעזר כויוש לועדה, להעביר לועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמרא

 .הירמומחים שלא מבין חבב

  -והם  46ועצת הבריאות ובכלל זה היושב ראש יהיה רי מר חבמספ )א( .49

 בריאות מקרב עובדי משרד הבריאות;מנה שר הוששה חברים שיאות הברישר  (1)

חברים מקרב עובדי  ושניקרב עובדי משרד העבודה והרווחה, ים מחבר שני (2)
 רווחה;הו עבודהה רהמוסד לביטוח לאומי, שימנה ש

 ובדי משרד האוצר;ע ברקמ אוצרשר הנה משי דאח חבר (3)

 נה שר המשפטים מקרב עובדי משרד המשפטים;שימ אחד חבר (4)

 נציגו; אולישראל  -הגנה -ראשי בצבאואה ן רפקצי (5)

ואית ומדעי פרהם מתחומי הרפואה, המינהל, הכלכלה, האתיקה ומחימ השחמי (6)
 ;אותירבהחברה שימנה שר ה

פתח יחסי שיקבע שר הבריאות מ יפל החלוקים בחול ופותשל ק יגיםה נצעשר (7)
 בהתחשב במספר החברים בכל קופת חולים;

 של ההסתדרות הרפואית הישראלית;גים נצי שני (8)

 ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל; ד שלג אחנצי (9)

 ים;חהסתדרות הרוק ד שלג אחנצי (10)

 ;תויחאם וההאחיגון רל אשגים נצי שני (11)

 רפואיים; -הארגונים הפארה ד שלג אחנצי (12)

 ארגון העובדים הסוציאליים; ד שלג אחנצי (13)

 המוכרים בישראל; הדיקנים של בתי הספר לרפואה ד שלג אחנצי (14)

 ארגון יציג של עובדים; של דאח גנצי (15)

 ארגוני מעסיקים; ד שלג אחנצי (16)

 המקומי; לטוןז השכד של מרג אחנצי (17)

 ארגון המועצות האזוריות; ד שלג אחנצי (18)

י בתי חולים שהבעלות בהם היא קרב מנהלנה שר הבריאות משימ אחד חבר (19)
 ברובה פרטית;

 ימנה שר הבריאות מקרב מועמדים שיציעו ארגוני החולים;ים שחבר שני (20)

 תצעודי מש בישתוג ציםך רשימת המומלותמ תיאורהב רש מנהד שיג אחנצי (21)
 סיכולוגים והסתדרות הפסיכולוגים.פה

ה ייצוג לשני המינים בלפחות רבע משלה יהים שימונו מקרב עובדי המחבריכב הבהר )ב( 
 שני מינים.ל גה ומעלה יהיה ייצושלושל ההרכב, בהרכב הנציגים של גוף המיוצג בידי כלמ

כהונתה של מועצת הבריאות באחת  יחדל לכהן לפני תום תקופתאות ריהבת עצמוחבר  .55
 מאלה:

 ת כתב התפטרות ליושב ראש מועצת הבריאות;מסירטר בהתפ (1)

 פרש או הושעה מן השירות; -מדינה היותו עובד ה בהנתמנאם  (2)

חדל סיים עבודתו או  -יותו עובד, חבר או ממלא תפקיד בגוף מסוים ה בהנתמנאם  (3)
 באותו גוף. לא אותו תפקידמל לדח ר אות חבלהיו

קופת ת שבחר חבר למועצת הבריאות רשאי להעבירו מכהונתו לפני תוםאו  מינהמי ש .51
 כהונתה של מועצת הבריאות באחת מאלה:

 לא את תפקידו;מל רך קבע,נו, דר ממנבצ (1)

 של עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.ום באיש תבכ דוש נגהוג (2)

 בריאות יהיו אלה:ה ועצתדי מתפקי .52

 בריאות לענין חוק זה בנושאים הבאים:שר העץ לליי (1) 

 ביטוח בריאות;דמי ורי שיע )א(

צת מוע הרכב
 בריאותה

כחבר  ונהת כהפקיע
 אותהברי צתעומ

 הונהה מכהעבר

 ועצתדי מתפקי
 הבריאות
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 דשותות חין היתר, בטכנולוגיב בבהתחש תושירותי הבריא בסל וייםשינ )ב(
 ויותיהן;ועל

ת ונות באיכות שירותי הבריאות, זמינותם ונגישותם בהתאם להוראושוויום הקיד )ג(
 החוק;

 הקצאת מקורות להרחבת שירותי הבריאות;דה לת מיאמו ד()

 רותי הבריאות;ד שימבוטחים בעשל  ומיםתשל )ה(

 ;תאובריחום התב ות במישור הממלכתיערכייות סוג )ו(

 לניצול משאבים לפי צרכים שונים; תואירבהחום ה בתקדימו ותיפי עדסדר )ז(

 י;בריאות על בסיס אזורי או בין אזורותי שיר מתן )ח(

שיקבע שר הבריאות, או ששליש מחברי מועצת הבריאות יבקשו  אחר נושאכל  )ט(
 לדון בו;

מקצועיות  תחוות דעוביצוע החוק ולערוך מחקרים, סקרים  רחעקב אים מלקי (2)
 ;רשהקבע ן שימכו צעותבאמ

עדכני ושוטף לחברי קופות החולים בדבר זכויותיהם לפי החוק, ידע סם מלפר (3)
ים מטעם כל קופת תי הם נותני השירוומעומדים לרשותם, היכן ניתן לקבלם השירותים ה

 חולים;

 חקה(;)נמ (4)

 עים נגד קופת חולים;אמצ קיטתין נלענ 37עד לה בסעיף ושי קידפתת הא אלמל (5)

 .43נציב קבילות לפי סעיף נוי ר מילאש (6) 
 

 ות כלליותהורא - י"בפרק 

הרואה עצמו או  24 סעיףלפי נפגע מסירובו של שר הבריאות להכיר בו צמו אה עהרו )א( .53
)ה( רשאי לערער על החלטת שר הבריאות לפני 37נפגע מנקיטת אחד האמצעים המפורטים בסעיף 

 אמצעי.ימים מיום מסירת ההודעה על הסירוב או נקיטת ה 45בית המשפט המחוזי בירושלים תוך 

מתן עד  ביצוע ההחלטה ביעוכ ת חוליםפקובכאמור על ביטול הכרה עור ש ערהוג )ב( 
 רעור, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.עב יפוסדין פסק 

ביל ולא תשלול זכותו של חבר או של כל אדם אחר לפנות לא תגים לת חוקופ )א( .54
 לערכאות.

למעט תביעת נזיקין,  בענהל תון בכדית לדוסמכות ייחו ההיתודה בעל יןת הדלבי )ב( 
שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד, קופת חולים, 

או  םילבין קופת חולוסד א, או שבין המ3זה, או הועדה שהוקמה לפי סעיף  וקנותן שירותים לפי ח
 ת.בריאו חטוילבין מי שחייב בתשלום דמי ב

בהתייעצות עם שר הבריאות ושר העבודה והרווחה, רשאי לקבוע ים, פטשמה רש )ג( 
 ת תובענות וערעורים לענין סעיף קטן )ב(.דים להגשבתקנות מוע

 

( של הגדרת "חייל" 1ל חייל בשירות סדיר כמשמעותו בפסקה )ל עחוי לאה ז וקח )א( .55
החייל(, במשך תקופת שירותו, למעט חייל  -)להלן  1955-לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 1בסעיף 

 בשירות חובה בתקופת שירות ללא תשלום.

מי  ל אולישרא -הגנה  -צבא לש הרפואהל יכאי לשירותי בריאות מחיה זל יהחיי )ב( 
 עמו.ל מטשפוע

תי וטין או לשעה מלהיות חייל מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי לשירולחל שחדלמי  )ג( 
 ת חייל, ויחולו עליו כל החובות הקבועות בחוק.יות לפי חוק זה, מהמועד שבו חדל להבריאו

בוע קל, ודה והרווחהבעהרשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ושר אות הברישר  )ד( 
טינים של חייל, בדבר רישום בקופת חולים ומתן שירותי קה םידלוהיזוג ה -בןגבי הסדרים ל

 ם מתשלומים לשירותיריביטוח בריאות ודרכי גבייתם, ופטועור דמי בריאות, וכן בדבר שי
 הבריאות.

ון ושר טחשר העבודה והרווחה, ובהסכמת שר הב םע, בהתייעצות אות רשאיהברישר  )ה( 
, 1955 -לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 1יף עסב ותועמשמיל כי חילגב ר, לקבוע הסדריםצאוה

ריאות, דרכי ב בריאות וכן בדבר שיעור דמי ביטוחשירותי הבדבר רישום בקופת חולים, דרך מתן 
בלבד ששיעור דמי ביטוח בריאות מהשכר ו גבייתם, פטורים מתשלומים והסדרי תשלום אחרים

 ( 7' מס)תיקון 
 1998-שנ"חת

ם חולי פתר קוערעו
ת שר החלטעל 

 אותהברי

 כאותלער פניה

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת
 ( 9תיקון מס' )

 1999-שנ"טת

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

ת ריאותי בשירו
 ללחיי

( 21יקון מס' )ת
 2552-תשס"ג
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ם ירות קבע, יהיה זהה לשיעור המשתלהמשולם לחייל, המשרת בשירות סדיר לפי התחייבות לש
עבודה ה תדפי סעיף קטן זה יובאו לאישור ועל ת(; תקנו1())ב14בעד עובד לפי הוראות סעיף 

 חוק זה. לש ותלתחי םמיו ייםתשנ ךשל הכנסת תו הרווחהו
 

  -ם רשאי לקבוע הסדרים מיוחדיאות הברישר  )א( .56

  בקופת החולים ודרך מתן שירותישום ר ריבדב (1)

  - אותיהבר

 -מעותו בחוק הפיקוח על מעונות תשכ"ה, כמשורר במעוןהמתגוטח למב )א(
ודרכי טיפול(,  נישהטה, ע)שפי תו בחוק הנוערומשמעכן נעול ומעב, או 1965

 ;1971-תשל"א

וק טיפול בחולי ו בחמעותכמש שפז בבית חולים לחולי נפשהמאווטח למב )ב(
 ;1991-נפש, תשנ"א

אדם אחר על  ו שלמורתבמש פוטרופוס או שנמצאנה לו אשנתמוטח למב )ג(
 דין; לכ פי

 ע;שיקבאים ישראל ואינו מבוטח לפי חוק זה בהיקף ובתנצא בשנמ למי )ד(

 ציר;לע או רסיאל )ה(

 ח בריאות;ביטויני בענ ים שנעשו בין ישראל ובין מדינת חוץהסכמצוע לבי (2)

 ים מחוץ לישראל.ל בסיס הדדי, בשירותי בריאות הניתנרה, ער הכבדב (3)

ישור ו באיקבע( י3)-( ו2סקאות )פ( ו)ד-ג( ו(, )()א1סעיף קטן )א( פסקה )לפי רים הסד )ב( 
 האוצר.()ד( ייקבעו גם באישור שר 1שר העבודה והרווחה; הסדרים לפי סעיף קטן )א()

שר האוצר, באישור שר העבודה והרווחה, רשאים לקבוע שיעור דמי ביטוח ות ובריאשר ה .57
  -גביה  יכרוכן ד םיבריאות מיוחדים ופטור

 חקה(;)נמ (1) 

 (;1)א()56יף בסע וייםלמנ (2) 

 חקה(.)נמ (3) 
 

  -ה יף זבסע )א( .58

ץ מחו ימים 182חודשים רצופים שבמהלכם התגורר אדם  12תקופה של  -" רותעדיה "שנת 
  -א בחשבון , ובלבד שבמנין הימים האמורים לא תובשראללי

 (;2001במרס  1ליום י"ד באדר תשס"א ) קדמהפה שתקו (1)

 לה לפי חוק השבות;לעו למועד שבו נעשה לראשונה קדמהפה שתקו (2)

ע, ת קבישיברה או רשיון לשנה אשוארלו לו למועד שבו ניתנ קדמהפה שתקו (3)
 ;1952 -סה לישראל, תשי"בינכה קוי חלפ

תכוף לאחר תום השירות הסדיר של חייל  דשים שחלהחו 24ל פה שתקו (4)
חודשים; לענין זה  24רות קבע של תקופה שאינה עולה על שימשוחרר, או מיום סיום 

-  

חיילים  תטילקוק חל 1ף יעסכהגדרתם ב -" ו"שירות סדיר" רחרמשול י"חי
 ; 1994-דתשנ"רים, משוחר

לישראל )גמלאות( לחוק שירות הקבע בצבא הגנה  1הגדרתו בסעיף כ -בע" קות ר"שי
 ; 1985-לב[, תשמ"הנוסח משו]

יד שפק בלבדחלה תכוף לאחריה, ושה פתקו תבוריה קטין, לבה הפה שתקו (5)
 לפקודת מס הכנסה, כי דינו כדין עולה; 35ומה קבע לגביו לענין סעיף ש

לחוק הביטוח הלאומי,  378באזור, כהגדרתו בסעיף  שב ישראלובה תפה שתקו (6)
 ;התגורר באזור

שר בעדה שילם למוסד את דמי ביטוח או אורכה הוא היה תושבלכל פה שתקו (7)
מי ששילם דמי ביטוח כ םדא ביחשזה ינין ה; לעליו לפי חוק זעהחלים  תבריאוה

בריאות בעד תקופה כאמור, אם לא היה קיים לגביו חוב של דמי ביטוח בריאות בעד 
 שים;חוד 12ומו עולה על אותה תקופה או בעד כל חלק ממנה, שהפיגור בתשל

 ת.וחשתי שנות היעדרות רצופות לפ -" תרויעדפת ה"תקו 

 יםיוחדים מהסדר

רים שיעוים ופטור
 מיוחדים

 ( 2תיקון מס' )
 1994-תשנ"ה

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

של ותו ת זכהגבל
תושב ששהה מחוץ 

 שראללי
 ( 9)תיקון מס' 

 1999-תשנ"ט

( 15תיקון מס' )
 2551-שס"את
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ב, במועד שקדם לתקופת היעדרות, לא יהיה זכאי לשירותי בריאות לפי תוש שהיהמי  )ב( 
בתקופת ההיעדרות, ובלבד שהתקופה ש כנגד כל שנת היעדרות חודשחוק זה, למשך תקופה של 

של  ופהקת -תקופת המתנה(. לענין סעיף קטן זה, "חודש"  -הלן שים )לחודשישה לא תעלה על 
מהלך שנה, שהיא אינה שנת היעדרות של אותו אדם, או ב םדא לאל שבישר יםפורצ ימי שהייה 25

תקופה קצרה יותר של ימי שהייה כאמור, שקבע המוסד לגבי אדם מסוים, אם אותו אדם הוכיח 
, או אם הוכיח יוחדות המצדיקות את קיצור התקופהלמוסד כי בשל עיסוקו קיימות נסיבות מ

 .למוסד כי בשל טיפולים רפואיים שהוא נזקק להם, הוא שהה מחוץ לישראל

ב בתקופת המתנה, ימסור על כך המוסד הודעה לקופת החולים שבה הוא חיי אדם היה (1)ב 
 פת ההמתנה הנדרשת ממנו.וקתהודעה תפורט ום; ברש

קופת החולים לגבי שינויים בתקופת ההמתנה הנדרשת מאדם ן את דכיעד המוס (2)ב 
 בהתאם למשך היעדרותו.

ת המתנה יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות לפי חוק זה, מתום ופתקלים שהש אדם (3)ב 
ה הודעיתן סד יהיעדרות נוספת; המו נתשביו לג האותה תקופה, ובלבד שעד אותו מועד לא נצבר

 ם כי אותו אדם סיים את תקופת ההמתנה הנדרשת ממנו.לקופת החולים שבה רשום האד

( בשנה 3טן )בגבי אדם כי תקופת ההמתנה הושלמה כאמור בסעיף קסד להמו מצא (4)ב 
תו ם אוורש השב סד לקופת החוליםמוהך כ על עיודיכי היא, לגביו, תקופת היעדרות,  ררשנתב

ו של אותו אדם לשירותי בריאות ם שקופת החולים קיבלה את ההודעה תיפסק זכאותויהמ; םדא
 המתנה הנדרשת ממנו לגבי מלוא תקופת היעדרותו,ה לפי חוק זה, כל עוד לא השלים את תקופת

 בטלה; -( 3ן )בטק ודעה לפי סעיףוהה

את קופת החולים לגבי השינויים בתקופת ההמתנה הנדרשת מאותו אדם דכן ד יעהמוס 
תנה הנדרשת מאותו אדם לא תבוא בחשבון תקופת (; במנין תקופת ההמ2כאמור בסעיף קטן )ב

 .תהיעדרו תתקופ, המתנה שלגביה מצא המוסד כי היא הושלמה בשנה שנתברר כי היא, לגביו

א, כי מועד 3קבע לגביו, לפי הוראות סעיף  דסומהו מתנהפת הותק ויבגל שחלהמי  )ג( 
  -סד ודעת המותחילת התושבות קדם למועד מתן ה

שבות ועד ליום שבו ניתנה לו הודעת המוסד, תועד תחילת השממוופה התק (1)
 נין תקופת ההמתנה;א במתוב

 .גבי תקופת ההמתנהל ויחול אל( 3)-( ו2א)ה()3 סעיףאות הור (2)

 –בסעיף זה  (1) )ד( 

דמי ביטוח בריאות החלים לפי חוק זה, לגבי עובד שהכנסתו היא  –"תשלום מיוחד" 
 בשלושים;השכר הממוצע, כשהם מוכפלים 

לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה ידוע  2כמשמעותו בסעיף  –"השכר הממוצע" 
בחודש ינואר החל סמוך לפני תחילת ביצוע התשלום המיוחד, ולגבי מי שהחל לשלם 

השכר הממוצע של חודש ינואר  –את התשלום המיוחד לראשונה בחודש ינואר 
 האמור;

זה רשאי לשלם למוסד, חרף תקופת אדם החייב בתקופת המתנה לפי סעיף  (2)
תקופת  –ההמתנה, תשלום מיוחד לפי הוראות סעיף זה באחת הדרכים האלה )להלן 

 התשלום(:

במספר תשלומים חודשיים שווים ורצופים שאינו עולה על שישה בהתאם  )א(
 לבקשת המבוטח;

 פעמי;-בתשלום חד )ב(

תנה מיום תום תקופת שילם אדם תשלום מיוחד, לא יהיה חייב בתקופת המ (3)
התשלום ועד ליום שבו נוצרה לגביו תקופת היעדרות נוספת, ובלבד שלא היה קיים 
לגביו, לגבי תקופת התשלום, חוב בעד התשלום המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה על 
שלושה חודשים; ואולם, בתקופה שתחילתה ביום פרעון מלוא התשלום המיוחד 

יה חייב בה אילולא שילם את התשלום המיוחד, לא וסיומה בתום תקופת ההמתנה שה
, וכן לשירותי בריאות 11יהיה זכאי אותו אדם לשירותי בריאות לפי הוראות סעיף 

 )ד( לתוספת השניה;6המנויים בפרט 

שילם אדם תשלום מיוחד לפי סעיף קטן זה, ימסור המוסד הודעה על כך לקופת  (4)
 החולים שבה הוא רשום;

(, ונוצר לגביו, לגבי תקופת 2לם תשלום מיוחד לפי פסקה )החל אדם לש (5)
התשלום, חוב בעד התשלום המיוחד שהפיגור בתשלומו עולה על שלושה חודשים, 

( 15תיקון מס' )
 2551-אשס"ת

( 31)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 41)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח

( 15תיקון מס' )
 2551-שס"את

( 15' תיקון מס)
 2551-תשס"א

( 15תיקון מס' )
 2551-"אתשס

( 15תיקון מס' )
 2551-שס"את

( 15תיקון מס' )
 2551-אשס"ת

( 41תיקון מס' )
 2558-תשס"ח
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לא יהיה זכאי לכל זכות הנתונה בפסקה האמורה למי ששילם תשלום מיוחד במהלך 
 תקופת תשלום מלאה, והוא יהיה זכאי להחזר הסכומים ששילם.

ם אדם את תקופת ההמתנה החלה לגביו לפי הוראות סעיף קטן )ב(, או שילם השלי (1)ד 
תשלום מיוחד חלף תקופת ההמתנה לפי הוראות סעיף קטן )ד(, והמוסד לא נתן על כך הודעה 

(, לפי הענין, זכאי אותו 4( או )ד()3לקופת החולים שבה רשום האדם לפי הוראות סעיף קטן )ב
תמורת שירותי בריאות שניתנו לו בישראל בתקופה שמתום אדם להחזר בשל תשלום ששילם 

תקופת ההמתנה או תקופת התשלום, לפי הענין, ועד למועד מתן ההודעה כאמור, לפי הכללים 
()א( ובסכום שתקבע הוועדה שמונתה לפי אותו סעיף, ובלבד 3א)ה()3והתנאים שנקבעו לפי סעיף 

האמורים מקופת החולים; קבעה הוועדה את שאותו אדם היה זכאי לקבל את שירותי הבריאות 
זכאותו של אדם להחזר כאמור, ינכה המוסד את הסכום שקבעה הוועדה מהסכומים שגבה כדמי 

 ()ג(.3א)ה()3ביטוח בריאות, וישלמם לאותו אדם בהתאם להוראות ובמועדים שנקבעו לפי סעיף 

ע כללים, תנאים ה, באישור שר הבריאות ושר האוצר, יקבוחהרודה והעבושר  )ה( 
 ומועדים לביצוע סעיף זה.

 

חוץ לקבל בישראל שירותי בריאות או לקבל מאת מדינת  דינתני מי דיכאי על פח הזמבוט .59
החזר עבור ההוצאות או תשלום עבור שירותי הבריאות  -חוץ או מאת גוף הפועל במדינת החוץ 

חולים שבה הוא רשום ויהא עליו ה תשקיבל, יהיה זכאי לקבל את השירותים האמורים מקופ
יקבל ממדינת החוץ או מאת ש םולשתו האות אהוצהור בהחולים את ההחזר ע תופקיר לבהעל

 ף זה.ענין סעיהגוף הפועל בה; שר הבריאות רשאי להתקין תקנות ל

תקנות בכל ענין הנוגע קין ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתאות בריה שר )א( .65
 לביצועו.

 .13המפורטים בסעיף מון יהמ תרווקבעו בשים לב למקייה ק זוחפי ל צוויםות ותקנ )ב( 

יותקנו  17ורות המימון לפי סעיף ספים ממקנוגע להקצאה של הככל הות בתקנ )ג( 
 .17בהסכמת שר העבודה והרווחה ובכפוף להוראות סעיף 

בסעיף קטן )א(, שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה בכל  אמוראף העל  ד() 
מימון המפורטים בסעיף ה הנוגע לגביה, לחלוקה ולהעברה של הכספים שהמוסד קיבל ממקורות

 קנות לענין זה, בהסכמת שר הבריאות.ין ת)א(, והוא רשאי להתק13
 

 נו.ממ עורגא לן ולל דיות כראווסיף על הא להזה בחוק  .61

רה משפטית(, ועז ירותבעב  שיפוט -דה והשומרון וחבל עזה ירום )יהוח-עתש-ותבתקנ .62
 – 1967-תשכ"ז

 יבוא: ד6נה י תקאחר (1) 

 אות באזורהבריותי "שיר

פי  לע וננתי, י1994 -כתי, תשנ"דמליאות מברות לפי חוק ביטוח בריאתי השירו ה.6
הוראות אותו חוק גם לתושבי ישראל שבאזור לפי הסדרים ותיאומים שיקבע שר 

 ריאות בצו";הב

 ה יבוא:בסופספת, בתו (2) 

 ".1994 -ריאות ממלכתי, תשנ"דוח בביט חוק .10"

  -ל מקבימס  בחוק .63

 בטלים; -לחוק  9 -( ו)ג -( וא)ב6(, )א6, א5, 5ב, 2פים סעי (1) 

העבודה והרווחה" יבוא "שר מקום "שר א, בכל מקום, ב6 -א ו2)ז(,  -)ה( ו2 יפיםבסע (2) 
 א "רשאים";" יבווחה ושר הבריאות" ובכל מקום, במקום "רשאיהרוו העבודה

 בוא:י 8יף י סעאחר (3) 

 רומאכמו ד עצו בעדו אמס מקביל בעד עובילם לא שמי ש .9   שין"עונ 
קנס; נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, יואשם בה גם  -חוק זה דינו ב

שותף, למעט בשעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל,  אדם אשר כל
עבירה, אלא אם  אששותף מוגבל, או עובד מנהלי בכיר אחראי למעשה נו

 ה:לכן הוכיח שניים א

 תו;יעדרה שלא בינעב בירהשהע (1)

האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע  לכת א א נקטשהו (2)
 העבירה."

( 15' תיקון מס)
 2551-שס"את

ריאות ב תישירומתן 
 חוץ ילמבוטח

 קנותע ותביצו

 ( 2תיקון מס' )
 1994-תשנ"ה

 ( 2תיקון מס' )
 1994-שנ"הת

 ניםת דישמיר

שעת  נותן תקתיקו
 םחירו

יל קבמ מס קן חותיקו
  12מס'  –
 ( 2תיקון מס' )

 1994-שנ"הת

( 31)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 41)תיקון מס' 
 2558-תשס"ח
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רה יבוא "ולא תיווסף קופת חולים לתוספת אלא אם כן קיבלה הכ סופו, ב15יף בסע (4)
 ";1994 -לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

אות ירבה רשה ורווחהו הדבוע"שר העבודה ממונה" יבוא "שר ה מקום, ב16יף בסע (5)
 ממונים"; ובמקום "והוא רשאי" יבוא "והם רשאים".

 

  -הלאומי טוח הבי בחוק .64

 קו(;)נמח (4( עד )1) 

  - 239יף בסע (5) 

 ן )ב( יבוא:טק ףסעי יחראיסומן )ו( ון )ג( ף קטיסע (1)

מאסר  -י ביטוח לאומי עבור עובדו כאמור בחוק זה דינו דמ םשיל שלא מי ")ג(
, ואם הוא 1977 -( לחוק העונשין, תשל"ז4)א()61שנה או קנס כאמור בסעיף 

 כפל הקנס האמור. -יד, דינו אגת

 -עצמו כאמור בחוק זה דינו  לאומי בעד חוטביודעין דמי בי שילםשלא מי  )ד(
 נס.ק

תאגיד, יואשם בה גם כל אדם אשר בשעת ידי זה בעיף ס ילפ בירהרה ענעב )ה(
ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי 

 בכיר אחראי למעשה נושא העבירה, אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

 א בידיעתו;לש רהנעב בירהשהע (1)

 ."הירבלמנוע את ביצוע הע יםריבהס יםעצמכל הא ט אתא נקשהו (2)
 

סופה יבוא: "חוק ביטוח השניה, ב , בתוספת1969-ן לעבודה, תשכ"טהדי בית בחוק .65
 ."1994-י, תשנ"דכתבריאות ממל

 טל.ב - 1991-פול בחולי נפש, תשנ"אק טילחו 41 סעיף .66

 ות מעברהורא -י"ג פרק 

קיימת(, היא קופת לים ת חוקופ - יע בתוספת השביעית )להלןשמה מופים שחול קופת .67
 ויחולו עליה הוראות חוק זה לכל דבר וענין. 24חולים מוכרת לפי סעיף 

 

חוק זה, הוא  לש חילתות בי לשירותי בריאות בקופת חולים קיימת ערזכא שהיהמי  ()א .68
 )א(, ויחולו עליו הוראות חוק זה.4ולים ויראו אותו כרשום בה לפי סעיף ת החקופ אותהמבוטח ב

 

חילתו של החוק היה רשום ביותר מקופת חולים אחת, יראו אותו כמי רב תב שעתוש )ב( 
 ת החולים שבה נרשם לאחרונה.פוקשנרשם ב

שלא היה רשום בקופת חולים ערב תחילתו של  בשות(, ב)5 ףבסעי מוראף האעל  )ג( 
לים אחרת החל חו)ב(, יהיה רשאי לעבור לקופת 4החוק, ושנרשם בהתאם לקביעת השר לפי סעיף 

 )ג(, ובכפוף לו.5בסעיף  אמורבמועד הקרוב לאחר תחילת החוק כ

של חוק זה לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק מס  ילתוב תחד ערבידי המוס יושהנים נתו )ד( 
וו יהמקביל בדבר מספר הנפשות הזכאיות לטיפול בקופת חולים מסוימת ומועד תחילת הזכאות, 

  -ראיה לכאורה בדבר 

 ופת חולים ביום תחילתו של חוק זה;ק הבריאות באותותי שיר קבלתות לזכא (1)

 )ב(;5 ה לפי סעיףהשנופת ן תקמני (2)

 ם בקופת החולים לענין סעיף קטן )ב(.רישודי המוע (3)

קופת חולים לכל וקה לחל  את החישוב הראשון של השיעור מהסכום ערוךסד יהמו )ה( 
חוק  יפלידיו קפתנים שהיו בידיו ערב תחילתו של החוק לצורך ביצוע הנתו)ב( לפי 18לפי סעיף 

, בין קופות החולים 1995המס המקביל שיתקבלו בחודש ינואר ולי תקב ק אתיחל מס מקביל והוא
 ו ערב תחילתו של החוק.יל, כנוסחלחוק מס מקב 6לפי סעיף 

בע כללים בדבר מתן הודעה לתושב קי בהסכמת שר העבודה והרווחה,אות, הברישר  )ו( 
 הרישום כאמור לתוקף. תסינכ דמועזה ועיף פי סרישום ילדו הקטין ל שומו אויעל ר

נפגע מקביעה בדבר רישום בקופת חולים לפי סעיף זה, רשאי בתנאים צמו אה עהרו )ז( 
 הל או מי שהוא הסמיך לכך.המנ שייקבעו בתקנות, להשיג עליה לפני

 

וח הביט קן חותיקו
 88מס'  – יאומלה

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 דיןהבית ן חוק תיקו
 23מס'  –דה לעבו

ל טיפו קן חותיקו
 2מס'  –נפש  וליבח

ולים פת חבקו הכרה
 קיימת

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

ם חולי ופתם בקרישו
ור השיע ישובוח
 קהלחלום הסכומ
 ( 2תיקון מס' )

 1994-התשנ"

 ( 2תיקון מס' )
 1994-התשנ"

 ( 2תיקון מס' )
 1994-התשנ"

 ( 2תיקון מס' )
 1994-התשנ"

 ( 2תיקון מס' )
 1994-התשנ"

  (2תיקון מס' )
 1994-התשנ"

 ( 2תיקון מס' )
 1994-התשנ"
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אות שניתנו לפרט על ידי המדינה ערב תחילתו של חוק זה, כמפורט הבריותי שיר )א( .69
בתוספת השלישית, ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות, בין בעצמו ובין באמצעות נותני 

האוצר ובאישור  שר תמכהסבת, ומקומית, אלא אם כן החליט שר הבריא תושירותים או רש
יאות שניתנו לפרט כאמור יינתנו, כולם או חלקם, על ידי קופות החולים; רבה יתשירו ה, כיממשלה

 .אםוקנו התוספות השניה והשלישית בהתכאמור, יתהוחלט 

 יתהשליש פתסעיף קטן )א(, שירותי הרפואה המונעת המנויים בתוס תראוואף העל  (1)א 
נתנו בידי משרד הבריאות, בין בעצמו ובין באמצעות נותני ( יי6)-וד )ד( א( ע()4(, )2(, )1)1 בסעיף

 ות.ות מקומישירותים או רשוי

למידים בבתי הספר, המנויים ת לתת סעיף קטן )א(, שירותי הבריאווראואף העל  (2)א 
 די משרד הבריאות.א בי21עיף ר בסומאכו ננת(, יי7)1 בתוספת השלישית בסעיף

עבירה המדינה לקופות החולים את שירותי הבריאות האמורים בסעיף לא העוד כל  )ב( 
 את השירותים האמורים. תתקטן )א( לא יהיו קופות החולים חייבות ל

קטן )א( יהיה ממקורות המימון  סעיףור בכאמ תים שיתן משרד הבריאותשירוון המימ )ג( 
ם לקופות החולים על אף האמור (, והמוסד לא יעביר4)א()13-( ו3)א()13המפורטים בסעיפים 

 )א(.16בסעיף 
 

מור ף האעל א", ויסהבסים ית( להגדרה "סל השירו2)א( בפסקה )7ף יעסב אמוראף העל  א.69
(, יינתנו 7)1לתלמידים בבתי הספר, המנויים בתוספת השלישית בסעיף  תואירבהדין, שירותי בכל 

 ינה.אוצר המדעל חשבון 
 

 בתמוזו' ד יום ועזה, התקופה שמתחילתו של חוק  -ופת הביניים" בסעיף זה, "תק )א( .75
למצטרפים חדשים  10עט לענין מתן שירותי בריאות נוספים לפי סעיף למ(, 1998 יוניב 30"ח )תשנ

(, זולת אם יקבע שר הבריאות, באישור ועדת העבודה 1998בינואר  1אחרי יום ג' בטבת תשנ"ח )
 רתחאפה הקותהל פות אחרות, לענין מסוים; הודעה עוקתה אחרת או תקופוהרווחה של הכנסת 

 ת.ושומרם בסתפור

רשאית קופת חולים קיימת להמשיך ולתת למי שרשום בה את  םינייבהופת בתק )ב( 
ם שהיו נהוגים אצלה אילה במועד הקובע באותם הכללים והתנהוגים אצשירותי הבריאות שהיו נ

 .זהחוק  תוראבאותו מועד, ובלבד שעד תום תקופת הביניים תיערך למתן שירותי הבריאות לפי הו
 

 (.1995בינואר  1ק זה ביום כ"ט בטבת תשנ"ה )חו של ולתיתח .71
 

 
 שונהת ראתוספ

 (()ב6ף י)סע

 
 

 
 יהת שנתוספ

 (()א7ף י)סע
 של קופת החולים ותיאברה תירושי

 הכללית של העובדים בארץ ישראל רותדהסתהשל 
 וט()פירהקובע  דמועביה רלחב

 ביקורים במרפאות .1

 רפואה ראשונית להתייעצות, אבחון וטיפול: )א(

 ( רפואת ילדים3( רפואת משפחה 2רפואה כללית  (1

 להתייעצות, אבחון וטיפול: –רפואה מקצועית  )ב(

 אף אוזן גרון (1)

 אונקולוגיה (2)

 אורולוגיה (3)

 אורטופדיה וכירורגית כף היד (4)

 אימונולוגיה (5)

 אלרגיה (6)

 אנדוקרינולוגיה וסכרת (7)

 ת לפרטריאותי בשירו
  (5)תיקון מס' 

 1996-שנ"זת

 ( 4תיקון מס' )
 1996-שנ"ות

 ( 6תיקון מס' )
 1997-שנ"זת

 ( 2תיקון מס' )
  1994-התשנ"

 ( 6תיקון מס' )
 1997-שנ"זת

 נה המדי ידי ן עלמימו
 ( 6תיקון מס' )

 1997-שנ"זת

יאות רי בתירושתן מ
 בתקופת הביניים

 ( 7תיקון מס' )
 1998-שנ"חת

 התחיל
 ( 1)תיקון מס' 

 1994-השנ"ת

 1995-"הנתשצו 
 1999-תשנ"ט צו

 2555-צו תש"ס
 2551-צו תשס"ב
 2554-צו תשס"ד

( 32)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה

( 55)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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 גנטיקה (8)

 גריאטריה (9)

 המטולוגיה (10)

 התפתחות הילד (11)

 ילדים (12)

 כירורגיה כללית וילדים (13)

 כירורגיה פלסטית (14)

 לב חזה וכלי דם (15)

 נפרולוגיה  (16)

 נוירוכירורגיה (17)

 נוירולוגיה (18)

 גינקולוגיה וילוד (19)

 עור (20)

 רולוגיהגסטרואנט (21)

 עיניים (22)

 פסיכיאטריה (23)

 פנימית (24)

 רוימטולוגיה (25)

 קרדיולוגיה (26)

 ריאות (27)

 רדיולוגיה (28)

 רפואה גרעינית (29)

 רפואה תעסוקתית (30)

 רפואת פה ולסת )למעט רפואת שיניים( (31)

 רפואת שיקום (32)

 להתייעצות אבחון וטיפול. –רפואיים -למקצועות פארה )ג(

 
 להתייעצות, אבחון וטיפול. –אשפוז בבית חולים כללי  .2

 
 בדיקות מעבדה  .3

 בדיקות ביוכימיות, כגון: )א(

 ביוכימיה כללית (1)

 אנזימים (2)

 אלקטרוליטים ומתכות (3)

 תיפקודי כליה וכבד (4)

 כימיה של נוזלי הגוף )כולל תבחין זיעה( (5)

 בדיקות כימיות בצואה ובשתן (6)

 םויטמיני (7)

 פורפירינים (8)

 ליקויים מטבוליים (9)

 כרומטוגרפיה של חלבונים (10)

 חלבון עוברי; (11)

 פרמוקולוגיה קלינית, כגון: )ב(

 בדיקת תרופות בדם; (1)
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 בדיקות אנדוקרינולוגיות, כגון: )ג(

 כולל תבחינים דינמיים ודיכוי –הורמוני ההיפופיזה  (1)

 בדיקת תיפקוד בלוטת התריס (2)

 כולל תבחינים דינמיים ודיכוי –ורמוני אדרנל ה (3)

 הורמון אנטי דיורטי (4)

 הורמוני מין (5)

 הורמוני כליה (6)

 הורמוני לבלב (7)

 הורמוני מערכת העיכול (8)

 תירואיד;-הורמון פארה (9)

 בדיקות המטולוגיות, כגון: )ד(

 המטולוגיה כללית (1)

 תיפקודי קרישה (2)

 המוגלובינים (3)

 ימי הכדורית האדומהאנז (4)

 תיפקוד הכדורית הלבנה; (5)

 בדיקות פתולוגיה, ציטולוגיה וציטוכימיה, כגון:  )ה(

ציטולוגיה וציטוכימיה של המערכת ההמופוייטית )לשד העצם, קשרי לימפה  (1)
 טחול(

 )חלל החזה, הבטן, עמוד השדרה כיח( -ציטולוגיה של נוזלי הגוף והפרשות  (2)

 ציטוכימיה של תאים סרטנייםציטולוגיה ו (3)

 מגושים חשודים לסרטן - FNAציטולוגיה מ (4)

 ביופסיית לפתולוגיה וניתוחים שלאחר המוות, כולל לצורך יעוץ גנטי  (5)

 אימונוהיסטופתולוגיה, כולל סמנים ממברניים (6)

 נוזל מיפרקי (7)

 בדיקת גבישים בנוזל מפרקי (8)

 סמנים לממאירות; (9)

לחולים עם גידולים המוטולוגיים  –מולקולרי ומעקב אחר מחלה שארית אבחון  (10)
 ממאירים;

 אפיון גנוטיפי לילדים החולים במחלה ממארת; (11)

או  Bבחולים החשודים כלוקים בלימפומה  Tאו   Bבדיקת סידור גנים לקולטני תאי  (12)
T ורו תוצאות ושהבדיקות האימונוהיסטוכימיות וההיסטולוגיות שנעשו להם לא ה

 חד משמעיות.
 

 –בדיקות אימונולוגיה הומורלית ואימונוהמטולוגיה, כגון  )ו( 

 הערכה תיפקודית של מערכת החיסון ההומורלית (1)

 אלקטרופורזה של חלבוני הנסיוב -

 קביעה כמותית של אימונוגלובולינים -

 אימונואלקטורופורזה  -

 מערכת המשלים -

 חלבוני השלב החריף -

 אנטיגנים מיוחדים (2)

 כגון: –נוגדנים נגד מרכיבי תאים שונים  (3)

 ונוגדנים אחרים, למעט בדיקות לאלרגנים ספציפיים כדוריות לבנות, טסיות דם 
(specific IgE;) 

נוגדנים מסוג אנטיגליאדין ואנטיאנדומיזיאל, נוגדנים נגד מרכיבי הגרעין,  (4)

 2555-צו תש"ס

 2555-צו תש"ס

 2555-צו תש"ס
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 ציטופלסמה ונוגדנים עצמיים שונים.

 –פוריות הגבר והאישה, כגון  )ז(

 אבחון כמותי של תאי הזרע (1)

 ועת תאי הזרעאבחון כמותי ואיכות של תנ (2)

 אבחון מורפולוגי של תאי הזרע כולל מיקרוסקופ אלקטרוני )אקרוזומיה( (3)

בדיקה בקטריולוגית מקפת של נוכחות מיקרואורגניזמים בשתן, בזרימה ובהפרשות  (4)
 הערמונית 

בדיקות ביוכימיות ואנזימטיות שונות המשקפות פעילותם התקינה של בלוטות  (5)
 ה הזיכרית;העזר המישניות  בתעל

 בדיקות לברור עקרות האישה לרבות בדיקות לצורך הפריה מלאכותית. (6)

 בדיקות בקטריולוגיות, סרולוגיות, לחיידקים, טפילים, נגיפים ופיטריות, כגון: )ח(

 תרביות כלליות )הפרשות, נוזלי גוף, רקמות ועוד( (1)

 תרביות דם (2)

 תרביות צואה (3)

 תרביות מדרכי נשימה (4)

 תרביות מדרכי שתן (5)

 תרביות כמותיות מדרכי המין (6)

 בדיקות לזיהוי טפילים (7)

 קביעת רמות אנטיביוטיקה (8)

 סרולוגיה אבחנתית (9)

 פעילות אנטיבקטריאלית של סרום ונוזלי גוף (10)

 בדיקות לשחפת (11)

 מעקב אפידמיולוגי (12)

 נוזל סינוביאלי; (13)

 בדיקות דחופות, כגון: )ט(

 בדיקות ביוכימיות (1)

 בדיקות טוקסיקולוגיות (2)

 וגזים בדם PHבדיקות  (3)

 בדיקות המטולוגיות (4)

 בדיקות שתן; (5)

 בדיקות שתן, צואה, כגון: )י(

 שתן כללית (1)

 תבחינים מיוחדים בשתן (2)

 ביוכימיה –בדיקות צואה  (3)

 דם סמוי בצואה (4)

 פיה אלקטרונית( כגון:אולטרה סטרוקטורה של התא )מיקרוסקו )יא(

 מבנים תוך תאיים של המערכת ההמופוייטית (1)

 מיקרוסקופיה סורקת: (2)

 בדיקות הריון, כגון: )יב(

 BHCGבדיקה 

 –בדיקה לאבחון יתר חום ממאיר  )יג(

 מטופל שקיים לגביו חשד כי הוא לוקה בתסמונת יתר חום ממאיר; (1)

מדרגה ראשונה עם תסמונת יתר חום במטופל שיש לו קרוב משפחה בקרבת דם  (2)
 ממאיר.

 

 2555-ש"סצו ת
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ולי איידס במצבים וח HIVלנשאי הנגיף  –לטיפול תרופתי  HIVבדיקת עמידות לנגיף  )יד(
 האלה:

שלושה חודשים  במטופלים שבהם נכשל טיפול "קוקטיל" התרופות המקובל כעבור (1)
 של טיפול, או שנצפתה בהם עליה מחודשת בעומס נגיפי אחרי ירידה ראשונית;

 ;HIVבנשים הרות נשאיות הנגיף  (2)

 לפני תחילת טיפול )נאיביים לטיפול(; HIVונשאי  AIDSבחולי  (3)
 

 .HBVבדיקת עומס נגיפי בנשאי  )טו(
 

 CCR5טרופיזם  (ז)ט

-המועמדים לקבל טיפול ב AIDSוחולי  HIVהטיפול לנשאי  התאמתלצורך בדיקת 
Maraviroc 

 

 
 רפואה גרעינית  .4

 מכלול הדגמות במערכות שונות, כגון: )א(

 מיפוי לב (1)

 מיפוי עם פיברינוגן מסומן (2)

 אנגיוגרפיה; (3)

 ספקטליום; (4)

 הדמיית גידולים עם סומטוסטטין. (5)
 

 בהתוויות האלה: PETבמכשיר  FDGבדיקת דימות באמצעות  (6)

 ;non small cellלחולים בסרטן ריאה מסוג  )א(

 לחולים בסרטן הקולון רקטום; )ב(

 לחולים בלימפומה; )ג(

 לחולים במלנומה ממאירה; )ד(

 טן צוואר הרחם;לחולות בסר )ה(

 צוואר;-לחולים בסרטן ראש )ו(

 לחולים בסרטן הוושט; )ז(

 לחולים בסרטן התירואיד; )ח(

 לחולים בסרטן השד; )ט(

 לחולים בסרטן שחלה; )י(

 לחולים בסרקומות )יואינג, אסטאוגנית, רקמות רכות(; )יא(

 לחולים בנוירובלסטומה; )יב(

 לחולים בסרטן המוח; )יג(

 וקד אפילפטי בחולה המועמד לניתוח להסרת המוקד האפילפטי;איתור מ )יד(

 לחולים בסרטן אשכים; )טו(

מינהל  הנחיות מפורטות למתן הבדיקה, בהתוויות המנויות בפסקה זו, ייכללו בחוזר
רפואה; כמו כן יפורטו בחוזר מצבים ייחודיים שבהם תינתן הבדיקה, נוסף על ההתוויות 

 הכלולות בפסקה זו;
 

 מערכת האנדוקרינית, כגון: )ב(

 מיפוי אדרנל (1)

 מיפוי תירואיד (2)

 מיפוי פארתירואיד (3)

 זיהוי גרורות; (4)

 מערכת העיכול, כגון: )ג(

 תבחין שילינג (1)

 פיגהס-תבחיני תת (2)

 2555-צו תש"ס

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 2559-צו תש"ע

 2559-צו תש"ע

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 2511-צו תשע"א
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 ספיגת סידן (3)

 רפלוקס בושט (4)

 מיפוי לדימום במערכת העיכול (5)

 מיפוי דרכי מרה (6)

 מיפוי כבד וטחול (7)

 מיפוי בלוטות רוק; (8)

 מערכת המין והשתן, כגון: )ד(

 מיפוי כליה דינמי (1)

 קביעת קצב פינוי (2)

 מיפוי אשכים (3)

 פוסטולוגרפיה (4)

 אורטרוגרפיה (5)

 סלפינגוגרפיההיסטרו (6)

 מערכת ההמטופואיטית. כגון: )ה(

 נפח פלזמה (1)

 הישרדות כדוריות הדם (2)

 מיפוי מוח העצם (3)

 פרוקינטיקה (4)

 מערכת המוסקולוסקלטלית, כגון: )ו(

 מיפוי עצמות )גליום וטכנציום( (1)

 מיפוי עם גליום (2)

 מיאלוגרפיה (3)

,כגון: במחלה ממארת, בטיפול בדיקת צפיפות העצם מסיבות רפואיות בלבד (4)
ממושך בקורטיקוסטרואידים ובהפרעה בפעילות הפארתירואיד, ואי ספיקת כליות 

 קשה.

 במקרים אלה: DEXAבדיקת צפיפות עצם בשיטת  (5)

 שנים; 5-אחת ל – 60לנשים וגברים מעל גיל  )א(

 אחת לשנתיים ובהתקיים אחד מאלה: – 50לנשים שגילן מעל  )ב(

 יים;שבר ק (1)

 שבר אוסטיאופורוטי בקרוב משפחה בקרבת דם מדרגה ראשונה; (2)

(3) BMI (Body Mass Indexנמוך מ )-19; 

 Raloxifeneאו  Alendronate Sodiumלנשים המקבלות טיפול בתרופות  (4)
על פי ההוראות שנקבעו בצו ביטוח בריאות  Risedronate Sodiumאו 

 .1995-ות(, התשנ"הממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריא

 אחת לשנתיים ובהתקיים אחד מאלה: – 50לגברים שגילם מעל  (1)ב

 שבר קיים; (1)

 שבר אוסטיאופורוטי בקרוב משפחה בקרבת דם מדרגה ראשונה; (2)

(3) (Body Mass Index) BMI 19-נמוך מ; 

על פי ההוראות שנקבעו  Alendronate Sodiumמקבלים טיפול בתרופה  (4)
-התשנ"ה וח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(,בצו ביט

1995; 

לנשים או גברים, הלוקים באחת המחלות הכרוכות בסיכון יתר  )ג(
לאוסטיאופורוזיס או המטופלים בתכשיר גלוקוקורטיקואידי במשך שלושה 

תבוצע הבדיקה בלא מגבלת גיל ובתדירות שתתאים לכל  – חודשים ומעלה
 לטיפול בתכשיר. אחת מהמחלות או

 

 מערכת העצבים, כגון: )ז(

 2555-צו תש"ס

 2554-צו תשס"ד

 2554-צו תשס"ד

 2554-צו תשס"ד
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 וחמיפוי מ (1)

 מחזור הנוזל הצרברוספינלי; (2)

 מערכת הנשימה, כגון: )ח(

 ונטילציה, פרפוזיה, ברונכוגרפיה. –מיפוי ריאות 

 לימפואנגיוגרפיה; )ט(

 מיפוי גידולים בעיניים; )י(

 מיפוי דרכי הדמעות; )יא(

 מיפוי גוף שלם; )יב(

 
 –רדיולוגיה טיפולית ואבחנתית  .5

 רדיולוגיה טיפולית,כגון: )א(

רדיותרפיה בממאירויות שונות כולל תירואיד, פארתירואיד, הערמונית, גרורות  (1)
 בעצמות, במערכת עצבים מרכזית.

ידי מחטי אירידיום ורדיואיזוטופים במחלות התיאוריד, סרטן הערמונית, -טיפול על (2)
 פוליציתמיה, מיימת ונוזל פלוירלי עקב ממאירות, ארטריטיס ועוד

 טיפול בקובלט (3)

 טיפול במאיץ קווי (4)

 הקרנות רנטגן שטחיות ועמוקות; (5)

 )צילום, עם ובלי חומר ניגוד, שיקוף וסקירה(, כגון: –רדיולוגיה אבחנתית  )ב(

 מינוגרף (1)

 בית חזה (2)

 בטן (3)

 עצמות ומפרקים (4)

 עמוד שדרה ואגן (5)

 מערות האף, עצמות הפנים, דרכי אוויר עליונות (6)

 גולגולת (7)

 אזניים (8)

 דרכי העיכול, כגון: )ג(

 ושט (1)

 קיבה (2)

 דק-מעי (3)

 גס כולל קונטרסט כפול;-מעי (4)

 דרכי המרה, כגון: )ד(

 מילוי דרך הפה של חומר ניגוד (1)

 הזרקה/הזלפה תוך ורידית של חומר ניגוד (2)

 של חומר ניגוד –מילוי רטרוגרדי  (3)

(4) E.R.C.P ,P.T.C; 

 כגון:דרכי השתן,  )ה(

 אורוגרפיה תוך ורידית (1)

 מילוי רטרוגרדי; (2)

 –שונות  )ו(

 (CTטומוגרפיה וטומוגרפיה ממוחשבת ) (1)

 ממוגרפיה (2)

 סלפינגוגרפיה-היסטרו (3)
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 אורטרוגרפיה (4)

 פיסטולוגרפיה (5)

 ברונכוגרפיה (6)

 פנאומוגרפיה גולגולת/בטן (7)

 מיאלוגרפיה (8)

 לימפוגרפיה (9)

 רפיהאנגיוג (10)

 קרדיוגרפיה-אנגיו (11)

 אולטרסאונד (12)

(13) M.R.I 

 ארתרוגרפיה (14)

 
 פעולות אבחון וטיפול נוספות: .6

 אלרגיה, כגון: )א(

 דסנסיטיזציה אקוטית (1)

 היפוסנסיטיזציה (2)

 תבחיני עור כגון תבחינים לרעלנים (3)

 טסטים פרובוקטיבים ברונכיאלים (4)

 תבחין מנטו (5)

 עור לאלרגנים לפנצילין.תבחין  (6)

 –עירויים וזריקות, כגון  )ב(

 עירוי דם כולל ערוי משלימי הדם, החלפת פלסמה (1)

 עירוי נוזלים לוריד, הזנה פראנטרלית (2)

(3) B.C.G 

 הזרקות למרפקים, גידים ובורסות (4)

 כימוטרפיה כולל כימוטרפיה ביתית (5)

 וריותהזרקות תוך שריריות, תת עוריות ותוך ע (6)

 חיסונים )למעט חיסונים לנוסעים לחוץ לארץ( פעולת החיסון בלבד (7)

 הזרקות ליצירת חסם בעצבים וגנגליונים (8)

למטופלים הלוקים  –זילוח מבודד לגפה באמצעות חומר הגורם לנמק התאים  (9)
 בסרקומה גרורתית מבודדת;

 גופי, בהתקיים אחד מאלה:-פוטופרזיס חוץ (10)

 ל סובל מלימפומה עורית ולא הגיב לטיפול אחר;המטופ )א(

 המטופל סובל ממחלת שתל כנגד מאכסן ולא הגיב לטיפול אחר; )ב(

ריאה, הסובל מתהליך של דחיית שתל, ולא -המטופל הוא מושתל לב או לב )ג(
 הגיב לטיפול אחר;

( לחולים עם היפרכולסטרולמיה Low Density Liprotein)LDL אפרזיס של  (11)
 שפחתית ובהתקיים אחד מאלה:מ

 ;mg/dl 500-גבוהים מ LDLהחולה הוא הומוזיגוט למחלה, עם ערכי  )א(

החולה הוא הטרוזיגוט למחלה,בלא עדות למחלת לב כלילית אשר למרות  )ב(
 ;mg/dl 300-הגבוהים מ LDLטיפול תרופתי מרבי נותר עם ערכי 

ית אשר למרות טיפול החולה הוא הטרוזיגוט למחלה; עם מחלת לב כליל )ג(
 ;mg/dl 200-הגבוהים מ LDLתרופתי מרבי נותר עם ערכי 

 

 רץ, כגוןטיפול נמ )ג(

 ראות-פעולות החייאה במצבי חירום כגון בדום לב, טראומה כשלון לב (1)

 2555-צו תש"ס

 2555-צו תש"ס

 2555-צו תש"ס
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 השתלות קוצב לב טרנסטורקלי (2)

 אינטובציה אנדוטרכאלית (3)

 טיפול נמרץ ליילוד ולפג כולל ניטור מדדים חיוניים והזנה מלאכותית (4)

 טיפול נמרץ כללי כולל סיוע נשימתי (5)

 טיפול היפרברי (6)

 המודיאליזה, דיאליזה פריטונאלית, דיאליזה ביתית; –דיאליזה  (7)

 אבחון וטיפול בעקרות, כגון: )ד(

 תבחינים לצורך ברור עקרות ולצורך הפריה מלאכותית

 טיפול בעקרות

כולל טיפולים להשבחת זרע וטיפול הורמונלי. טיפולי הפרייה חוץ  -הפריה מלאכותית 
ראשון ושני,לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם ניתנים לצורך הולדת ילד   -גופית 

 הנוכחיים וכן, לאישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה חד הורית.

שימור פוריות לילדות, לנערות ולנשים המיועדות לקבל טיפול בכימותרפיה או  (1)ד
ל בהקרנות: השירות יינתן לנשים המיועדות לקבל טיפול בכימותרפיה או בהקרנות שעלו

 לפגוע בפוריותן מבין החלופות האלה:

 שימור עוברים; (1)

 שימור ביציות; (2)

 שימור רקמת שחלה. (3)

הטיפול ניתן לצורך הולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם 
 הנוכחיים וכן לאישה, נערה או ילדה, בלא ילדים, למטרת שימור פוריות;

 

 אבחון מערכת העצבים והשריר, כגון: )ה(

 ביופסיה משריר (1)

(2) EMG ומבחני העברה עצבית 

(3) EEG; 

 :אבחון וטיפול במפרקים, כגון )ו(

 מניפולציות (1)

 ארטרוסקופיה; (2)

ממדית של התנועה וההליכה לאבחון והחלטה טיפולית -בדיקה ממוחשבת תלת (1)ו
 בהפרעות תנועה בילדים הסובלים מאחד מאלה:

, ומחלות Myelomeningoceleאורתופדיות כגון: שיתוק מוחין, -מחלות נוירו (1)
 אחרות;

 או הפרעות מוטוריות בהתפתחות;מחלות נוירולוגיות, קשיי הליכה  (2)

 מחלות אורתופדיות של הגפיים התחתונות, עמוד השדרה והגפיים העליונות. (3)
 

 פניה לחדר מיון של בית חולים ז()

 טיפול תרופתי בהרטבה לילית. )ח(

 טיפול שיניים בחולים אונקולוגיים לפני ואחרי טיפול כימותרפי/קרינתי. )ט(

 Hemifacialטיפולי שיניים מיוחדים לחולים עם פגיעה בהתפתחות עצמות הפנים ) )י(

Microsomia;) 
 

 (;Cleidocranial Dysplasiaטיפולי שיניים מיוחדים לבעלי פגמים מולדים במשנן ) )יא(
 

 טיפולי שיניים מיוחדים לבעלי חיך ושפה שסועים; )יב(
 

 –טיפולים בפצעים קשי ריפוי  )יג(

( וזאת 3)ב()19הטיפולים יינתנו לאחר מיצוי הטיפול המקובל בפצעים כאמור בסעיף 
פצעים לטיפול בפצעים קשי ריפוי על רקע מחלות כרוניות, פצעי לחץ, פצעי טראומה או 

 שאינם נרפאים כצפוי אחרי ניתוח;
 

 –טיפול כימותרפי בממאירויות בילדים  )יד(

 2559-צו תש"ע

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 2511-צו תשע"א

 2511-צו תשע"א

 2511-צו תשע"א
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בילדים לממאירויות הייחודיות לגיל הילדות ולפי פרוטוקולים  טיפולים כימותרפיים
 מקובלים בעולם;

 

 
 מיילדות, כגון .7

 יקת רופא וקביעת הריון;בד )א(

 סיכון;-מחלה בזמן הריון ומעקב אחר הריון בר )ב(

 פנייה לועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת הריון מסיבות רפואיות; )ג(

 שנים; 19הפסקת הריון, שלא מסיבות רפואיות, לנערות שלא מלאו להן  (1)ג
 

 סקירת מערכות עובר; )ד(

 )לאחר שעלה חשד למום לב בעובר(; -אקו לב עובר  )ה(

 הרדמה אפידורלית בעת תהליך הלידה; )ו(

 בדיקה לזיהוי מוקדם של מומים בעובר; )ז(

, לפי חלבון 1:380הוא מעל בדיקת מי שפיר כאשר הסיכוי לתסמונת דאון בלידה,  )ח(
 , אסטריול וגיל האישה;BHCGעוברי,

בדיקת שקיפות עורפית בהריון מרובה עוברים )שני עוברים ויותר( לאבחון תסמונת  )ט(
 דאון.

 

 
 פעולות ניתוחיות .8

 ניתנים כל הניתוחים הטיפולים בכל מערכות הגוף )א(

 השתלות איברים )ב(

 שחזור פלסטי, למעט טיפולים וניתוחים קוסמטיים; )ג(

 משתלים פנימיים; )ד(

 הרדמה לסוגיה )ה(

 
 ת, כגוןאבחנה, טיפול ופעולות ניתוחיו –עור ושד  .9

 –ניקוז מורסה או המטומה  )א(

 שאיבה לצורך בדיקה ציטולוגית (1)

 ביופסיות עור מכל סוג (2)

 כריתה של נגעי עור כמו ורוקות, פפילומות, נבוסים ציסטות המנגיומות (3)

 ליפומות, דרמואיד ציסט, פילונידל ציסט (4)

 ליכן פלאנוס;פוטותרפיה ופוטוכימותרפיה לטיפול בלימפומה עורית ו א(4)
 

 הסרת גוף זר; (5)

 טיפול בכוויות, כולל דברידמנט והשתלות עור; )ב(

 ;תפרים בעור ובתת עור )ג(

 ביופסיות שד, אספירציה של ציסטה, ניקוז מורסה או המטומה )ד(

 כריתת שד, גידול או למפקטומיה, כריתת שד בגבר שלא מסיבות קוסמטיות )ה(

 שחזור שד לאחר כריתה בשל ממאירות; )ו(

 –פסוריאזיס  )ז(

 טיפול תרופתי (1)

 שהייה בים המלח (2)

 טיפול "פובה". (3)

 ות לטיפול בים המלח ולטיפול "פובה" באותה שנהלא תינתן השתתפ –הערה 

 טיפולי "פובה" לחולי "ויטיליגו" )ח(

 

 2551-צו תשס"ב
 2559-צו תש"ע

 2551-צו תשס"ב

 2551-צו תשס"ב
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 אבחנה,טיפול ופעולות ניתוחיות כגון: –מערכת השלד והשרירים  .10

 כף יד ושורש כף יד, כגון: )א(

 קטיעה (1)

 ארטרודזיס (2)

 ארטרופלסטיקה (3)

 ארטרוסקופיה (4)

 ארטרוטומיה (5)

 סיה מעצמות, ממפרק או משרירנטילת ביופ (6)

 דקומפרסיה של העצב המדיאני או עצבים אחרים (7)

 חתכים וניקוז במקרי אוסטאומיאליטיס (8)

 סינובקטומיה כימית או ניתוחית (9)

 חתך בפסיה או גידים (10)

 מניפולציה של כף היד ושורש כף היד (11)

 אוסטאוטומיה (12)

 טיפול בפסוידוארטרוזיס (13)

 ונסטרוקציה של העצמות, ליגמנטים, עצבים, גידים, ראימפלנטציהרק (14)

 שחריר גידים (15)

 רדוקציה של שברים בעצמות כף היד ושורש כף היד; (16)

 אמה ומרפק, כגון: )ב(

 קטיעה (1)

 ארטרודזיס (2)

 ארטרוסקופיה (3)

 אספירציה (4)

 הזרקה למפרק או לגיד או לבורסה (5)

 ביופסיה (6)

 יה ודנרווציהדקומפרס (7)

 ניקוז (8)

 מניפולציה (9)

 אקסיזיה של בורסה באולקרנון (10)

 סינובקסומיה (11)

 כריתה של גידולים ברקמה רכה או העצם (12)

 רקונסטרוקציה (13)

 רדוקציה של דיסלוקציות (14)

 טיפול בשברים של  עצמות האמה והמרפק; (15)

 נתוחי החלפת מפרקים (16)

 החזה, כגון:כתף, זרוע, ובית  )ג(

 קטיעה (1)

 ארטרודזיס (2)

 ארטרוסקופיה (3)

 שאיבת נוזל (4)

 הזרקה למרפק (5)

 ביופסיה (6)

 כריתה וניקוז (7)

 מניפיולציות (8)
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 אקסיזיה של עצמות (9)

 סינובקטומיה (10)

 כריתת בורסות (11)

 מניסקוטומיה (12)

 רקונסטרוקציה של עצבים, שרירים ורקמה רכה (13)

 יה ותיקון שברים ודיסלוקציות בעצמות הכתף, היד ובית החזהרדוקצ (14)

 רדוקציות סגורות ורדוקציות ניתוחיות פתוחות (15)

 נתוחי החלפת מפרקים; (16)

 גולגולת ומנידבולה, כגון: )ד(

 ארטרופלסטיקה (1)

 שחזור פלסטי, למעט ניתוחים קוסמטיים (2)

 ביופסיה (3)

 כריתה וניקוז (4)

 קרניאליים-ביטוניתוחים אור (5)

 אקסיזיות (6)

 רדוקציה וטפול בשברים בגולגולת ובלסת התחתונה (7)

 טיפול בדיסלוקציות (8)

 –עמוד השדרה, כגון  )ה(

 דקומפרסיה (1)

 דיסקוטומיה (2)

 למינקטומיה (3)

 אקספלורציה אחורית (4)

 פתיחת דורה (5)

 ניקוז )באוסטאומיאליטיס( מניפולציה (6)

 שרירים, רקמה רכה חיתוך עצמות, (7)

 אוסטאוטומיה (8)

 הכנסת שתלים לעמוד השדרה (9)

 רדוקציה של שברים ונקעים; (10)

(11) VEPTR –  מערכת מודולורית להרחבת צלעות בתינוקות וילדים עם תסמונת בית
( שבהם התפקוד הריאתי פגום, thoracic insufficiency syndromeחזה לא מספק )

ה של איחוי או חוסר צלעות ועקמת, לצורך התפתחות תקינה באופן משני למומי ליד
 של עמוד השדרה;

 

 גון:אגן הירכיים ומפרקי הירכיים, כ )ו(

 אמפוטציה (1)

 ארטרודזיס (2)

 ארטרופלסטיקה (3)

 ארטרוסקופיה של מפרק הירך (4)

 ארטרוטומיה (5)

 ניקוז ושאיבה (6)

 ביופסיות (7)

 דנרבציה (8)

 מניפולציות (9)

 אקסיזיות (10)

 אוסטאוטומיה (11)

 2559-צו תש"ע
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 רדוקציה וטפול בנקעים ובשברים; (12)

 ירך וברכיים, כגון: )ז(

 אמפוטציה (1)

 ביופסיה (2)

 חיתוך וניקוז )כגון אוסטאומיאליטיס(, כריתת עצם, שריר, רקמה רכה (3)

 ניתוחי רקונסטרוקציה (4)

 ניתוחי רדוקציה של שברים ונקעים (5)

 כריתת מניסקוס (6)

 החלפת מפרקים (7)

 שאיבה או הזרקת מפרק הברך; (8)

 שוק, כף הרגל ושרש כף הרגל, כגון: )ח(

 אמפוטציות (1)

 פסיותביו (2)

 דקומפרסיה, חיתוך וניקוז (3)

 טיפול בפסוידוארטרוזיס (4)

 אוסטאוטומיה (5)

 רדיקציה של שברים ונקעים (6)

 ארטרוסקופיה (7)

 ארטרוטומיה (8)

 הזרקה למפרקים הנ"ל (9)

 
 –אבחנה, טיפול ופעולות ניתוחיות, כגון  –מערכת הנשימה  .11

 –נזופרינקס  )א(

 ביופסיה (1)

 עים וגידוליםכריתת נג (2)

 גלוסוטומיה (3)

 אנדוסקופיה של דרכי אויר העליונות; (4)

 –אף  )ב(

 ניקוז מורסה והמטומה (1)

 כריתת פוליפים (2)

 ביופסיות (3)

 סילוק גוף זר (4)

 רינופלסטיקה לשם תיקון שפה שסועה (5)

 טפולים בדימומים מהאף (6)

 יישור מחיצה (7)

מטופל שקיים לגביו חשד כי הוא לוקה במחלת בדיקת פוטנציאל ממברנת האף ב (8)
לייפת כיסתית )סיסטיק פיברוזיס(, על אף אי גילוי המחלה בבדיקות גנטיות או 

 במבחן זיעה.
 

 –סינוסים  )ג(

 שטיפה וניקוז (1)

 סינוסקטומיה (2)

 סגירת פיסטולות; (3)

 –גרון  )ד(

 אנדוסקופיה (1)

 2555-צו תש"ס
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 כריתת גרון עם או בלי כריתה חלקית או שלמה של בלוטת התירואיד (2)

 לרינגופלסטיקה (3)

 הסרת פוליפים ויבלות ממיתרי הקול; (4)

חזקתו והחלפתו לחולים שעברו כריתת גרון שלמה עקב השתלת תותב דיבור, א (5)
 ממאירות;

לחולים לאחר כריתת גרון אשר  –מכשיר דיבור אלקטרוני לאחר כריתת גרון שלמה  (6)
 ;בעקבות מצבם הפיסי או הטיפול האונקולוגי לא יכולים להשתמש בתותב דיבור

 

 –קנה הנשימה והברונכים  )ה(

 ברונכוסקופיה עם או בלי ביופסיות (1)

 שאיבות והזרקה חומר ניגודי (2)

 אספירציות (3)

 חיתוך קנה (4)

 החדרת צינור לקנה (5)

 כריתת קנה הנשימה (6)

 כריתת הקרינה; (7)

 –החזה ומדיאסטינום -דופן בית )ו(

 כריתת גידולים (1)

 ותכריתת צלע (2)

 כריתת הסטרנום (3)

 החזה-פיקסציה של בית (4)

 טורקופלסטיקה (5)

 ביופסיות (6)

 מדיאסטינוסקופיה; (7)

מכשיר משעל בעבור חולים במחלות ניוון ופגיעה בשרירים או עצבים )מחלות  (8)
נוירומוסקולריות(, הגורמות לפגיעה משמעותית בדופן בית החזה ותנועת הסרעפת, 

בביצוע פעולת שיעול אפקטיבית )על רקע היחלשות השיעור  שבהם מתקיים קושי
פעולות ריאה נלוות(, וצבירת הפרשות בדרכי הנשימה בלא אפשרות לנקזן באופן 

 יעיל;
 

 –ריאות וקרום הריאה  )ז(

 אספירציה אבחנתית (1)

 ניקוז (2)

 הכנסת חומר כמוטרפי או סקלרוזנטי (3)

 אנדיסקופיות (4)

 ביופסיה מהריאה (5)

 ביופסיה מהפלוירה (6)

 ניקוז נוזל פלוירלי או פנוימטורקס (7)

 דקורטיקציה של הריאה (8)

 בלי דיסקציה של בלוטות המדיאסטינוםכריתת ריאה עם או  (9)

 לובקטומיה (10)

 כריתת סגמנט ריאתי (11)

 בולקטומיה (12)

 כריתת פלוירה (13)

 השתלת ריאות (14)

 REMODULINטיפול במשאבה לחולים ביתר לחץ ריאתי המקבלים טיפול בתכשיר  (15)
 בהתאם למסגרת הכללתו בסל;

 

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2' צו )מס
 2556-תשס"ו

 2559-צו תש"ע

 2559-צו תש"ע
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 תיפקודי ריאות; )ח(

 ;Gefitinib-לצורך אבחון חולי סרטן ריאה המועמדים לטיפול ב EGFRבדיקת  )ט(
 

 
 אבחנה, טיפול ופעולות ניתוחיות, כגון: –ריאה וכלי דם -מערכת לב .12

 –הלב וקרום הלב  )א(

 סגור ופתוח –מסג' לב  (1)

 הפריקרדאספירציה מ (2)

 הזרקת חמרים סקלרוזנטיים לפריקרד (3)

 ביופסית פריקרד (4)

 פריקרדיאקטומיה (5)

 קרדיוטומיה עם אקספלורציה (6)

 אבלציה של הצרור ע"ש היס (7)

 ידי גלי רדיו-אבלציה על (8)

 כריתת גידול החדר (9)

 כריתת אנאוריזמה של הסינוס ע"ש ולסלווה (10)

 קים הכלילייםאנדארטרקטומיה של העור (11)

ניתוחים לתיקון מומים מולדים של הלב וכלי הדם ולרבות ניתוח לתיקון מומים  (12)
 מולדים במחיצות הלב באמצעות התקנים מלאכותיים

 

 השתלת לב (13)

 שוק חשמל, קרדיאלי (14)

צינטור הלב כולל מבחנים המודינמיים, זרימה ומטבוליים שמאלי, לב ימני ומיהול  (15)
 ידי צבע.-על

 תפוקת הלב (16)

 תבחיני מאמץ בעת צינטור (17)

 תבחין לתיפקוד לב ריאה (18)

 איזוטופים בעת צינטור (19)

 אנגיוגרפיה כולל בעקבות ניתוחי מעקף (20)

 תומכנים ותומכנים עורקיים כליים משחררי תרופה (21)
 

 מבחנים אלקטרופיסיולוגיים וקיצוב הלב (22)

 מיפוי אנדוקרדיאלי (23)

 הכנסת אלקטרודה אנדוקרדיאלית זמנית, ומיקומה (24)

 השתלת קוצב לב (25)

 ביופסיה אנדומיוקרדיאלית (26)

 אלקטרוקרדיוגרפיה (27)

 –עורי -א( קלט אלקטרוקקדיוגרפיה אוטומטי מושתל תת27)

 לאחר מיצוי בירור של סינקופה; )א(

 בהמלצת קרדיולוג המתמחה באלקטרופיסיולוגיה; )ב(

 הולטר (28)

 טליום-ידי דיפירידמול-מבחן מאמץ על (29)

 קרדיוביפר (30)

 קרדיוגרפיה בלתי פולשנית כגון: אקו', אקו' דופלר (31)

 אבחנה, טפול ומעקב אחר חולי לב (32)

 לאחר שחרור מבית החולים –שיקום חולי לב  (33)

 –של הלב השמאלי חדר מכשיר עזר ל (34)

 2555-צו תש"ס

 2559-צו תש"ע

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 2558-צו תשס"ח

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע
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להשתלת לב ומצבם הידרדר באופן שחייב חולים שנמצאו מועמדים כשירים ל )א(
 אאורטלי;-אשפוז ותמיכה בקטכולאמינים או בבלון אינטרה

כטיפול קבע ארוך  –ספיקת לב סופנית שאינם מיועדים להשתלת לב -לחולי אי )ב(
 טווח;

 

 טמין;בדיקת אקו לב במאמץ עם דובו (35)

חדרית לטיפול בחולה הסובל מאי ספיקת לב קשה למרות טיפול -מערכת קיצוב דו (36)
קונבנציונלי מיטבי )הכולל: טיפול תרופתי, רהוסקולריזציה ותיקון בעיות 

 מסתמיות( ועונה על כל התנאים האלה:

 ;III-IVדרגה תפקודית  )א(

 ;35%-( נמוכה מLVEFתפוקת לב ) )ב(

 בבדיקת אקו(;  LVEDD <מ"מ  55אל )הגדלת חדר שמ )ג(

 מילי/שניות ומעלה. 130של  QRSהפרעת הולכה חשמלית המתבטאת ברוחב  )ד(
 

 –מסתמי לב  )ב(

 וולווטומיה (1)

 אנולופלסטיקה (2)

 החלפת מסתמים (3)

 רזקציות של שריר החדר (4)

 אאורטופלסטיקה; (5)

 השתלת מסתם אאורטלי בשיטה מלעורית בחולים בסיכון גבוה; (6)

 השתלת מסתם ריאתי בגישה מלעורית על רקע מום מולד; (7)
 

 –עורקים  )ג(

 החדר עירוי לעורק להחלפת נוזלים או כימותרפיה (1)

 ארטריוטומיה (2)

 תפירת עורקים (3)

 קשירת עורקים (4)

 ארטריופלסטיקה (5)

 אנדארטרקטומיה (6)

ניתוחי האאורטה ולרבות טיפול תוך עורקי במפרצת של אב העורקים באמצעות  (7)
 (STENTתומך שתל )

 

העורקים בחזה, בכל אחד -א( טיפול תוך עורקי, בתומך שתל, במפרצת של אב7) 
 ממצבים אלה:

 מפרצת של האאורטה; )א(

 קרע של האאורטה; )ב(

 דיסקציה של האאורטה. )ג(
 

 ניתוחי אנאוריזמות במערכות הקרדיווסקולרית (8)

 איליאק, איליו פמורל-ניתוחי מעקפים בכלי הדם פריפרים כגון: אאורטו (9)

 ניקור עורק (10)

 קנולציה של כלי הדם; (11)

 –ורידים  )ד(

 כריתת פיסטולה או אנאוריזמה (1)

 ספנוס, פמורל, פופליטאל, ג'וגולר, איליאק –סגירה של ורידים ודליות  (2)

 קשירה גבוהה וקילוף דליות )למעט טיפולים קוסמטיים( (3)

 ניתוחי וריד חלול עליון ותחתון (4)

 אמבולקטומיה ריאתית (5)

 2555-צו תש"ס

 2554-צו תשס"ד

 2555-צו תש"ס

 2552-צו תשס"ג

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע
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 טרומבקטומיה (6)

 – Porto-caval-נלי ור-מעקף ספלנו (7)

 התקנת אנסטומוזות כולל התקנת שנט לדיאליזה (8)

 טיפולים בדליות וורידים למעט טיפולים קוסמטיים (9)

 ניקור ורידי (10)

 ונסקציה (11)

 הכנסת קטטר היקמן והוצאתו (12)

 פיקוח על טיפול נגד קרישה; (13)

 –טחול ומח עצם  )ה(

 אספירציה מהטחול או מח עצם (1)

 ביופסיות (2)

 כריתת טחול ניקוז (3)

 ביופסיה וכריתת בלוטות לימפה (4)

 השתלת מוח עצם,למעט השתלה בשיטה של הפרדת תאי אב; (5)

 השתלת מוח עצם, בשיטה של הפרדת תאי אב, במקרים אלה: (6)

המטופל מאובחן כחולה בלוקמיה, זקוק להשתלת מוח עצם ולא נמצא לו  )א(
 תורם מתאים;

ופל סובל ממחלה גנטית מסכנת חיים, זקוק להשתלת מוח עצם ולא נמצא המט )ב(
 לו תורם מתאים.

 

 
 אבחנה, טיפול ופעולות ניתוחיות,כגון: – מערכת העיכול .13

למעט שיניים וחניכיים, אלא אם כן הם מהווים שלב הכרחי ומציל  –חלל הפה והלוע  )א(
 פי קביעה רפואית.-חיים על

 ניקוז מורסה והמטומה (1)

 ביופסיה (2)

 קשירת לשון (3)

 כריתת לזיות (4)

 כריתת לשון מלאה או חלקית (5)

 אובולקטומיה (6)

 טיפול בחיך שסוע (7)

 סגירת פיסטולות (8)

 פרינגופלסטיקה (9)

 כריתת לוע חלקית (10)

 כריתת לוע וגרון עם בלי כריתת תירואיד (11)

 נתוח לתירוגלוסל דקט (12)

 טונסילקטומיה (13)

 אדונואידקטומיה (14)

הרדמה לצורך טיפולי שיניים במקרים מיוחדים כגון: חולי נפש, שיתוק מוחין,  (15)
 תסמונת דאון וחולי לב המקבלים קומדין.

 טיפול בפתולוגיה ראשונית בלבד של מפרק הלסת,למעט בעיות הנובעות מהשיניים (16)

 רק אלו המתחייבים מהפרעה תיפקודית קשה –ניתוחים אורטוגנטים  (17)

 –בבלוטות הרוק והשפתיים  )ב(

 סיאלוליטוסמיה (1)

 פעולות בבלוטות הרוק (2)

 ביופסיה (3)

 2555-צו תש"ס

 2555-צו תש"ס
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 כריתה חלקית או מלאה של השפתיים (4)

 מפוי בלוטות הרוק; (5)

 –ושט  )ג(

 אזופגוסקופיה (1)

 הרחבת הושט (2)

 הזרקת לדליות בושט (3)

 אזופגוסטומיה (4)

 כריתת דליות בושט (5)

 כריתת דיברקטיקולום (6)

 כריתת ושט חלקית (7)

 מיוטומיה (8)

 רקונסטרוקציה של הושט (9)

 טוס הרניהטיפולי היא (10)

 נתוח לסטריקטורה (11)

 תיקון קרעים בושט (12)

 גסטרוסטומיה-אזופגו (13)

 סגירת פיסטולות (14)

 תיפקודי תנועת הושט; (15)

 תיפקודי חומצת הושט; (16)

 –קיבה  )ד(

 אנדוסקופיות (1)

 גסטרוסטומיה (2)

התקן גסטרוסטומיה מסוג כפתור לחולים הזקוקים להזנה ממושכת דרך  א(2)
 גסטרוסטומיה ושחולים באחת ממחלות אלה:

 דיסאוטונומיה משפחתית; )א(

 סיסטיק פיברוזיס; )ב(

 מחלת קרוהן; )ג(

 קוליטיס אלצרטיבית; )ד(

 מחלה מטבולית; )ה(

 תסמונת דאון; )ו(

 (;2או  1מחלת אגירה של גליקוגן )מסוג  )ז(

 שיתוק מוחין; )ח(

 מחלה נוירומוסקולריות; )ט(

 את בפרכוסים בלתי נשלטים;מחלה המתבט )י(

 מום מולד או נרכש, או כל תסמונת אחרת; )יא(
 

 פילורומיוטומיה (3)

 ביופסיות (4)

 גסטרקטומיה מלאה או חלקית (5)

 מלאה או סלקטיבית –וגוטומיה  (6)

 פילירופלסטיקה (7)

 גסטרואנטרוסטומיה (8)

 כריתת קיבה מסיבות השמנה תיעשה רק לצורך טיפול מציל חיים (9)

 גסטרודואודנוסטומיה (10)

 סגירת פיסטולית (11)

 2551-צו תשס"ב
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 שטיפת קיבה (12)

 מבחני הפרשת הקיבה; (13)

 Bodyלסטיה לפרסקופית לטיפול בהשמנת יתר חולנית של חולים בעלי )גסטרופ (14)

mass index )BMI  גבוה- 

 , לאחר כישלון של ניסיון ממשי לירידה במשקל;40-מ )א(

, הסובלים ממחלות הנובעות ממשקלים כגון יתר לחץ דם, מחלת לב 35-מ )ב(
 איסכמית או הפסקת נשימה.

 

 –מעיים  )ה( 

 קיבה ותריסריון, ומעי לארכו –אנדוסקופיות  (1)

 דילטציות של חסימות (2)

 כריתת פוליפים (3)

 קואגולציה (4)

 אנטרוטומיה (5)

 איליאוסטומיה (6)

 לפרוסקופיה (7)

 קולוסטומיה (8)

 ניקוז הפרשות של חולי סטומה בציוד מתכלה. א(8)
 

 קוסטומיהצ (9)

 אנטרוסטומיה-אנטרו (10)

 רזקציות במעיים (11)

 תיקון פיסטולות (12)

 כריתת מעי  (13)

 טיפול בחסימת מעיים כולל באטרזיה של הילוד (14)

 סגירת כולוסטומיה (15)

 צקופקסיה (16)

 סיגמואידופקסיה (17)

 רדוקציה של פרולפס (18)

 טיפול בדילטציה (19)

 כריתת מזנטריום (20)

 ניתוחי התוספתן (21)

 מבחן כוליציסטוקינין; (22)

או  Cetuximab-לצורך אבחון חולי סרטן מעי גס המועמדים לטיפול ב KRASבדיקת  (23)
Panitumumab בהתאם להתוויות הכלולות בצו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות ,

 ;1995-בסל שירותי הבריאות(, התשנ"ה
 

 –רקטום ואנוס  )ו(

 אנדוסקופיה (1)

 כריתה קדמית של הרקטום (2)

 פרינאלית –כריתה בטנית  (3)

 ניתוח הרטמן (4)

 ביופסיות (5)

 יהפרוקטוטומ (6)

 כריתת סרטן הרקטום (7)

 כריתת פוליפים (8)

 טיפולי צניחת הרקטום (9)

 1999-צו תשנ"ט

 2551-צו תשס"ב

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע
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 סגירת פיסטולות (10)

 טיפול בדילטציות (11)

 הרחקת גוף זר (12)

 טיפול טחורים (13)

 חיתוך ספינקטר האנוס (14)

 כריתת נגעים ממאירים ושפירים (15)

 תיקון פיסטולה באנוס. הזרקות לטחורים (16)

 ם מלידה באנוסתיקון מו (17)

 תיקון ספניקטר האנוס (18)

 טיפול בקונדילומות (19)

 מנומטריה רקטלית; (20)

 –הכבד ודרכי המרה  )ז(

 ביופסיות כבד  (1)

 כריתת כבד מלאה או חלקית (2)

 לפרוטומיה (3)

 השתלת כבד (4)

 הכנסת צנטר למערכת המרה (5)

 ניקוז דרך העור טרנס כבדי (6)

 ו טיפול אחר מקובל באבני מרה.כוליציסטקטומיה א (7)

 כולדוכוטומיה (8)

 ספינקטרוסטומיה (9)

 דואדנוסטומיה-כולדוכו (10)

 כולדוכואנטרוסטומיה (11)

 כוליציסטוגסטרוסטומיה (12)

כבדיים למטופלים הסובלים מיתר לחץ -( לכלי הדם התוךSTENTהכנסת תומך ) (13)
 פורטאלי, ובהתקיים תנאים אלה:

זרים מדליות בושט שלא ניתן לעצרם על ידי טיפול סקלורזציה או דימומים חו )א(
 קשירה של הדליות;

 מיימת שאינה ניתנת לטיפול בדרך אחרת. )ב(
 

 –לבלב  )ח(

 ביופסיה (1)

 כריתה (2)

 ניקוז (3)

 ניתוח ע"ש ויפל (4)

 כריתה דיסטלית; (5)

 הבטן והפריטוניאום )ט(

 אספירציה אבחנתית (1)

 מתן כמוטרפיה (2)

 לפרוטומיה (3)

 לפרוטומיה עקב טראומה (4)

 ספלנקטומיה (5)

 תיקון הסרעפת (6)

 תיקון נזק למעיים (7)

 כבד פגוע ניתוח (8)

 2555-צו תש"ס



 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

60 

 כריתת כליה (9)

 ניקוז מורסה (10)

 ג'גולרי-התקנת נזק פריטואנאי (11)

 כריתת גידולים בדופנות הבטן ובחלל הבטן (12)

 אומנטופקסיה (13)

 הרניטומיה (14)

 ניתוחי הרניה דיאפרגמטית (15)

 יעוץ דיאטני למטרה רפואית בלבד )י(

 והטיפול בהן. הערכה של הפרעות במנגנון הבליעה בילדים )יא(
 

אנדוסקופיה באמצעות קפסולה לאחר מיצוי אמצעי אבחון אחרים, תינתן להתוויות  )יב(
 האלה:

 דימום סמוי חוזר במערכת העיכול ממקור לא ידוע; (1)

 (.Inflammatory bowel disease - IBDחשד למחלת מעי דלקתית ) (2)
 

 
 –אבחנה טיפול ופעולות ניתוחיות, כגון  –הכליות ומערכת המין והשתן  .14

 הכליה והפרינפרום )א(

 ביופסית כליה (1)

 ניקוז מורסה כליתית או פרינפרית (2)

 נפרוטומיה (3)

 פיאלוטומיה (4)

 דם אברנטיים-כריתת כלי (5)

 כריתת גביעי כליה (6)

 קיתכריתת כליה מלאה או חל (7)

 כריתת כליה ואורטר (8)

 פיאלופלסטיקה (9)

 נפרופקסיה (10)

 כריתת גידולים רטרופריטונאליים (11)

 הסרת אבני כליה וריסוק אבני כליה (12)

 השתלת כליה (13)

 –אורטר  )ב(

 אנדוסקופיות (1)

 אורטרוטומיה (2)

 כריתת אורטר (3)

 אנסטומוזות (4)

 ראימפלטנציה (5)

 וגינליות-אורטרו תיקוני פיסטולות (6)

 אליאלי;-אורטרו CONDUITהתקנת  (7)

 –שלפוחית השתן  )ג(

 ציסטוסקופיות עם או בלי ביופסיות (1)

 מנומטריה (2)

 ביופסית הערמונית (3)

 כריתת שאתות (4)

 סילוק גוף זר (5)

 קטטריזציה (6)

 2555-צו תש"ס

 2558-צו תשס"ח



 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

61 

 הכנסת חרופות דרך קטטר לשלפוחית (7)

 ציסטוטומיה וציסטוסטומיה (8)

 תת שלפוחית השתןכרי (9)

 סגירת פיסטולות; (10)

 סוגר מלאכותי לשלפוחית השתן (11)

 הזרקת טפלון לילדים הסובלים מרפלוקס (12)

 ניתוח זעיר לתיקון דליפת שתן אגב מאמץ בעזרת סרט סינתטי (13)
 

טיפול משולב בהיפרתרמיה מקומית וכימותרפיה בסרטן שלפוחית השתן מסוג  (14)
TCC –  טיפול משלים לחולים הנמצאים בסיכון בינוני עד גבוה להישנות המחלה

 Trabsurethralהגידול ))חזרה והתקדמות(, לאחר ביצוע ניתוח ראשונה לכריתת 

resection – TUR ( ואחרי כישלון טיפול קודם בשטיפות מקומיות )אימונותרפיה
[BCG או בחולים שבהם נכשלו הטיפולים ,)][ או כימותרפיה ]כגון מיטומיצין

 בשטיפות מקומיות ואשר בהם קיימת הוריית נגד לביצוע הניתוח
 

 –שופכה  )ד(

 אנדוסקופיה (1)

 ביופסיה (2)

 אורטרוסטומיה (3)

 מיאטוטומיה (4)

 כריתת פפילומות (5)

 כריתת סעיפים (6)

 כריתת מסתמים בתוך שופכה (7)

 ורטרופקסיהא (8)

 אורטרופלסטיקה (9)

 תיקון קרעים ופיסטולות (10)

 הרחבות של סטרוקטורות; (11)

 התקן להרחבת שפכה לחולים עם קטטר ממושך ובהיצרות שופכה (12)

 –מערכת המין בגבר  )ה(

 –איבר המין  . 1

 ביופסיה -

 אמפוטציה -

 טיפול בקונדילומטה -

 תיקון היפוספדיאס -

 אונות השתלת תותב לאין -

 –אשכים  .2

 ניקור מורסה -

 ביופסיה -

 כריתת אשכים -

 ניתוח לתיקון אשך טמיר -

 ניקוז מורסה באפידידימיס -

 כריתת ספרמטוצלה -

 אספירציה של הידרוצלה וכריתתו -

 ניקוז או כריתה של שק האשכים -

 דפרנס וחבל הזרע-הדגמה וקשירה של הוס -

 –ערמונית  . 3

 ביופסיה -

 2555-צו תש"ס

 2559-צו תש"ע
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 פיהאנדוסקו -

 הפרתרמיה לחולים שאינם יכולים לעמוד בהרדמה -

טיפול בהקפאה עמוקה בסרטן הערמונית יינתן לחולים שאינם יכולים לעבור  -
טיפול ניתוחי או לחולים שלגביהם קיימת הוריית נגד לטיפול בקרינה, בהיעדר 

 עדות לגרורות.

 סוגר מלאכותי לשלפוחית השתן; -

 ם עם ערמונית מגדלים שאינם יכולים לעמוד בהרדמהתותב ע"ש ניסנקורן לחולי -

 טיפול בהפרעות בתפקוד מיני .4
 

 

 מערכת המין באישה )ו(

 ניקוז מורסה, ביופסיה, קשירת ורידים בוולווה (1)

 –נרתיק  (2)

 אנדוסקופיה -

 ניקוז וחיתוך מורסה -

 אנטרוצלה-תיקון מקרים של צניחה -

 כריתת פוליפים -

 סגירת פיסטולות -

 –צוואר הרחם  (3)

 אנדוסקופיות -

 ביופסיה -

 משטח צואר הרחם -

 כריתה של הצוואר -

 –גוף הרחם  (4)

 אנדוסקופיה -

 ביופסיה מהאנדומטריום -

 גרידה לאחר הפלה ספונטנית -

 כריתת חצוצרה -

 ניתוחי חצוצרה -

 טיפולים במחלה ודלקות של האגן -

 כריתת מיומה -

 כריתת רחם עם או בלי טפולות -

 היסטרופלסטיקה -

 בלון לטיפול במנורגיה אבלציה תרמית על ידי -
 

 –חצוצרות  (5)

 טיפול בהריון חצוצרתי -

 לפרוסקופיה אבחנתית וטיפולית -

 כריתת חצוצרה -

 ניתוחי חצוצרה -

 ודלקות של האגןטיפולים במחלה  -

קשירת חצוצרה מסיבה רפואית תוך כדי  ניתוח קיסרי, צינתור חצוצרות כטיפול  -
 בעקרות

 –שחלות 

 ביופסיה-

 כריתה -

 כריתה ושאיבת ציסטה -

 2555-צו תש"ס

 2555-סצו תש"
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 טיפול בהפרעות בתיפקוד המיני (6)

 
 אבחנה,טיפול ופעולות ניתוחיות, כגון: –המערכת האנדוקרינית  . 15

יות, הטיפולים והפעולות הניתוחיות במערכת האנדוקרינית, כגון כלל השיטות האבחנת )א(
– 

 ACTHמבחן  (1)

 הורמון אנטידיורטי (2)

 גלוקגון טסט (3)

 היסטמין טסט (4)

 העמסת סוכר (5)

 גרוי ע"י פנטגסטרין (6)

(7) T RH טסט 

 מבחני גרוי להפרשת הורמוני בלוטת יותרת המח (8)

 Petrosal Sinus-דגימה מ (9)

 –בלוטת התירואיד  )ב(

 בדיקות להערכת תיפקוד ומבנה בלוטה (1)

 אספירציה (2)

 ביופסיה (3)

 ניקוז מורסה (4)

 כריתת תירואיד חלקית או מלאה (5)

 כריתת קישרית בודד; (6)

 –תירואיד -בלוטות הפארה )ג(

 תיאוריד-הערכת תיפוד בלוטת הפארה (1)

 ד או גידול בהןתירואי-אקספלורציה והסרה של בלוטות הפארה (2)

 תירואיד-ניתוח רדיקלי של הצוואר עקב גידול בתירואיד או בפארה (3)

 –כריתת תימוס  )ד(

חד צדדי או דו צדדי, טיפול תרופתי לדכוי  –כריתת הכליה  –בלוטות יותרת הכליה  )ה(
 ידי דקסמטזון;-יתרת הכליה. איסוף שתן לסטרואידים,מבחן דיכוי על

 –סוכרת  )ו(

 GHB -ת בדיקו (1)

 פרוקטוזאמין (2)

(3) C-peptide 

 העמסת סוכר (4)

 טפול בסיבוכי סוכרת (5)

 –עורית -הזלפת אינסולין במשאבה תת (6)

 הסובל ממצבים אלה: 1בחולה סוכרת מטיפוס  )א(

 התקפים חוזרים של נוירוהיפוגליקמיה; (1)

 ;התקפים חוזרים של קטואצידוזיס והיפוגליקמיה המחייבים אשפוז (2)

 ומעלה; 7.5שלו היא  AICרמת המוגלבין  (3)

אינו מגיע למצב של איזון ברמות הסוכר בדמו למרות מיצוי חלופות  (4)
טיפול מקובלות אחרות הכלולות בסל שירותי הבריאות,לרבות טיפול 

 בשלוש זריקות אינסולין או יותר ביממה;

תוכנן או במשך בתקופה שלפני הריון מ – 1באישה הלוקה בסוכרת מטיפוס  )ב(
 הריונה;

המטופל באינסולין במינון של מעל יחידה אחת  – 2בחולה סוכרת מטיפוס  )ג(

 2551-צו תשס"ב
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לקילוגרם שפיתח תינגודת קשה לאינסולין ואינו מגיע למצב של איזון ברמות 
 הסוכר בדמו;

 

הסובלים  Iחולי סוכרת מסוג המכשיר יינתן ל –מכשיר לקריאה רצופה בזמן אמת  (7)
 מקושי באיזון ובהתוויות אלה:

, שאינן מאוזנות לפני ההיריון או במהלכו; המכשיר Iנשים חולות סוכרת מסוג  )א(
לתקופה שלפני הכניסה להיריון  –קופה שלא תעלה על שנה וחצי יינתן לת

 לצורך השגת איזון, לתקופת ההיריון ולתקופת משכב הלידה;

המכשיר יינתן בהמלצת רופא מומחה במרפאת סוכרת או רופא מומחה 
 ברפואת נשים במרפאה להיריון בסיכון גבוה;

רמת סוכר למרות טיפול הסובלים מקושי באיזון  Iילדים חולי סוכרת מסוג  )ב(
 מיטבי, ובהתאם למפורט להלן:

שנים שחוו שני אירועים  18שנים וטרם מלאו להם  8ילדים שמלאו להם  (1)
 מתועדים של היפוגליקמיה;

שנים שקיים קושי להשיג איזון בטיפול  8ילדים שלא מלאו להם  (2)
 במחלתם; המכשיר יינתן בהמלצת רופא מומחה במרפאת סוכרת;

 

 טיפול הורמונלי חלופי באסטרוגנים ותרופות פרוגסטטיביות –גיל הבלות  )ז(

 
 –אבחנה, טיפול ופעולות כירורגיות, כגון  –מערכת העצבים  .16

 –מוח  )א(

 גישה טרנספנואידלית(במקרים של שאתות )כולל  –ניתוח  (1)

 תיקוני אנאוריזמות (2)

 ורידיות-טיפול במלפורמציות עורקיות (3)

 קרניוטומיה לשם ניקוז המטומה ומורסה (4)

 אינטרקניאלים -מעקפים אקסטרקרניאלים  (5)

 קברנוס-אובליטרציה בשל פיסטולה קרוטיס (6)

 Burrחורי  (7)

 קרניוטומיה לשם ביופסית מוח (8)

 מיספירה. תיקון אנצפלוצלהכריתת ה (9)

 פעולות בפוסה אחורית (10)

 ניקוז חדרי המוח (11)

 –ניתוחים עקב חבלות בגולגול, למשל  (12)

 נזק לרקמת המוח -

 ניקוז וסילוק המטומה תוך מוחית 

 סילוק גוף זר -

 דקומפרסיה; -

לילים תיקוני מפרצת תוך מוחית בעזרת נוירודיולוגיה פולשנית, תוך שימוש בס (13)
 וכיוצא באלה;

 

טיפול בקוצב מוח במחלת פרקינסון ובהפרעות תנועה בהמלצת רופא מומחה  (14)
 ;בנוירולוגיה

 

 ;קוצב וגאלי לטיפול באפילפסיה (15)
 

 –עצבים קרניאלים  )ב(

 דקומפרסיה (1)

 נוירקטומיה (2)

 –עורקי המוח  )ג(

 אנדארטרקטומיה של עורקי התרדמה ושל העורקים הורטברלים (1)

 ביופסיה של העורק הטמפורלי (2)

 2555-צו תש"ס

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 2558-צו תשס"ח
 2558-ת"ט תשס"ח

 2511-צו תשע"א
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 קשירה; (3)

 –פעולות  )ד(

 ספינלי;-מעקפים של הנוזל הצרברו (1)

 –גולגולת  )ה(

 תיקון דפקטים בגולגולת (1)

יופציאלי ולסילוק טומור בארובת העין, ולדקומפרסיה קרנויטומיה לשם תיקון קרנ (2)
 של עצב הראיה;

 –חוט השידרה  )ו(

 הוצאה חלקית או מלאה אקסטרדורלית או אינטרדורלית –גידולים  (1)

 ביופסיה וכריתה של גידולים תוך מדולריים (2)

 ורידיות-מלפורמציות עורקיות (3)

 פעולות דקומפרסיה כולל למינקטומיה (4)

 יסקטומיהד (5)

 פעולות לאיחוי חוליות (6)

 פעולות לטיפול ואיחוי שברים (7)

 תיקון מנינגוצלה ומנינגומיאלוצלה; (8)

 –עצבים פריפריים  )ז(

 חיתוך גידולים והסרתם (1)

 תפירת עצבים (2)

 השתלה (3)

 דקומפרסיה (4)

 חיתוך (5)

 כריתה (6)

 ביופסיה וטרנספוזיציה של עצבים פריפריים; (7)

 סימפטקטומיה;-מערכת העצבים האוטונומית )ח(

 –תבחינים וטיפול, כגון  )ט(

 ניקור מותני (1)

 תבחין טנסילון (2)

 תבחין קצמן (3)

 הזרקה לנוזל השדרה (4)

(5) E.E.G 

 בדיקות במעבדה שינה (6)

 טיפול בכאב על ידי אלחוש מקומי ואזורי (7)

 ת ממאירות(.טיפול בדיקור )במסגרת מרפאת כאב לחולים במחלו (8)

 –סטימולציה ספינלית לטיפול בכאב באמצעות  (9)

 אלקטרודה זמנית, בהתמלא כל התנאים האלה: )א(

נתקבלה המלצת רופא במרפאת כאב הקובע המלצה למתן הטיפול לאותו  (1)
 מטופל;

 הטיפול דרוש לאותו מטופל עקב אחד מאלה: (2)

 כאב נוירוגני; )א(

 כאב שלאחר ניתוח גב; )ב(

 Intactable Angina Pectorisכאב עקב  ()ג

 Peripheral Vascular Diseaseכאב עקב  )ד(

טיפולים שמרניים )כגון טיפול בתרופות( וכן טיפולים שאינם שמרניים  (3)

 1999-צו תשנ"ט
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)כגון הזרקת סטרואידים לשורשי העצבים, אפידורל או פאראורטבול( 
ר את בעייתו שניתנו לאתו מטופל נכשלו,ואין ודאות כי יהיה ניתן לפתו

 באמצעות פעולה כירורגית;

אלקטרודה קבועה,למטופל שרופא במרפאת כאב קבע לגביו כי עבד, במשך  )ב(
ימים מספר, טיפול כאמור בפסקת משנה )א(, ובלבד שבעקבות אותו טיפול 
חש אותו מטופל בהקלה בכאביו, ונזקק במידה פחותה לנטילת תרופות 

 לטיפול בכאביו.
 

 –טיפול בכאבים באמצעות משאבה  (10)

 בהתקיים כל התנאים האלה: )א(

 התקבלה המלצת רופא במרפאת כאב; (1)

 חד מאלה:המטופל הוא א (2)

 חולה הסובל מכאב עקב מחלת הסרטן; )א(

 –החולה משותק גפה )פאראפלג או קוואדריפלג( או קטוע גפיים  )ב(
 וסובל מכאב עקב מצבו זה.

המטופל לא הגיב לטיפולים שמרניים )כגון טיפול בתרופות( או טיפולים  (3)
 שאינם שמרניים )כגון הזרקת סטרואידים לשורשי העצבים, אפידורל,

 השתלת אלקטרודות(;

אין ודאות כי אפשר לפתור את כאבו של המטופל באמצעות פעולה  (4)
 כירורגית.

(,אם המטופל אובחן 4)-( ו3()1בהתקיים התנאים האמורים בסעיף קטן)א( ) )ב(
(,איננו מגיב 2כסובל מכאב כרוני שלא באחד המצבים המנויים בסעיף קטן )א()

לכך מטעם הקופה, אישר כי יש הצדקה לטיפול אחר בכאב, ורופא שנקבע 
 רפואית לטיפול.

 

 טיפול בכאב עז באמצעות גלי רדיו. (11)
 

 לכל אחד מאלה: –משאבה להזלפת בקלופן לתוך תעלת השדרה  )י(

לילדים הסובלים מספסטיות קשה על רקע שיתוק מוחין, שכשלו בטיפולים אחרים,  (1)
 כאשר הספסטיות מהווה מגבלה של ממש בתפקוד וביכולת לטפל בהם;

 ה תפקודית וכאב;לחולי שיתוק מוחין הסובלים מספסטיות קשה הגורמת להגבל (2)

 לחולי טרשת נפוצה הסובלים מספסטיות קשה הגורמת להגבלה תפקודית וכאב; (3)
 

לחולים הסובלים מספסטיות לאחר פגיעות בחוט השדרה על רקע מצבים פתולוגיים  (4)
בתעלת השדרה בחוט השדרה או בחוליות; גידול ספינאלי, מיאליטיס, מלפורמציה 
וסקולרית, מצבים ניווניים של המוח או חוט השדרה, או על רקע ניתוח, וכן במצב 

 ;של תמט חוליה
 

 
 –אבחנה, טיפול ופעולות ניתוחיות, כגון  –עיניים  .17

 בדיקת ראיה למטרות רפואיות )א(

 אלקטרואוקולוגרם

 צאיןאנגיוגרפיה ע"י פלואורס

 תבחינים לגלאוקומה

 אופתלמודי נמומטריה

 טונומטריה

 שדות ראיה 
VER 

 הפרשת דמעות וצביעת הקרנית

 אבחנה, טיפול ומעקב אחר מחלות עיניים; )ב(

טיפול פוטודינמי בניוון מרכז רשתית העין )מאקולרי( באמצעות תכשיר  (1)ב
VERTEPORFIN :יינתן בכל אחד מהמקרים האלה 

 2555-צו תש"ס

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 2558-צו תשס"ח
 2558-ת"ט תשס"ח

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 2511-צו תשע"א
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 AGE RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)בלים ממחלת חולים הסו (1)
 פובלית עם מרכיב קלסי דומיננטי;

 AGE RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)חולים הסובלים ממחלת  (2)
 פובלית חבויה;-עם ממברנה ניאווסקולרית תת

 פובלית שנגרמה ממיופיה;-חולים הסובלים מניאווסקולריזציה כורואידלית תת (3)
 

 נקז תוך עיני לטיפול בגלאוקומה; (1)ב
 

 –גלגל העין  )ג(

 קלאציהאנו (1)

 הסרת גוף זר (2)

 –קרנית וסקלרה  )ד(

 פרצנטזיס (1)

 הסרת גוף זר (2)

 כריתת פטריגיום (3)

 קרטקטומיה (4)

 כריתת דרמואיד (5)

 צריבת כיב (6)

 השתלת קרנית (7)

 חיתוך הסקלרה (8)

 מיפוי טופוגרפי של הקרנית, לחולים באחד ממצבים אלה: (9)

 סובלים ממחלת קרנית; )א(

 ים לאחר ניתוח השתלת קרנית;נמצא )ב(

 נמצאים לאחר ניתוח הסרת ירוד. )ג(
 

 –קשתית  )ה(

 אירידקטומיה (1)

 זווית העין בעזרת לייזר ניתוחי (2)

 כריתת הקשתית; טיפול לגלאוקומה (3)

 –עדשה  )ו(

 ניתוחי קטרקט (1)

 הסרת העדשה (2)

 , השתלתוvitreousשאיבת  (3)

 כריתת הויטראוס (4)

 השחלת עדשה תוך עינית (5)

 טיפולים בהפרדות הרישתית; –רשתית  )ז(

 ניתוחי פזילה; –שרירים אקסטראוקולריים  )ח(

 –ורביטה א )ט(

 ניקוז (1)

 חיתוך וכריתת טומורים (2)

 ביופסיה (3)

 שיחזור פלסטי ולא קוסמטי; (4)

 עפעפיים )י(

 ניקוז מורסה (1)

 טיפול בכילזיון (2)

 טיפול בורקות (3)

 טיפול בפפילומות (4)

 2552-צו תשס"ג

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע
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 תיקוני פטוזיס (5)

 טיפול באנטרופיון (6)

 טיפול באקטרופיון; (7)

 לחמית; )יא(

 רהסרת גוף ז (1)

 הסרת נגעים בלחמית (2)

 דרכי דמעות )יב(

 ניתוחי מעקף (1)

 מניפולציות (2)

 אורתופטיקה )יג(

להדמיית רשתית העין בעבור מצבים  OCT (Optic coherence tomography)בדיקת  )יד(
 פתולוגיים של רשתית העין לצורך אבחון, מעקב והחלטה טיפולית

 

 
 אבחנה, טיפול ופעולות ניתוחיות,כגון: –אזניים  .18

 –אוזן חיצונית  )א(

 אנדוסקופיות לסילוק גוף זר (1)

 ביופסיות (2)

 ניקוז המטומה (3)

 תוך בשל פריכונדריטיסחי (4)

 סילוק סחוס או ניתוח רדיקלי (5)

 הסרת פוליפים (6)

 ניתוחים בתוך צינור השמע החיצוני (7)

 תיקון פגמים מולדים ומיאטופלסטיקה (8)

 פלסטיקה של האוזן החיצונית (9)

 –אוזן תיכונה  )ב(

 מירינגוטומיה (1)

 פרצנטזיס (2)

 מסטואידקטומיה (3)

 מירינגופלסטיקה (4)

 סגירת פיסטולה (5)

 )בוטלה( (6)
 

 –אוזן פנימית  )ג(

(1) BERA 

 לבירינטוטומיה (2)

 סטפדקטומיה (3)

 מעקף אנדולימפטי; (4)

שתלים לאוזן הפנימית לרבות טיפול בבלאי סביר שוטף של חלקים חיצוניים  (5)
בשתל, שבלעדיו תימנע אפשרות השימוש בו, בעבור ילדים מבוטחים שלא מלאו 

רי צדדית אשר אינה ניתנת לשיקום באמצעות מכשי-שנים, עם חירשות דו 18להם 
שנים שהם מתחרשים חדשים או  18שמיעה, וכן בעבור מבוטחים שמלאו להם 

 לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה.
 

 בדיקות שמיעה אבחנתיות )ד(

 תבחין קלורי. (1)

בחולים  – BAHA (Bone anchored hearing aid)מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם  ה()
אשר אינם יכולים לקבל מענה באמצעות מכשירי שמיעה המבוססים על הולכת אוויר או 

 1999-צו תשנ"ט

 1999-צו תשנ"ט
 2555-צו תש"ס

 2558-צו תשס"ח

 2552-צו תשס"ג

 2559-צו תש"ע
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 באמצעות שתל קוכליארי
 

 
 שירותי סעד . 19

באשפוז כל הפעילויות הסיעודיות במסגרת האשפוז, כולל שמירות מיוחדות עפ"י  )א(
 הוראה רפואית:

 במסגרת הקהילתית פעילויות כגון: )ב(

 מדידת סימנים חיוניים (1)

 לקיחת דגימות מעבדה (2)

 טיפול בפצעים (3)

 מתן זריקות (4)

 אוזנייםשטיפת  (5)

 הכנסה ושטיפה של קטטר (6)

 התקנת פנרוס (7)

 ביצוע חוקנים (8)

 פיקוח וסיוע באינהלציה (9)

 פיקוח וסיוע בלקיחת תרופות (10)

 הוצאת תפרים (11)

 טיפול בטרכאוסטומיה (12)

 מעקב יזום אחר חולים כרונים (13)

 בהעדר רופא.פי הוראות הקבע, -מתן טיפול ראשוני במצבי חולי חריפים, על (14)

 הדרכה פרטנית לנושאי בריאות (15)

 
 התפתחות הילד .20

 שירותים שיכללו: )א(

אבחון וטיפול על ידי צוות רב מקצועי בילדים עד גיל תשע שנים. צוות רב מקצועי  (1)
כולל: רופא  מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום 

ג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת, מרפא התפתחות הילד, פסיכולו
 בעיסוק.

 אבחון וריפוי בהפרעות דיבור לילדים עד גיל תשע שנים. (2)

 .18טיפול צוות רב מקצועי בילדים עם נכויות סומטיות עד גיל  (3)

 .18אבחון רפואי לילדים עד גיל  (4)

עט הפרעות ריכוז וקשב או טיפול רב מקצועי בדיספונקציה מוחית מזערית, למ (5)
ליקויי למידה, ליקוי שפה ודיבור, הפרעות בתקשורת או סרבול מוטורי לילדים עד 

 (.18גיל תשע )לילדים עם נכויות סומטיות עד גיל 

 רעות ריכוז וקשב או ליקויי למידה;עם הפ 6טיפול רב מקצועי בילדים עד גיל  (6)

שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי  18 מקצועי בילדים עד גיל-טיפול צוות רב (7)
 7, למעט ילדים כאמור עד גיל DSM-4לפי הגדרות מדריך הסיווג והאבחון 

המממשים את זכאותם לטיפול בריאותי מקדם בהתאם להוראות התוספת 
 השלישית.

שירותי אבחון כאמור בסעיף קטן)א( יינתנו רק לפי אישור שניתן מטעם קופת חולים  )ב(
פא מומחה בנוירולוגיית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום בידי רו

 התפתחות הילד.

שירותי האבחון יינתנו במכון להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות או ביחידה  )ג(
לטיפול התפתחותי,שהכיר בה משרד הבריאות, או בידי עובד בעל תעודת הכרה במעמד 

ו ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במכון או ביחידה שנתן לו משרד הבריאות ושיש ל
 כאמור, והוא עובד על פי תכנית טיפול שהתוו מכון או יחידה כאמור.

 

 –גנטיקה  .21

 1999-צו תשנ"ט

( 43)תיקון מס' 
 2558-תשס"ט
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 בבעיות תורשתיות כולל בדיקת דם ייעוץ גנטי א.

 טיפול תרופתי במחלת גושה )עפ"י קביעת וועדה מקצועית( ב.

 
 –השרשתי -א. אבחון גנטי טרום21

 הטיפול יינתן למטופלים שמתקיים לגביהם אחד ממצבים אלה: )א(

גופית -נשאות של מחלות גנטיות או הפרעה כרומוסומלית במטופלים בהפריה חוץ (1)
 י פוריות;עקב ליקוי

 הפלות חוזרות על רקע הפרעות כרומוסומליות; (2)

נשים או זוגות בסיכון גבוה להולדת ילד עם מומים כרומוסומליים חמורים במיוחד  (3)
או זוגות עם נשאות של מוטציות, הגורמות למחלות גנטיות חמורות במיוחד, שלגביהם 

 מתקיים אחד מאלה:

 שני תנאים אלה: )א(

יקת מעבדה המאבחנת נשאות למחלה, והמחלה ניתנת לאיתור קיימת בד (1)
 בעובר;

למחלה מונוגנית חמורה במיוחד כגון  50%עד  25%קיים סיכון של  (2)
 זקס וכדומה;-השביר, טיי Xתלסמיה מייג'ור, לייפת כיסתית, תסמונת 

באחד מבני הזוג קיים שינוי כרומוסומלי מאוזן כגון טרנסלוקציה, אשר מעלה  )ב(
 ת הסיכון לעובר עם שינוי כרומוסומלי חמור;א

 הזכאות לטיפול לפי פסקה זו, תוגבל לשני הריונות בלבד, שהסתיימו בלידה;

מחלה הגורמת לתמותה בגיל צעיר או  –לעניין פסקה זו, "מחלה גנטית חמורה במיוחד" 
 לתחלואה וסבל רב בלא אפשרות ריפוי.

 ועץ גנטי.זכאות לטיפול תיקבע בהתאם להמלצת י )ב(
 

 
 רפואיים-מקצועות פארה .22

 –פיזיותרפיה  )א(

 פיזיותרפיה בעת אשפוז כולל הערכה ראשונית והדרכה (1)

 פיזיותרפיה חריפה בקהילה: (2)

 –הערכה וטיפול במקרים חריפים, מבוגרים וילדים במחלות, כגון 

 כוויות -

 טראומה -

 אחרי אירוע מוחי -

 ניתוחים -

 מצבי נשימה חריפים -

 פיזיותרפיה כרונית בהקהילה: (3)

הערכה וטיפול במקרים כרוניים במבוגרים וילדים או במחלות, כגון: במחלות  (1)
 נוירולוגיות, נווניות, במחלות מפרקים ושרירים.

 –קבוצות יציבה לילדים  (4)

 כחלק אינטגרלי של הטיפול קבוצות יציבה אשר ניתנות (5)

 –ריפוי בעיסוק  )ב(

 בעת אשפוז (1)

אבחון וטיפול בקהילה במצבים כרוניים, כגון: אחרי אירוע מוחי, מחלות ניווניות,  (2)
 מחלות מפרקים.

 במצבים חריפים, כגון: לאחר ניתוחים בכף היד, כוויות או טראומה -

 הפרעות בתקשורת )ריפוי בדיבור( )ג(

 ת שמיעהבדיקו (1)

 התאמת מכשיר שמיעה (2)

 2558-צו תשס"ח

 2559-צו תש"ע
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 אימוני שמיעה, קריאת  שפתיים והדרכה (3)

 אבחון שפה ודיבור (4)

 טיפול בשפה ודיבור (5)

 טיפול קול (6)

 טיפול בהפרעות קול כתוצאה מהתערבות כירורגית (7)

 טיפול בצרידות למורים (8)

 טיפול בגמגום (9)

 שרות פסיכולוגי )ד(

 פסיכולוגיים שרותי אבחון והערכה (1)

יעוץ פסיכולוגי במרפאות ראשוניות, בבתי חולים כללים, במכונים ובגנים  (2)
 טיפוליים.

 טיפול פרטני, זוגי, משפחתי, קבוצתי. (3)

 התערבות פסיכולוגית בזמן משבר (4)

 טיפול פסיכולוגי שיקומי ונוירופסיכולוגי. (5)

ים, במידה שקיימת אינדיקציה טיפול פסיכותרפוטי פעיל וממושך לא יותר משנתי (6)
 על פי המלצת הגורם המטפל הבכיר –למתן טיפולים מעבר לכך 

 –עבודה סוציאלית  )ה(

 טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במצבים חריפים (1)

 טיפול פסיכוסוציאלי למטרות רפואיות במחלות ממושכות (2)

ים וגיוס משאבים קהילתיים, טיפול בחולה ובמשפחתו בסיוע למיצוי משאבים אישי (3)
 וחברתיים ומוסדים לטפול בחולה כחלופה לאשפוז או מניעתו

 –תזונה ודיאטה  )ו(

 הנחיות והדרכה לדיאטה בעת אשפוז (1)

-טיפול בחולים חריפים וכרוניים בקהילה ובמרפאות חוץ של בתי –דיאטה ותזונה  (2)
 חולים.

דיאליזה וחולי כליות כרוניים, סוכרת, טיפול דיאטתי ותזונה לחולים המטופלים ב (3)
 היפרליפידמיה ומקרים חריגים

 
 –גריאטריה ושיקום  .23

חודשים )ועדה מקצועית של קופת החולים תוכל  3ניתן עד  –אשפוז חולה שיקומי  (1)
 לאשר הארכת התקופה(

 

 )נמחק(. א.23
 

 
 –כל האישורים הניתנים שהם לצרכי רפוי כגון  .24

 סיכומים לגורמים רפואיים (1)

 אישור בריאות לתלמיד לחזור ללימודים (2)

 פטור ממכס של מכשיר רפואי, או תרופה (3)

 מטעמי בריאות –אישור קבלת דירה או החלפתה  (4)

 טלפון מטעמי בריאות (5)

 במיסים ואגרות מטעמי בריאותפטור או הנחה  (6)

 אישור לצה"ל על מצב בריאות (7)

 אבות ולמוסדות סיעודיים לפי הפרטים בכרטיס הרפואי-אישור רפואי לבית (8)

 תעודת פטירה (9)

 אישור על מצב בריאות על גבי טופס סטנדרטי. (10)

 1996-צו תשנ"ז
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 אי כושר.תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה וכן תעודת  –למוסד ביטוח לאומי  (11)

 
 מזון תרופתי, לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית א.24

 

 (:Phenylketonuriaלחולים במחלה פנילקטונוריה ) (1)

 Phenyl free 2 )א(

 Phenyl free 1 )ב(

 Phenex 1 )ג(

 Phenex 2 )ד(

 Xp Analog )ה(

 Xp maxamaid )ו(

 Xp maximum )ז(

 L-TYROSINE )ח(
 

 :Maple Syrup Urine Disease (MSUD)לחולים במחלה  (2)

 MSUD aid lll )א(

 MSUD )ב(

 Isoleucine )ג(

 Valine )ד(

 Citrulline )ה(

 Arginine )ו(

 XMTVI Low Amino Acid Mix )ז(

 ;L-LEUCINE (1)ז
 

 לחולים שלא מלאה להם שנה, גם כל אלה: )ח( 

(1) 1MSUD   

(2) 1  ketonex 

(3) MSUD Analog 

(4) XMTVI Analog 

 להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים, גם כל אלה:לחולים שמלאה  )ט(

(1) MSUD 2  

(2) Ketonex 2  

(3) MSUD Maxamaid 

(4) XMTVI Maxamaid 

 לחולים שמלאו להם שמונה שנים, גם כל אלה: )י(

(1) MSUD Maxamum 

(2) XMTVI Maxamum 

 Mitochondrial AcetoacetyI–CoA Thiolase Deficiencyלחולים במחלה  (3)

 לחולים שלא מלאה להם שנה: ()א

(1) MSUD 1 

(2) Ketonex 1 

(3) MSUD Analog 

 לחולים שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים: )ב(

(1) MSUD 2 

(2) Ketonex 2 

(3) MSUD Maxamaid 

 לחולים שמלאו להם שמונה שנים: )ג(

 2551-צו תשס"ב

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו
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MSUD Maxamum 

 ;L-VALINE )ד(

 ;L-LEUCINE )ה(

 ;L-ISOLEUCINE )ו(
 

 Propionic or Methylmalonicלחולים במחלה  (4)

 XMTVI Low Amino Acid mix )א(

 ;L-THREONINE (1)א

 ;L-METHIONINE (2)א

 ;L-ISOLEUCINE (3)א

 ;L-VALINE (4)א

 לחולים שלא מלאה להם שנה, גם כל אלה: )ב(

(1) 1 os 

(2) Propimex 1 

(3) XMTVI Analog 

 לחולים שלא מלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים, גם כל אלה: )ג(

(1) os 2 

(2) Propimex 2 

(3) XMTVI Maxamaid 

 לחולים שמלאו להם שמונה שנים, גם: )ד(
XMTVI Maxamum 

 

 Homocystinuriaלחולים במחלה  (5)

 לחולים שלא מלאה להם שנה: )א(

(1) Hom 1 

(2) Hominex 1 

(3) Xmet Analog 

 לחולים שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים: )ב(

(1) HOM 2 

(2) Hominex 2 

(3) Xmet Maxamid 

 לחולים שמלאו להם שמונה שנים: )ג(
Xmet Maxamum 

 :Tyrosinemiaלחולים במחלה  (6)

 Xphen TyrAmino Acid Mix )א(

 OOAB32 )ב(

 ;L-PHENYLANINE (1)ב

 לחולים שלא מלאה להם שנה, גם כל אלה: )ג(

(1) Try 1 

(2) Tyromex 1 

(3) XPT Analog 

 לחולים שלא מלאו להם שלוש שנים, גם: )ד(
Xphen Tyr Analog 

 :לחולים שמלאו להם שלוש שנים, גם )ה(
Xphen Tyr Maxamaid 

 לחולים שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים, גם כל אלה: )ו(

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו
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(1) Tyr 2 

(2) Tyromex 2 

(3) XPT Maxamaid 

 לחולים שמלאו להם שמונה שנים, גם: )ז(
XPT Maxamum 

 :לחולים שמלאו להם שמונה עשרה שנים, גם )ח(

Xphen Tyr Maxamum 
 

 :Gyrate atrophyאו  Urea Cycle disordersלחולים במחלה  (7)

 Dialamine Essential Amino Acid Mix )א(

 Arginine )ב(

 Citrulline ()ג

 MJ 80056 )ד(

 Phenylacetate )ה(

 Sodium Benzoate )ו(

 לחולים שלא מלאה להם שנה, גם כל אלה: )ז(

(1) UCD 1 

(2) Cyclinex 1 

(3) Dialamine 

 לחולים שמלאה להם שנה, גם כל אלה: )ח(

(1) UCD 2 

(2) Ketonex 2 

(3) Essential Amino Acid Mix 

 :Isovaleric Acidemiaלחולים במחלה  (8)

 Xleu Amino Acid Mix )א(

 ;L-CARNITINE (1)א

 ;GLYCINE (2)א

 לחולים שלא מלאה להם שנה, גם כל אלה: )ב(

(1) I-Valex 1 

(2) Xleu Analog 

 לחולים שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים, גם כל אלה: )ג(

(1) I-Valex 2 

(2) Xleu Maxamaid 

 שמונה שנים, גם: לחולים שמלאו להם )ד(
Xleu Maxamum 

 

 :Adrenoleukodystrophy (ALD)לחולים במחלה  (9)

 Lorenzo oil )א(

 :Glutaric Aciduria Type Iלחולים במחלה  (10)

 Xlys Lowtry Free Amino Acid Mix )א(

 Carnitine Amino Acid )ב(

 לחולים שלא מלאה להם שנה, גם כל אלה: )ג(

(1) Xlys lowtry Analog 

(2) MJ0056 

 לחולים שמלאה להם שנה ולא מלאו להם שמונה שנים, גם: )ד(
Xlys lowtry Maxamaid 

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו
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 לחולים שמלאו להם שמונה שנים, גם: )ה(
Xiys Lowtry Maxamum 

 :Glutaric Aciduria Type IIלחולים במחלה  (11)

 Monogen )א(

 Portagen )ב(

 Liquigen )ג(

 MCT oil )ד(

 :Sulfite Oxidase Defiency (SOD)לחולים במחלה  (12)

 לחולים שלא מלאה להם שנה: )א(

(1) Xmet Xcys Analog 

 לחולים שמלאה להם שנה: )ב(

(1) Xmet Xcys Maxamaid 

 :Long Chain Fatty Acid Oxidation Defectלחולים במחלה  (13)

 Portagen )א(

 Liquagen )ב(

 MCT oil )ג(

 ;Monogen)ד( 
 

 :Galacotsemiaלחולים במחלה  (14)

Galacotmin 19. 

 (:Familial Dysautonomyלחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית ) (15)

 AlitraQ )א(

 Emental Flavor pac )ב(

 Enfamil AR )ג(

 Ensure )ד(

 Ensure Plus ()ה

 Ensure with Fiber )ו(

 Fresubin )ז(

 Isocal liquid )ח(

 Isocal powder )ט(

 Isofiber )י(

 Isomil )יא(

 Jevity )יב(

 L-Emental )יג(

 L-Emental Plus )יד(

 MCT Oil )טו(

 MCT Peptuide 0-2 )טז(

 Neocate  )יז(

 Neocate Advanced )יח(

 Nutramigen )יט(

 Nutren 1.0 )כ(

 Nutren 1.5 )כא(

 Nutren Junior )כב(

 Nutren W/fiber )כג(

 Osmolite )כד(

 2552-צו תשס"ג

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו
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 Ped.Vivonex )כה(

 Pediasure )כו(

 Polycose )כז(

 Pregestimil )כח(

 Prosobee )כט(

 Pulmocare )ל(

 S Drops )לא(

 Scandishake )לב(
 

 (:Cystic Fibrosisלחולים במחלה לייפת כיסתית ) (16)

 ADEKS vit. Drops )א(

 ADEKS vit. Tab. )ב(

 AlitraQ )ג(

 תכשירים מולטיויטמינים )ד(

 Emental Flavor Pac )ה(

 Enfamil AR )ו(

 Ensure )ז(

 Ensure Plus )ח(

 Ensure with Fiber )ט(

 .Isocal liq )י(

 Isocal powder )יא(

 Jevity )יב(

 L-Emental )יג(

 Magnesium Diasporal )יד(

 MCT oil )טו(

 MCT Peptide 0-2 )טז(

 Neocate )יז(

 Neocate Advanced )יח(

 Nutren 1.0 )יט(

 Nutren 1.5 )כ(

 Nutren Junior )כא(

 Nutren w/fiber )כב(

 Osmolite )כג(

  Pediasurre )כד(

 Peptamen Junior )כה(

 Polycose )כו(

 Portagen )כז(

 Pregestimil )כח(

 Pulmocare )כט(

 Scandishake   )ל(

 Tolerex )לא(

 Vivonex Ped. )לב(
 

 .Neocate -לתינוקות שאינם מסוגלים לספוג מזון באופן רגיל  (17)
 

הטיפול כולל תחליפי ; AIDSוחולות  HIVתרכובות מזון ליילודים ולאימהות נשאיות  (18)
 חלב להזנה מלאה של התינוק עד מלאת שנה לילד;

 

 2552-צו תשס"ג

 2554-ס"דצו תש

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו
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 ;Ketocal –לחולים במחלה אפילפסיה  (19)

התכשיר יינתן לטיפול בחולים הסובלים מאפילפסיה לאחר כישלון טיפולי בשלושה קווי 
 אפילפטיות.-טיפול קודמים, בתרופות אנטי

 

ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה -מזון תרופתי להזנת תינוקות וילדים חולי אי (20)
 רגילה או כהזנה מלאה:

 ;Nephrocare )א(

 ;Similac PM 60/40 )ב(

 ;Suplena )ג(
 

בומין שווה או ספיקה כלייתית סופנית המטופלים בדיאליזה ובעלי ערך אל-לחולי איא( 20)
 ;Nephrocareג'/דצ"ל:  3.5-נמוך מ

 

ניות או מחלות מטבוליות או שנים החולים במחלות כרו 4בחולים שטרם מלאו להם  (21)
 –מחלות נוירולוגיות או עם צנתר אנטרלי, אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה 

 העונים על כל אלה: )א(

 תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן באופן בלעדי; (1)

 בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן; (2)

 טיפול באמצעות כשירים אלה: )ב(

(1) Nutren Junior; 

(2) Nutren junior with fiber; 

(3) Pediasure. 
 

 למניעת פאוצ'יטיס; IBD (Inflammatory bowel disease) :VSL#3לחולים במחלת  (22)
 

 לחולי פאוצ'יטיס כרונית: (23)

VSL#3 ים חוזרים;לשמירת הפוגה, כולל בחולים עם התקפ 
 

 :IBDלילדים החולים במחלת קרוהן או  (24)

Modulen IBD :בכל אחד מאלה 

תזונה או פגיעה בגדילה, כטיפול בלעדי בזמן התלקחות או -ילדים המצויים בתת )א(
 בעת אבחנה או כשהמחלה פעילה או מערבת את המעי הדק;

 ילדים הזקוקים לטיפול חלקי במטרה לשמור על רמיסיה; )ב(
 

 תזונה:-לילדים הסובלים מתת (25)

Peptamen junior; 
 

 
 –השלמת מגנזיום בחולים מושתלים  ב.24

 הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט במתן פומי לחולים מושתלים בהתוויות האלה:

 חולים לאחר השתלת מוח עצם; (1)

 חולים לאחר השתלת כבד; (2)

 ;חולים לאחר השתלת כליה (3)

 חולים לאחר השתלת לב; (4)

 חולים לאחר השתלת ריאה. (5)
 

 
 – בחולי סרטןהשלמת מגנזיום  ב.24

 הטיפול כולל מתן מגנזיום ציטראט במתן פומי לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה.
 

 
 תרופות .25

 כל התרופות ברשימת התרופות של קופ"ח הניתנים עפ"י מרשם רפואי.

 
 2555-צו תש"ס בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן: .26

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 2558-תשס"חצו 

 2558-צו תשס"ח

 2558-צו תשס"ח

 2558-צו תשס"ח

 2559-צו תש"ע

 2559-צו תש"ע

 2511-צו תשע"א

 2511-צו תשע"א

 2511-צו תשע"א

 2511-צו תשע"א

 2511-צו תשע"א
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 אחת לשנתיים; 74עד  50ממוגרפיה לנשים בגיל  (1)

אחת לשנה לנשים שיש להן קרוב משפחה בקרבת דם  49עד  40ל ממוגרפיה לנשים בגי (2)
 מדרגה ראשונה שלקה בסרטן שד;

 אחת לשנה; 74עד  50בדיקת דם סמוי בצואה בגיל  (3)

, אחת לשנה,למבוטחים שלהם קרוב משפחה 49עד  40בדיקת דם סמוי בצואה בגיל  (4)
 בקרבת דם מדרגה ראשונה שלקה בסרטן המעי הגס;

 סקופיה או סיגמואידוסקופיה במקרים אלה:קולונו (5)

למבוטחים שיש להם קרוב משפחה בקרבת דם מדרגה ראשונה שלקה בסרטן המעי  )א(
שנים  10-או בגיל שהוא צעיר ב 40שנים החל בגיל  5-קולונוסקופיה אחת ל –הגס 

 מגיל החולה הצעיר במשפחה,לפי המוקדם;

 מונת פוליפוזיס משפחתית במעי הגס למבוטחים שלגביהם קיים חשד כי לקו בתס )ב(
(FAP )–  ואילך; 18סיגמואידוסקופיה אחת לשנה מגיל 

למבוטחים שלגביהם קיים חשד כי לקו בתסמונת משפחתית של סרטן המעי הגס  )ג(
קולונוסקופיה  -בלא פוליפוזיס, ואשר זוהתה אצלם המוטציה הגנטית המתאימה 

 שנים. 5-אחת ל

 .54עד  35שנים בגיל  3-הרחם, אחת לבדיקת משטח מצוואר  (6)
 

 
 שיקום לב לחולים במחלת לב הסובלים מאחד מהמצבים האלה: . 27

 חולים שעברו התקף לב; (1)

 חולים שעברו ניתוחי מעקפים; (2)

)ירידה בתפקוד חדר שמאל  LVEF < 35%ו/או  II-IIIספיקת לב בדרגה -חולים עם אי (3)
 בחומרה בינונית ומעלה(;

 ;שעברו השתלת קוצב לב דפיברילטור חולים (4)

 חולים שעברו צנתור התערבותי. (5)
 

 
 סדנאות לגמילה מעישון.. א27

 

 
 –דמי נסיעות והסעות  .28

חולה אונקלוגי או חולה דיאליזה הנוסע לטיפול בבית חולים יקבל החזר כספי מלא של  (1)
הוצאות הנסיעה מביתו לביה"ח ובחזרה בגובה דמי תחבורה ציבורית. חולה כנ"ל 

 מן ההוצאה. 50%ע באמבולנס או במונית יקבל החזר של המוס

מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ יקבל החזר מלא של ההוצאה במקרה  (2)
 מן ההוצאה( 50%שאושפז )אם לא אושפז יקבל 

מבוטח המוסע לבית חולים באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת  (3)
 קבלה במקרה שאושפז.

 
 -שרותי חירום ברפואה  .29

בכל מקרה של פניה דחופה לאחד משרותי החירום ברפואה כגון, מד"א, בשעות שבהן 
המרפאות סגורות הקופה תשא בהפרש העלות שבין תעריף של הפניה הדחופה ובין תעריף 

 מרכז שירותי הלילה של קופת חולים.

 
 שנים: 8טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו להם  .30

פעם בשנה, ופעם שניה באותה שנה לפי שיקול דעת  –בדיקה תקופתית בידי רופא  (1)
 רפואי;

 בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי; (2)

 פעם בשנה; –ייעוץ והכנת תכנית טיפול  (3)

 צילומי רנטגן: (4)

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 2צו )מס' 
 2515-תש"ע

 ( 3צו )מס' 
 2515-תש"ע

 2511-צו תשע"א
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 זוג צילומי נשך )במסגרת בדיקה תקופתית(; )א(

 צילומים במהלך טיפול; )ב(

 פעמיים בשנה; –ה בהיגיינה אורלית הדרכ (5)

 פעם בשנה; –הסרת אבנית  (6)

 טיפול מניעה באפליקציה מקומית; (7)

 איטום חרירים וחריצים; (8)

טיפול שאינו סובל דיחוי, כגון: שיכוך כאב, מתן מרשם תרופתי או  –עזרה ראשונה  (9)
ית הדבקה חוזרת טיפול כירורגי במצבים חריפים של דלקת, סילוק עששת וסתימה זמנ

 של שחזור שנפל;

 שחזורים; (10)

 שחזור אמלגם; )א(

 שחזור מחומרים מורכבים; )ב(

 טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע )לרבות טיפול שורש(; (11)

 מבנים )מיידיים ויצוקים(; (12)

 כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות; (13)

 עקירה )לרבות עקירה כירורגית(; (14)

 שומר מקום לאחר עקירה; (15)

 סדציה לצורך טיפולי שיניים; (16)

שנים הסובלים מעששת  5לילדים שטרם מלאו להם  –הרדמה לצורך טיפולי שיניים  (17)
 ילדות מוקדמת.

 

 
 שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח

 ביקור בית של רופא .1

 שקלים 11 –כאשר המרפאה פתוחה  א.

 שקלים. 48 –כאשר המרפאה סגורה )שירותי לילה(  ב. 
 

 
 שירותי חירום . 2

למעט מיקרים  תשלום לפי תעריף מד"א –כאשר המרפאה פתוחה  – מד"א, שר"ל וכד' א. 
 בהם יש צורך לאשפז את החולה.

 ש"ח וביתרת העלות תישא הקופה. 48ישלם המבוטח  –כאשר המרפאה סגורה 
 

 חדר מיון ב.

הטיפול הרפואי הניתן בחדרי מיון כרוך בתשלום עפ"י תעריפון משרד הבריאות 
 ובתשלומים בעד שירותים שונים. כפוף לסייגים שיפורטו בהמשך.

 

 פטור מתשלום בחדרי מיון ניתן כאשר הפונה הוא:

 , ולא אושפז.17ן עם מכתב רפואי ו/או עם טופס מבוטח שפנה לחדר מיו

 .17מבטוח שאושפז גם אם לא היה בידו מכתב ו/או טופס 

 (, על פגיעה בעבודה.x.50נפגע עבודה, שבידו אישור ממעבידו )טופס בל

 נפגע תאונת דרכים, שימציא אישור מן המשטרה על התאונה.

"תאונת בית הספר"(, ובידו אישור תלמיד, שנפגע בבית הספר, או בטיול של בית הספר )
 מבית הספר.

 מבוטח שפנה לחדר מיון במקרים כדלקמן:

 כל שבר חדש. .1

 פריקה חריפה של כתף או מרפק. .2

 פציעה הדורשת איחוי ע"י תפירה או אמצעי איחוי חילופי. .3

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז
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 שאיפת גוף זר לדרכי נשימה. .4

 חדירת גוף זר לעין. .5

 טיפול במחלות סרטן. .6

 יפול במחלת המופיליה.ט .7

 (.C.Fטיפול במחלת סיסטיק פיברוסיס ) .8

 אישה שנתקפה בצירי לידה. .9

מי שפונה לבי"ח ע"י אמבולנס מד"א, מהרחוב או ממקום ציבורי אחר עקב ארוע  .10
 פתאומי.

 תינוקות עד גיל חודשיים הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה )מעל  .11
ºc38.5.) 

 יאליזה.חולי ד .12

 מבוטח שהוא נפגע אלימות במשפחה או נפגע תקיפה מינית. .13

 חייב באגרת מיון בלבד )לפי תעריפון משרד הבריאות(.

 1-12למעט מי שחלים עליו הסעיפים  01:00-06:00הפונה לחדר מיון בין השעות 
 דלעיל.

 במקרים בהם התברר בדיעבד כי ההפניה הייתה מוצדקת מבחינה רפואית.
 

 
 דמי נסיעה והסעות .3

חולה אונקולוגי או, חולה באי ספיקת כליות כרונית, הנוסע לטיפול בבית חולים, יקבל  א.
ר כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לבית החולים בגובה דמי תחבורה ציבורית. החז

מן ההוצאה, תמורת  50%חולה כנ"ל המוסע באמבולנס או במונית, יקבל החזר של 
 קבלות, בעד הסעה לבית החולים ובחזרה.

מבוטח המוסע לבית חולים בנט"ן )בניידת טיפול נמרץ של מד"א(, יקבל החזר של  ב.
מן ההוצאה תמורת  50%אה, תמורת קבלה, במקרה שאושפז. אם לא אושפז יקבל ההוצ

 קבלה.

מבוטח המוסע לבית החולים באמבולנס של מד"א, יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת  ג.
 קבלה, במקרה שאושפז. אם לא אושפז לא יקבל כל ההחזר.

 
 אשפוז כרוני .4

 ש"ח ליום 70 –אשפוז סיעודי מורכב 
 

 
 בדיקות במהלך הריון .5

ח. יתרת ש" 33בדיקת חלבון עוברי בהריון, תיעשה בהשתתפות עצמית של המבוטחת בסך 
 עלות הבדיקה על חשבון הקופה, עד לתעריף של משרד הבריאות.

 

 
 רפואיים-טיפולים פארא .6

 שנים: 9עד  3התפתחות הילד לגילאי 

ש"ח  17טיפול של צוות רב מקצועי יינתן תמורת השתתפות עצמית של המבוטח בסך 
ריף של משרד הבריאות. השתתפות על חשבון הקופה עד לתע –לטיפול. יתרת עלות הטיפול 

הקופה כנ"ל תינתן לטיפול בידי כל אחד מאלה: פסיכולוג, עובד סוציאלי, פיזיותרפיסט, 
 –קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק 

טיפולים בשנה )ובלבד שסך כל הטיפולים שיינתנו בכלל  27עד  – 6עד  3( לגילאי 1)
 (;54המקצועות האמורים לא יעלה על 

טיפולים בשנה )ובלבד שסך כל הטיפולים שיינתנו בכלל  9עד  – 9עד  6( לגילאי 2)
 (;18המקצועות האמורים לא יעלה על 

, 1980-למרות האמור בפרט זה, חבר קופה הזכאי  לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א
 יהיה פטור מכל תשלום לפי פרט זה, בעד שירות שניתן לילדו.

 

 2552-צו תשס"ג

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז

 1999-צו תשנ"ט

( 32)תיקון מס' 
 2555-תשס"ה
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 רפואיים בילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי-טיפולים פארה א.6

 ( בחלקה הראשון של תוספת זו:7)א()20טיפול בילדים כאמור בסעיף 

שקלים  23מקצועי יינתן תמורת השתתפות עצמית של המבוטח בסך -טיפול של צוות רב
על חשבון הקופה עד לתעריף של משרד הבריאות.  –ם לטיפול. יתרת עלות הטיפול חדשי

פסיכולוג, עובד סוציאלי, השתתפות הקופה תינתן לטיפול בידי כל אחד מאלה: פיזיותרפיסט, 
קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק; סך שעות הטיפול שיינתנו לילד בכלל המקצועות האמורים 

 בשבוע. 3יעמוד על 
 

 
 פיזיותרפיה בקהילה .7

 17במקרים שהטיפולים יבוצעו במכונים שמחוץ לקופת חולים, ישתתף המבוטח בסך של 
 ש"ח לטיפול והיתרה על חשבון הקופה, עד לתעריף של משרד הבריאות.

 

    
 )ריפוי בדיבור( הפרעות בתקשורת .8

 17במקרים שהטיפולים יבוצעו במכונים שמחוץ לקופת חולים, ישתתף המבוטח בסך של 
 ש"ח לטיפול והיתרה על חשבון הקופה, עד לתעריף של משרד הבריאות.

מעלות קורס אחד, או מעלות של  50%-תשתתף הקופה ב – 6בטיפול בגמגום, מעבר לגיל 
מתעריף הקורס  50%-בור למגמגמים, אך לא יותר מסידרת טיפולים אחת, לריפוי בדי

 ב"הדסה".
 

 
 טיפולי פוריות .9

ש"ח סך כל  4 –המבוטחת תשלם תמורת אמפולת פרגונל  –תשלום בעד טיפול בפרגונל 
ש"ח לחודש. תשלום  111התשלום של המבוטחת בעד אמפולת פרגונל למחזור, לא יעלה על 

 מבוטחת במרפאה תמורת קבלות.מעבר לכך יוחזר ל
 

 
 תותבות .10

מעלות התותב )תותבות גפיים בהתאם לנהלי  80%השתתפות כספית עצמית בשיעור של 
 משרד הבריאות(.

 $.388השתתפות כספית עצמית בתותב  –השתלת תותב באין אונות 

 ( לחלק הראשון של תוספת זו.5)ד()11סעיף זה לא יחול על תותב כאמור בסעיף 
 

 
 טיפולי שיניים בחולים אונקולוגיים .11

מעלות טיפול משמר וטיפול  50%-לפני טיפול כימותרפי/קרינתי, הקופה תשתתף ב )א(
 תעריף הקופה(. –עריף של רשת מרפאות השיניים של הקופה )להלן משקם לפי הת

לאחר טיפול כימותרפי/קרינתי יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר וטיפול משקם לפי  )ב(
 תעריף הקופה.

צוואר יינתן כיסוי מלא של טיפול תומך בפה, -לאחר טיפול כימותרפי/קרינתי לאזור ראש )ג(
 חודשים, לפי תעריף הקופה. 60תקופה של טיפול משמר וטיפול משקם, ל

טיפול משמר וטיפול משקם, מעבר לתקופה האמורה, יינתן, לפי תעריף הקופה, למבוטח 
 שהתקיימו בו כל אלה:

חולה שקיבל הקרנות לאזור ראש צוואר בגיל הילדות, בשל מחלה ממארת, לפני או  )א(
 במהלך התפתחות המשנן הקבוע;

נתי נפגעה באופן בלתי הפיך התפתחות המשנן הזמני בעקבות הטיפול הקרי )ב(
 והקבוע;

 שנה. 30למטופל טרם מלאו  )ג(

לפני טיפול כירורגי בגידול באזור הלסתות, יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר וטיפול  )ד(
 משקם, לפי תעריף הקופה.

מר וטיפול לאחר טיפול כירורגי בגידול באזור הלסתות יינתן כיסוי מלא של טיפול מש )ה(

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז

 1997-הודעה תשנ"ז

 1999-צו תשנ"ט

 2552-צו תשס"ג

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

( 43)תיקון מס' 
 2558-תשס"ט

( 48)תיקון מס' 
 2515-תש"ע
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 משקם )לרבות תותבות( לפי תעריף הקופה.
 

 
 אורתופטיקה )התעמלות לריפוי פזילה( .12

מתעריף משרד הבריאות, על פי  50%הקופה תשתתף בטיפולי אורתופטיקה, בשיעור של 
 אישור של רופא עיניים של הקופה.

 
 )בוטל(. .13

 

 

 )נמחק(. .14
 

 
 א בחלק הראשון לתוספת:24מזון תרופתי כמפורט בתוספת בסעיף  א.14

 –א בחלק הראשון לתוספות יהיה 24התשלום בעבור פרטי המזון התרופתי האמורים בסעיף 

 MCT, ISOCAL POWDER, ISOMIL, ENSURE OSMOLITE TOLEREXבעד התכשירים  (1)

OIL ו-PREGESTIMIL  אחת מקופות החולים לפי כללי תכנית הגביה שאושרה לכל
 לחוק, כפוף לכל שינוי עתידי באותה תכנית. 8בהתאם לסעיף 

 NEOCATE PEDIATRIC VIVONEX, ALITRAQ, L-EMENTAL( בעד התכשירים 2)

ADVANCE – 20% .מהמחיר המרבי לצרכן של התכשיר 

 למעט התרכובות המנויות בסעיף ממחירם המרבי לצרכן  25% –בעד שאר התכשירים  (3)
 .( לחלק הראשון של תוספת זו אשר יינתנו בלא תשלום18א) 24

ואולם, תקרת התשלום החודשי למבוטח, בעד כלל פרטי המזון התרופתי האמורים לא תעלה 
שקלים חדשים בחודש; תקרת התשלום בעד תרופות לחולה כרוני, כפי שנקבעה  495על 

לחוק, לא תחול על  8ף בתכנית הגביה שאושרה לכל אחת מקופות החולים בהתאם לסעי
 התכשירים האמורים.

 

 
 אביזרים תכשירים וציוד רפואי .15

 (.10%מחטים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת )השתתפות המבוטח  .1

 (.10%מזרקים לשימוש עצמי )השתתפות המבוטח  .2

 (.10%נים לבדיקת סוכר בדם )השתתפות המבוטח מקלו .3

 (.70%)השתתפות המבוטח  – לדום נשימה CPAPמכשירי  .4

 השתתפות המבוטח(. 20%) –מכשירי הנשמה עפ"י המלצת רופא ריאות מומחה  .5

 (.40%)השתתפות המבוטח  – חבישות לחץ .6

 סבסוד הקופה. – א לחלק הראשון לתוספת24מזון תרופתי, למעט כמפורט בסעיף  .7
 

 מכנסונים באשפוז ממושך )ניתנים במחיר עלות(. .8

 
 טיפולי שיניים כלליים .16

לחלק  30( בסעיף 16( עד )10ההשתתפות העצמית בעד טיפול שיניים המנוי בפסקאות )
שקלים חדשים לטיפול, אף אם נמשך יותר מביקור אחד, ולא  20הראשון בתוספת זאת תהיה 

שקלים חדשים, במהלך ביקור אחד; ההשתתפות העצמית בעד כל טיפולי העזרה  40-יותר מ
 שקלים חדשים. 20האמור הניתן בביקור אחד תהיה  30( בסעיף 9אשונה כאמור בפסקה )הר

 

 
 ישיתת שלתוספ

 ל הגדרת "סל השירותים הבסיסי"(ש( 2קה )ספ 7ף י)סע
 וט()פירע בהקו דועמות שנתנה המדינה לפרט בבריאתי השירו

 שירותי רפואה מונעת  .1

 גריאטריה .2

 פסיכיאטריה .3

 מכשירי שיקום .4

 ( 6)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז

 2555-צו תש"ס

 2558-צו תשס"ח

 2552-צו תשס"ג

 2551-צו תשס"ב

 ( 2צו )מס' 
 2556-תשס"ו

 ( 3צו )מס' 
 2515-תש"ע
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 שירותי רפואה מונעת  .1

דיקת (, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות וב4בדיקות שיגרה, חיסונים כאמור בפסקה ) (1)
 מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים בתחנות לבריאות המשפחה )טיפות חלב(.

 

 בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ומומים מולדים: (2)

 ומעלה בתחילת ההריון 35בדיקות מי שפיר לנשים שהן בגיל  )א(

 זאקס ותלסמיה-בדיקות לנשאי טיי )ב(

 (.PKUקטונוריה )-תריסיות ופניל-גילוי, מוקדם אצל ילודים למחלות תתבדיקות ל )ג(

 שירות מונע לקשיש (3)

 חיסונים וטיפול מונע: ( 4)

 חיסוני שיגרה: )א(

 Bנגד דלקת כבד נגיפית מסוג 

 ושיתוק ילדים-שעלת-צדפת-נגד קרמת

 נגד חצבת

 נגד אדמת

 נגד חזרת

 נגד המופילוס אינפלואנזה

 מונע לאוכלוסיות בסיכון: חיסונים וטפול )ב(

 המופילוס אינפואנזה )ריפאמפין( (1)

 מנינגוקוקים )ריפאמפין( (2)

 )גלובולין( Aדלקת כבד נגיפית  (3)

 B (HBIG)דלקת כבד נגיפית  (4)

 נגד צדפת, נגד כלבת ונגד קרמת )ג(

 חיסונים ואוכלוסיות מיוחדות: )ד(

 .BCGהשלמת חיסונים לילדים עולים ולפי הצורך, 

 בדיקות שיגרה לקבוצות מיוחדות: בדיקות מנטו, צילום ריאות לפי הצורך )ה(

בדיקות שיגרה, מעקב והדרכה ע"י רופא שיניים ושיננית לתלמידים;  -בריאות השן  (5)
 פי הנהלים הנהוגים במשרד הבריאות.-וטיפול על

 תכנון המשפחה (6)

והדרכה בידי רופא ואחות לתלמידים (, מעקב 4בדיקות שיגרה, חיסונים כאמור בפסקה ) (7)
 בבתי ספר.

 

שתתפות המטופל הערה: שירותי הרפואה המונעת הראשונית המוגדרים בסל זה ניתנים בה
 )אגרת תחנות לבריאות המשפחה, אגרת בריאות השן(.

 

 
 גריאטריה .2

 שירותי אשפוז באחריות המדינה ובכפוף לנהלי משרד הבריאות: (1)

 אשפוז חולים סיעודיים גריאטריים )א(

 אשפוז תשושי נפש )ב(

 אשפוז נכים סיעודיים צעירים )ג(

 יכוגריאטריםאשפוז חולים פס )ד(

 הערה: שירותי האשפוז ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.

 
 בריאות הנפש .3

 סל השירותים בתחום האשפוז .1

 שירותי חירום ומיון (1)

( 4)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 4)תיקון מס' 
 1996-תשנ"ו

( 6)תיקון מס' 
 1997-תשנ"ז



 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד

84 

 שירותי אשפוז פסיכיאטריים, אשפוז יום (2)

 יעוץ וטיפול באשפוז בבתי חולים כללים (3)

 ון: דיור מוגן, הוסטלים וכדומהטיפולים חליפיים לאשפוז כג (4)

 סל שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש .2

שרותי אבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפויטי התערבות טיפול אישי,  (1)
משפחתי, קבוצתי, מעקב תמיכה ואחזקה, שיקום וביקורי בית; )שירותים אלה 

 ניתנים בתשלום אגרת הטיפול הנהוגה במשרד הבריאות(

שירותים לאוכלוסיות מוגדרות: בגנים טיפוליים, במועדונים, במרכז שיקום  (2)
 ובתעסוקה שיקומית

 סל שירותי בריאות הנפש לגמילה .3

 שירותי אשפוז במוסדות משרד הבריאות )כולל עמותות הממומנות ע"י המשרד(. (1)

 שירותים מרפאתיים (2)

 גמילה תוך ביתית (3)
 

 
 רכישת מכשירי שיקום .4

 עפ"י הנהלים במשרד הבריאות. –רשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם 

 מכשירי שיקום א.

 תותבות לגפיים. .1

לא יותר  –בכל מקרה של החלפת תותבת או בית גדם עפ"י הצורך  –גרבי גדם  .2
 מפעמיים בשנה.

 כפפה לכיסוי תותבת יד. .3

 רטיזית )מכשירי הליכה(.או .4

 נעליים רפואיות מיוחדות. .5

 מכשירים הניתנים באמצעות לשכות הבריאות ב.

 כסאות גלגלים ידניים למבוגרים ולילדים. .1

 כסאות שרותים לילדים ולמבוגרים. .2

 (.BUGGYכסאות טיולון ) .3

 , סיליקון, אחר.ROHO, JAY –כריות מיוחדות לכסאות גלגלים  .4

 ונים אחוריים.הליכ .5

 רולוטורים. .6

 הליכון אמות. .7

 מזרונים חשמליים נגד פצעי לחץ. .8

 כסאות ממונעים. .9

 מנועי עזר לכסאות גלגלים ידניים. .10

 במקרים חריגים בלבד. -זחליל .11

 אינסרטים. .12

משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות לילדים ונוער עד גיל  –מכשירי עזר לראיה  .13
18. 

 .18מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל  .14

 עדשות מגע מיוחדות )לילדים בלבד(. .15

 תותבות עיניים. .16

 תותבות חיצוניות אף, אוזן וכו'. .17

 פרוטזות שד )בפעם הראשונה גם חזיה(. .18

 הידראולים בלבד. –מנופים ביתיים  .19

 מיטות פאולר ידניות וחשמליות. .20
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 ידניות וחשמליות. HI-LOW מיטות פאולר + .21

)מקבלי  –מכשירים הניתנים לאוכלוסייה המשוחררת לחלוטין מהשתתפות עצמית  ג.
 קצבאות למינהן(.

 הליכונים רגילים. .1

 חד רגליים, תלת רגליים, וארבע רגליים –מקלות הליכה לסוגיהם  .2

 קביים קנדיות. .3

 כריות ספוג למניעת פצעי לחץ. .4

 למניעת פצעי לחץ.מזרוני ספוג  .5

 
 יעיתת רבתוספ

 )בוטלה(
 
 

 
 תישימת חפתוס

 ((1())ב9ף י)סע

  - 9יף ן סעלעני 

כה המרכזית הלש רסמתשמפ מדד המתקבל משקלול המדדים -ריאות" ר הביוק "מדד 
 לסטטיסטיקה, לפי מרכיבים כמפורט להלן:

ה יהווה ם מחלק זחוזיים אושניששישים  ו באופןענה אחוזים ממנו ייקבושמושים חמי (1)
מדד השכר למשרת שכיר במגזר הבריאות, ושלושים ושמונה אחוזים יהווה מדד השכר 

 למשרת השכיר במגזר הציבורי;

 ארבעים אחוזים ממנו יהווה מדד המחירים לצרכן; (2)
 

 )נמחק(; (3)
 

 יהווה מדד מחירי תשומות הבניה.זים אחו שני (4)

 
 שיתת שיתוספ

 בוטלה()
 

 
 יעיתת שבתוספ

 (67ף י)סע

 כללית;ים החול קופת

 עובדים לאומיים;ים לחול קופת 

 עממית(; -אוחדת )מרכזיתים מחול קופת 

 כבי.ים מחול קופת 
 

 

 

 נהים סאפר  יןק רביצח  
 אותהברי שר  שלההממ ראש  

 סויי שבח  מןויצ עזר 
 נסתש הכב ראיוש  דינהא המנשי 

 
 
 

 

 

 

  (5' )תיקון מס
 1996-שנ"זת

 ( 6' ס)תיקון מ
 1997-זתשנ"

  (5)תיקון מס' 
 1996-שנ"זת

 2556-צו תשס"ו

 2556-צו תשס"ו


