
 

 2017ינואר               מדיניות וחקיקה –מרכז עומק 

1 

 

 משקמים לקשישים טיפולי שינייםהסדרת  –דעת -חוות

 איציק שמוליהכנסת -מוגש לחבר

 

 מבוא .1

ההסדרה של טיפולי השיניים של מסמך זה היא לבחון משפטית ונורמטיבית את אופן מטרתו 

באמצעות בחינה ההוראות הקיימות בחוק, לרבות הצעות  .המשקמים הניתנים לקשישים בישראל

בתחום ובחינת הנעשה במדינות המשפט  בעבר, דרך כתיבה של אנשי מקצועחוק קודמות שהוצעו 

המשווה, גיבשנו מספר המלצות אשר יש בהן לשפר את מצבם של הקשישים. ההמלצות נחלקות 

 זכויות; השני, תקצוב והגדלת סל הטיפולים הניתנים. שני מישורים: האחד, מודעות והנגשה שלל

, לקשישים הזקוקים לכך טיפולי שיניים משקמים בלבדמתן  דעת זו היא-נקודת המוצא של חוות

בד בבד, התייחסות להליך התבגרותה של האוכלוסייה  ואין באפשרותם לממן טיפולים מסוג זה.

ברחבי העולם כולו, וכן בישראל, סוגיה המצריכה היערכות כוללת בהיבטי התעסוקה והפנסיות, 

 טיפולי השיניים הניתנים לקשישים. –ה זו מוסדות רפואיים ותרבותיים וכן בהקשר להצע

 

 הדעת-חוותעיקרי הדברים ומבנה  .2

אודות המקצועית סקירת המצב החקיקתי הקיים לרבות כתיבה בספרות  :הדין המצוי (א

 הסדרת זכויותיהם של הקשישים בכל הנוגע לטיפולי השיניים המשקמים.

 .המשפט המשווה מדינותהמוצעים במודלים ה : בחינתמשפט משווה (ב

מסקנות מסקירת הנושא והמלצות ליישום בחקיקה ובדרכים  הצגת: הדין הרצוי (ג

 אלטרנטיביות נוספות.
 

 הדין המצוי .3

 בישראלהמצב החקיקתי  .א

טיפולי את  שו מספר הצעות חוק המבקשות כי המדינה תתקצבהוג 2011החל משנת 

)להלן:  שנים 56הטיפולים לכל אזרח שמלאו לו את ב לתקצ צעוהלרוב,  –השיניים לקשישים 

רפואת שיניים לאנשים  –ת ממלכתי )תיקון הצעת חוק ביטוח בריאו כך, למשל, ."קשישים"(

י יו"ר יד-על 2011ה על שולחן הכנסת באוגוסט הונח (3534/18)פ/ 2011-(, התשע"אואילך 65בגיל 

וועדת הצעה זו נדחתה ב –ח"כים נוספים  57-עדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ וו

. (19-)הצעה זו הונחה פעם נוספת גם במהלך הכנסת ה 22.1.2012-תאריך ההשרים לחקיקה ב

ידי ח"כ חיים כץ וחתמו עליה ח"כים מכל סיעות -על 2013ההצעה הונחה על שולחן הכנסת במרץ 

הבית. כמו כן, הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית, המאגדת ארגונים חברתיים, ובהם האגודה 

פניה נוספת במטרה  23.1.2014-יות אזרח, בשיתוף עם אנשי אקדמיה ואנשי רפואה, הגישה בלזכו

-חקיקה בלהשפיע ולקדם הצעת חוק זו. עם זאת, ההצעה נדחתה בוועדת השרים לענייני 

במסגרת דברי . 2014בחודש פברואר  –ם נוספת . בהמשך ישיר לכך, ההצעה הוגשה פע26.1.2014

 ך נאמר:ההסבר להצעת החוק, כ

צרכים ה זו יאוכלוסיית הקשישים בעולם עולה בהתמדה. לאוכלוסי"

, הדורשים התייחסות מיוחדת מצד מקצועות מיוחדים מבחינת בריאות הפה

הבריאות בכלל ובריאות השיניים בפרט. מאפייני בריאות הפה של אוכלוסיית 
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הקשישים כוללים: ריבוי מחלות כלליות, שבחלקן קשורות גם לפה או 

מקשות על טיפולים )סכרת, יתר לחץ דם, בעיות לב(, ריבוי תרופות הגורמות 

ליובש פה, תזונה לקויה הנגרמת  מסיבות הקשורות בשיניים )חוסר שיניים, 

וכתוצאה מכך נוצרות בעיות חניכיים,  ...ותבות לקויות( והן מסיבות אחרותת

ם שהסיכון עששת ועששת שורשים שלא טופלו מבעוד מועד, מחלות חניכיי

שנגרם מהן הוא אובדן שיניים, בנוסף אדם שיש לו תותבות לקויות, חשוף 

לנזקים מצטברים ברקמות הפה וירידה ביכולת האכילה. זאת ועוד, הסיכון 

 "ת בסרטן הפה והלוע עולה עם הגיל.לחלו
 

תיקון הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )צעה ביוזמתו של ח"כ איציק שמואלי )כמו כן, הוגשה ה

, במסגרתה נטען ((20/1249)פ/ 2015–שנים(, התשע"ה 65רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם  –

 ה, אך גם ניסיון זה עלהגבוהר על טיפול השיניים, בשל עלות אחד מכל ארבעה קשישים מוות כי

 60רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם  –הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון  1בתוהו.

 2015בדצמבר היא ההצעה האחרונה שהוגשה בנושא זה,  ,(2305/20/)פ 2015–התשע"ו שנים(,

הליך את  לא צלחההיא כקודמותיה  ארבעה ח"כים ממפלגת ישראל ביתנו, וגם ם שלביוזמתו

מעניין לראות כי בהצעה זו, ולמרות שהצעות קודמות בנושא אשר תמכו בהענקת  החקיקה.

לא אושרו בחקיקה, כאן בחרו המציעים להרחיב את היקף  65יל טיפולי שיניים לקשישים החל מג

 ומעלה. 60הזכאים לגיל 

 20-כ לדיון ציבורי כבר לפניעלה לאוכלוסיות ספציפיות, טיפולי השיניים  חשיבות הענקת

המליצה ובתוך כך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לאת הבסיס  צרהיר שאעדת נתניהו, ובו יםשנ

עד ילדים  8.1.2017-תאריך ההחל מלאחרונה, . לקשישיםיניים לילדים ושהחוק יכלול רפואת ש

החולים, ועד שנת -במסגרת שירותי סל הבריאות בקופות ,טיפולי שינייםקבלת זכאים ל 15גיל 

 .18בהדרגה לגיל  העליוגיל הזכאות  2020

החלה עבודת מטה של משרד  2015טיפולי שיניים, בדצמבר זכאות הקשישים לאשר ל

טיפולי  לשתקצוב ממשלתי הוא  שהוצעיאות, יחד עם המשרד לשוויון חברתי. המתווה הבר

, כמו יישום הדרגתי)תותבות( לקשישים, וזאת במסגרת  והפרותטיקהמשמרים השיניים ה

אודות  תידיון החקיקהבמסגרת כי . ראוי לציין 2009ראשונה בדצמבר ל ,הילדים לגבישנעשה 

כיום  ,כאמור לעילי ח"כ רחל אדטו. יד-להועלה נושא הקשישים ע ,שיניים עבור ילדיםהטיפולי 

באמצעות ארגונים  ניתןומרבית הסיוע לקשישים  ,הקשישים בדבר חקיקה וסדר נושאהטרם 

ואף ללא מטרות רווח, נים ומסבסדים טיפולי שיניים עבור קשישים, מחברתיים. ארגונים אלה ממ

 .שינייםטיפולי  ניידתבאמצעות לביתם נותנים מענה למוגבלים ולמרותקים 

 הקואליציה לבריאות שיניים ציבוריתלמען הצגת שלמות התמונה, נציין כי עמדת 

לכלול את  2010בהקשר לטיפולי השיניים לקשישים, היא כדלקמן: הקואליציה הציעה כבר בשנת 

איתור בבדיקות לטיפולי השיניים לקשישים בסל הבריאות. נציגיה סבורים כי נדרש להתמקד 

של מחלות פה ושיניים, באמצעות רתימת רופאי משפחה המטפלים בקשישים כדרך קבע.  מוקדם

. אחיות ושינניות כמטפלי בית הכשרה בסיסית שלבאמצעות  לשפר את ההיגיינהכמו כן, הומלץ 

                                                           
 ynet 22.2.2016"ח"כ שמולי: רק שרים קהי חושים נגד טיפולי שיניים לקשישים"  אלכסנדרה לוקש 1

4769241,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4769241,00.html
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והמודעות לטיפולי שיניים לקשישים להנגשת המידע אודות הזכויות יתרה מכך, יש לפעול 

 2באמצעות רופאי המשפחה וגורמי הרווחה. –ולקרוביהם 
 

 מוצעתה יקהקבבסיס החהרציונל  .ב

כמו  מטעם ח"כ איציק שמולי,שהוגשה החוק האחרונה -בהצעת לדברי ההסברבהתאם 

מתמקדות בהיותם  יקה זוקלחהמרכזיות , ההנמקות מהשנים האחרונותחוק דומות -גם הצעות

אפיינים ייחודיים המצדיקים מימון טיפולי וכלוסייה בעלת מאומעלה  65 גילאישל אנשים ב

היא בעלת שיניים הפה והשמירה על בריאות  כיהחוק -, כאשר מודגש בכל הצעותשיניים בעבורם

 וגם בהיבטים הנפשיים והחברתיים.הרחב  נהבריאות הכללית במובלמשמעויות רבות גם 

ך, למשל, נמצא כ .אין בריאות כללית ללא בריאות הפהכי  מכלל האמור, ניתן להסיק

הנוגעים מובהקים נתונים  ישנם, לכךנוסף  3.כרתסמחלות לב ובין דנטליות ל-קשר בין מחלות פריו

 :חברתי-בריאות על רקע כלכליהלפערי  םבעיקר

ל האוכלוסייה תוחלת החיים של כל .עולה בהתמדה אוכלוסיית הקשישים בישראל ובעולם .1

קרב ב 4.גבריםל 78.8נשים, ל 82.6, יםשנ .780עמדה על  2009–2005 ביןבישראל בממוצע 

 65יש לפחות קשיש אחד בן  חלקות לשירותים חברתייםמהמשפחות הרשומות במ 40%

 5.ומעלה 75לפחות קשיש אחד בן מהמשפחות  29%-ומעלה וב

משפחות המטופלות במחלקות לשירותים שכיחה ביותר בקרב הנזקקות המשפחתית ה .2

 6.הם משקי בית של נפש אחת 75%, כאשר מתוכן ריםמהמק 33%, חברתיים היא "זקנה"

מנתונים נוספים  7.אלף נפש 900-כ בישראלמנתה אוכלוסיית הקשישים  2014בסוף שנת 

עברו ניקוי  29%-ו חולפתבשנה ה עברו בדיקה או טיפול שינייםתוכם מ 38%עולה כי 

חרף  טיפול שינייםשוויתרו על על כך דיווחו  43%, 2013בשנת  שנערך. לפי הסקר שיניים

במחלקות  קשישים 275,200-כ, רשומים 2014שנת נכון ל 8.זקוקים לושהיו  העובדה

שאינם  מהקשישים 54%נמצא כי  2002שנת נוסף שנערך בבמחקר  .לשירותים חברתיים

שיניים בגיל שיש היו חסרי שיניים לחלוטין, ולאלו  ,אינם נמצאים במוסדותשמאושפזים ו

אחוז גבוה של קשישים נראה כי מדובר באירופה, בהשוואה לשיניים.  4.1זה נותרו בממוצע 

 .בישראל "שיניים יסר"מחו

אוכלוסיית מ 88%-שנמצא  :כלכליים-על רקע פערים חברתיים פואייםרבשירותים  םפערי .3

דיווחו שבפיהם יש שיניים תותבות בלסת אחת לפחות,  ,נמוכהבעלי הכנסה הקשישים 

 9(.!!25%פער של בישראל ) סיית הקשישיםמכלל אוכלו 63%לעומת 

שירותים  מחקר בנושא עמדת הציבור לגבי צריכת 2010שנת הסתדרות הרופאים ערכה ב .4

, יתור על שירותים רפואייםוואת היקף ההמחקר בדק  .במערכת הרפואה הציבורית

                                                           
 הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית דו"ח "יית הקשישים בישראל הצעה לשינויבריאות הפה והשיניים באוכלוס" 2

(2012.) 
 .7שם, בעמ'  3
 .(.132025.11) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –" 2005-2009 חברתי של היישובים בישראל-ריאותיפרופיל ב" 4
 .(.13206.2) 7 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –נתונים לרגל "יום המשפחה"  –משפחות ומשקי בית בישראל  5
 .8בעמ' שם,  6
 (.2015, ברוקדייל -מאיירס, ג'וינט) 4 שנתון סטטיסטי –קשישים בישראל  7
 .158שם, בעמ'  8
( 2016) משרד הבריאות" 2020יעדים לשנת  –בריאות הפה והשיניים בישראל "9

blicationsfiles/2020_18052016.pdfwww.health.gov.il/pu  :(.דו"ח וועדת מן)להלן 

http://www.health.gov.il/publicationsfiles/2020_18052016.pdf
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המחקר  ומצבם הכלכלי. כספיתה םעלות מפאת ,בתחומים השוניםלבצע קשישים שנדרשים 

 .שירותים רפואיים בשל עלותםמהקשישים נאלצו לוותר על  8%כי  ביעמצ

פערים משמעותיים בין פרטים משכבות הכנסה , נמצאו כולו בישראל, כמו בעולם המערבי .5

שימוש השל גורמי הסיכון לתחלואה ו םימצאותיקף התחלואה, שיעור ההיבט הב ,שונות

רמת על בריאות השיניים: רבה שפעה ה נהלגורמים הבאים ישנמצא כי בשירותי הבריאות. 

הברשת מניעתיים במרפאת השיניים ותדירות הביקורים ה – התנהגות בריאותית, הכנסהה

עולה  לעיל, מהנתונים שהוצגו 10.תחומצב השיניים פטיב ככל שהגיל עולה,  – גילהשיניים, 

ונומי נמוך, אק-סוציורקע  עלבקשיש כך,  – גדולים ביותרהפערים עגומה לפיה מצב  תמונת

ירוד  בפריפריההקשישים מצב , בסיס כלכלי טוב יותרקשיש בעל ל בהשוואהמצבו גרוע 

האחוז הגבוה ביותר של מחוסרי השיניים נמצא בקרב כמו כן,  .המרכזבהשוואה לערי 

 (.67%האוכלוסייה הערבית )

ישוב בהתבסס על הח ,שנהבמיליון ש"ח  260-כ אבאוכלוסיית הקשישים תה עלות הטיפול .6

או יזדקקו רפואי . מתוכם יוכלו לקבל טיפול קשישיםמיליון  3.1-כנמנים בקבוצה זו הבא: 

 5,000-כ  היא לאדם  תטיפול ממוצע . עלותקשישים 1,240,000-מהווים כשהם  40%-לו כ

, וההוצאה מיליארד ש"ח 2.6נאמדות בסך של העלויות לעשר שנים  ,לכן .ש"ח לעשר שנים

 ,רבותתחסוך עלויות  תיתמניעכי רפואה לזכור  ישכמו כן,  11ש"ח. ליוןמי 260השנתית היא 

 12.זולה ביותר והישגיה מרשימיםהרפואת השיניים המניעה הראשונית נחשבת כיוון שב

 תפוגע שירותי הבריאותמלק ח תפרטשההגישה רווחת נציין כי , במאמר מוסגר

ת חלק מהמימון מהמגזר הציבורי העברב. המשמעות רבים קשישיםיניהם באוכלוסיות חלשות וב

לאור העובדה שאחוז  .בישראל בריאותהבנגישות לשירותי  השוויון-אי לפרטי היא הגברה של

ושהאוכלוסייה מעוטת היכולת היא אוכלוסייה חולה , גבוה יחסיתהוא קשישים העניים בקרב 

אבים אינם היא שהנגישות לשירותים והקצאת המש ההפרטהתר, תוצאה מרכזית של תהליך יו

יכולת ל בהתאםאלא מתנהלים  , דה פקטו,עונים על הצרכים הבריאותיים של האוכלוסייה

 13עבורם. תשלוםכלכלית לעמוד בה

 למתן שירותים רפואיים תקציביםפילוח ה .ג

שירותים רפואיים )רופאים, מרפאות, ללתרופות ו ,וצאה הלאומית לבריאותהה תחלוק

מימון תקציב המדינה, ב 36%מימון פרטי,  ב 38% דלקמן:היא כ 2015בשנת  –ורופאי שיניים( 

 תרומות מחו"ל. 2%-ו מס בריאות 24%

 :ייצוג בוועדת סל הבריאות

אחת הבעיות המרכזיות בישראל, בהקשר להליך החקיקה הנוגע לטיפולי השיניים 

כגון  יצוג של אוכלוסיות מוחלשותיאינם כוללים  חברי וועדת סל הבריאותלכך ש לקשישים, נוגע

יהם. עובדה זו מבטאת את חשיבות הצעת החוק וכי נדרש החלטותוהדבר משפיע על  קשישים

אחת הביקורות המרכזיות הינה נגד הרכב " 14:הללא תלות בוועדלערוך את הרפורמה בחוק ו

הוועדה. מרבית חברי הוועדה הינם נציגי מערכת הבריאות, ולגבי חלקם מתקיים חשש לניגוד 

                                                           
 .11בעמ' , שם, דו"ח וועדת מן 10
 .32בעמ' שם, , דו"ח וועדת מן 11
 .7, בעמ' שם, דו"ח וועדת מן 12
 (.2009) 167כרך ב  מעשי משפט" השפעת המשפט על מסחורם של שירותי הבריאות בישראלדני פילק " 13
 ynet 11.1.2012ון: רפואת שיניים חינם גם לקשישים" נרי ברנר "פרסום ראש 14

4174229,00.html-www.ynet.co.il/articles/0,7340,L. 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4174229,00.html
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ן גם שהוועדה אינה כוללת ייצוג ישיר של אוכלוסיות מוחלשות, כגון: עניים, צוי. .עניינים.

לנוכח אופי עבודתה של הוועדה ותפקידה  .נכים, ערבים, עולים חדשים ואפילו נשים ,קשישים

המרכזי בהחלטות על הרכב הסל, נראה כי המחסור בייצוג ואופי הייצוג משפיעים על שיקוליה. 

אשר אמורים היו להעשיר את דיוני הוועדה בשיקולים מוסריים, נציגי הציבור בוועדה, 

נכבלים באופן כמעט מוחלט על ידי הנתונים וההערכות שמציגים להם  ,חברתיים ומשפטיים

בעלי המקצוע. לפיכך קיים חשש שנציגי הציבור לא מביאים לידי ביטוי באופן מלא את  

 ."ים לדיוני הוועדהותפקידם מתמצה בבקרה על חדירת שיקולים זר עמדתם
 

 משפט משווה .4

 :כללי .א

. OECD-צאות הרפואה במדינות המסך הו 5%-כשיניים מהווים השירותי רפואת 

עלייה של , שירותי רפואת השינייםלמגמת עלייה בתקציב המוקצה באיחוד האירופי, אנו רואים 

מיליארד  5.4-התקציב עמד על כ 2000בשנת  כך, למשל,השנים האחרונות.  20-ב 100%כמעט 

הוא  2020 תכאשר הצפי לשנמיליארד יורו,  7.9-התקציב עמד על כ 2012אילו בשנת יורו ו

; הזדקנות אוכלוסיית האיחוד הן:הסיבות לעלייה בתקצוב שתי . מיליארד 9.3של השקעה בסך 

ית של שמעותהזדקנות מ הקשישים בפרט.של וכולה ה יהאוכלוסי בקרבהחמרה בבריאות הפה 

התרבות האירופית, מצריך מ כחלקבשל שיעור ילודה נמוך  ,, בין היתרבאירופה האוכלוסייה

אוכלוסייה. הקשישים באירופה נמנים ל רפואי רחבמענה בדמות מתן התייחסות  ותהממשלמ

 ים.העובד יםמקומה לצעיר מפנההפרברי הערים ב נמצאתשר לרוב עם האוכלוסייה הכפרית א

למרכזים להגיע קשישים  הקושי שלבמקומות מרוחקים, נוכח  שירותים ניקהעל , נדרשעל כן

 טיפולי שיניים.ל הרפואיים

 :איחוד האירופימדינות הבשהונהגו ולמודלים  תכניות לאומיותל דוגמאות .ב

ה לסרטן הפה והשיניים, ואוכלוסייה שנמצאת בסיכון גבלבדיקות יזומות ערכה : הונגריה .1

 המחלה טרם התפתחותה. תטרתו של הטיפול היא מניעה. מעמ םאשר הקשישים נמני

ידי -שירותי רפואת שיניים ממומנים על: (גיה ושוודיהדנמרק, פינלנד, נורב) דיהמודל הנור .2

למרבית  השירותים ניתנים בחינםהמקומי )גישה סוציאליסטית יחסית(. הממשל הלאומי או 

נסות המדינה ממיסים. רפואת ידי הכ-וממומנים על ,בעיקר ילדים וקשישים ,האוכלוסייה

 .שלהם המדינה משתתפת בתשלום הטיפולשב במבוגרים שיניים במגזר הפרטי מטפלת לרו

מבוסס על : (גרמניה, לוקסמבורג והולנד צרפת, אוסטריה, בלגיה,)רקי המודל הביסמא .3

 מעורבות ממשלתית מינימליתמטעם המעסיק.  אדם פרטי אוידי -ביטוח בריאות שמשולם על

 .)מודל רפואה מופרטת( נימלימי ציבוריבאפיק רפואת שיניים מוצעת האפשר ועל כן ככל 

ניתנים . טיפולים ממשלתיומימון פרטי  – משלב בין השניים הראשונים :המודל הבריטי .4

 מדינה.הידי בקבוצות מיוחדות ומעט מרפאות ממומנות או ל 18מתחת לגיל לילדים  חינםב

מודל פרטי לחלוטין : (ון, איטליה, מלטה, פורטוגל וספרדיו קפריסין,)י המודל הדרום אירופ .5

 .(18עד גיל  ,חינםבות נותנים רפואה מעט מקומ) ת ממשלתית ברפואת שינייםללא כל התערבו

 :מסקנות הסקירה המשווה .ג

. שינוי בהרכב האוכלוסייהמערכות הבריאות ברחבי העולם נערכות כדי להתאים עצמן ל

רים באוכלוסייה הולך ועולה, מגמה שתלך ותתעצם לפחות עד אמצע שיעור המבוגלעיל,  כאמור
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ורווחה בהקשר  מציגות שינוי בתפיסה הכוללת של בריאות OECD-מדינות ה. 21-המאה ה

טיפולים ת, ול רפואה מונעת, יוזמעמבוססת " הגישה אקטיבית" –ם לאוכלוסיית הקשישי

 מערך טיפולי בית) המטופל אל בית המגיעיםטיפוליים ניסיונות להיערך לבניית צוותים ו ייםיתב

קיים בדנמרק,  ימערך שירותי בריאות בית (;חוליםה-עבור קשישים אשר ימנע הגעה לבית

מאורגן  ,בבית הקשישהאמור, הניתן שירות ההברית. -רצותהולנד, באנגליה, באוסטרליה ובאב

ידי רשויות -המועסקים על ים או גורמים פרטייםבידי ארגוני בריאות שונ ניתן בכמה מדינותו

חשש מביקוש ה. בשל ובמסגרתו מוכשרים רופאים רבים כדי להעניק טיפול ביתי ונגיש מקומיות

שם ברורים ל סף-תנאיונקבעו  השתתפות עצמיתשירות זה, בחלק ממדינות אירופה נדרשת רב ל

ישום ילבין גיל השלישי בריאות התקציבים ל יבויע ביןניתן לראות את הקשר  .כאותקבלת הז

 .אירופיותהממשלות הל של עובפ

 

 סיכום ומסקנות .5

זכאים  15: כפי האמור לעיל, ילדים עד גיל קשישיםבין ילדים להבחנה בין הזכאות הניתנת ל .א

לקבלת טיפולי שיניים בחינם. אוכלוסיית הילדים זכאית לטיפולים הרפואיים מעצם היותה 

בהיקש לכך, גם בהקשר לחוק הכשרות ) קריטריון גיל –עומדת בקריטריון אחד בלעדי 

, נקבעו כללים אשר לפעולות שילדים אינם רשאים 1962-המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב

. להבדיל מאוכלוסייה זו, אנו סבורים כי (לבצע משום גילם וללא קשר למצבם הקונקרטי

הרחבה בהקשר לאוכלוסיית הקשישים, יש ליצור דיפרנציאציה בין אוכלוסיית הקשישים 

דעת -העומדת בבסיס חוותהחוק -. כדי להעביר את הצעתאוכלוסיית הקשישים הנזקקתלבין 

הם נדרשים להנחות את הבחינה האם יש להעניק אשר  להתמקד בשני קריטריונים, יש זו

 ;גיל הפרישה המקובלליש להתאים  – ומעלה( 65שיניים: האחד, גיל )גיל  יהזכאות לטיפול

רק עמידה בשני התנאים  –נזקק או במצב רווחתי קשה( נומי )השני, מצב סוציואקו

מדרגת ליצור לחלופין, ניתן  .בלבד המשקמיםי השיניים המצטברים תזכה בקבלת טיפול

כך אנו מעניקים  – )מבחן הכנסה( בהתאם לרמות השכר והמצב הכלכלי של הקשיש זכאות

עבור קשישים  דק מתקןצאוכלוסיית הקשישים לצד יצירת התאמה ו לזכאות רחבה לכל

 וכפי שהיטיבו לקבוע: מורכבים ואין באפשרותם למממנם. לטיפולים משקמיםהזקוקים 

נוכח העובדה שקשישים ונזקקים רבים אינם יכולים להרשות לעצמם לעבור "

טיפולי שיניים בגלל מחירם, הם מסתובבים ללא שיניים, והדבר גורם לעיוות 

לתם לאכול ופוגע בכבודם. )א( קשישים: של הפה והפנים. הדבר פוגם ביכו

ראוי שהממשלה תשקול את האפשרות למתן טיפולי שיניים לקשישים ואת 

נזקקים: על משרד הרווחה להוביל את ביצועה של עבודת מטה ) היקפם. )ב

משותפת עם משרד הבריאות, קופות החולים והרשויות המקומיות, לגיבוש 

מדובר לא רק בבריאות  .לנזקקיםמתכונת למתן סיוע בטיפולי שיניים 

 15".הציבור, אלא גם בשמירה על כבודו של האדם

                                                           
 (2015) 712–709, 667 " משרד הבריאותשירותי בריאות השן" 15
-ver-211-5fa05d618487/65C-bda0-4848-f9e1-www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/c5fef5ed

3.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1. 

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/c5fef5ed-f9e1-4848-bda0-5fa05d618487/65C-211-ver-3.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_290/c5fef5ed-f9e1-4848-bda0-5fa05d618487/65C-211-ver-3.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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: הקמת וועדה אשר תורכב מנציגי משרד הבריאות והביטוח משרדית-ביןהקמת ועדת היגוי  .ב

לעניין זה. בתוך  גיבוש נוהל סדורהלאומי, לטובת העלאת אחוז המימוש של טיפולי השיניים ו

טריונים ברורים המהווים תנאי למימוש הזכאות ובמסגרת זו כך, הוועדה נדרשת לגבש קרי

ובהשלכות הרחבות שיש לקביעת  בטיפולי שיניים משקמיםלזמן אנשי מקצוע המתמחים 

אמות המידה. לבסוף ייווצר נוהל סדור שיופץ באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומשרד 

 16ים.הבריאות לאוכלוסיית היעד, זו שתיקבע כזכאית לטיפולים המשקמ

: אחת המסקנות הבולטות מהסקירה שערכנו, מעלה כי המרחב הטיפולי המרחב הטיפולי .ג

החולים לטיפולים בבית -הרפואי המתאים לקשישים עובר במרוצת השנים מטיפול בבתי

אשר  הכשרה ומתן אפשרויות רפואיותהמטופל. בהתאם לכך, יש להידרש לפתרונות בדמות 

אשר בחלקה  –פואיים עבור אוכלוסיית הקשישים בישראל יוצרים הנגשה לטיפולי שיניים ר

הקמת לשם  יםתקציב . לפיכך, נמליץ לייעדהארי בעלת קשיי נגישות למוסדות רפואיים

בדרך זו  – , לרבות הכשרת מטפלים ביתייםהענקת הטיפולים הביתייםל ייעודיתתשתית 

בל טיפול בזמן, ובהמשך נתגבר על מכשול ההגעה למרכז הרפואי, המונע ממטופלים רבים לק

 17נגרמת החמרה במצבם הרפואי וקושי לשיקום.

: בהנחה שבתקציב לשנים הקרובות החולים ובמוסדות רפואיים-פרסום הסיוע בקופות .ד

תוכנס מחדש הקצבה של טיפולי שיניים לקשישים, נמליץ כי קופות החולים ומוסדות 

מידע למטופלים שמגיעים אליהם ה ל פרסום והנגשה שלרפואיים ציבוריים יהיו אמונים ע

; ובאמצעות חוזרים שישלחו לבתי כדרך אגב לטיפולים ולבדיקות בתחומים אחרים

הנך זכאי לטיפול שיניים  65כי בהגיעך לגיל  יודיע. כך, למשל, רופא המשפחה המבוטחים

יפנה אותך למרפאות שניתן לקבל בהם את השירות בחינם או בסבסוד. בדרך זו ובהתאם 

 .2015-מהתקציב ל 9%נוצלו אך יליונים לא מומשו, כשאת המצב לפיו תקציבים של מ נמנע

: המוסד לביטוח לאומי נדרש למפות את כל הקשישים מעורבות המוסד לביטוח לאומי .ה

קצבת השלמת דהיינו, כל הקשישים הזכאים ל – בישראל אשר מוגדרים כ"מעוטי יכולת"

עבור טיפולים לאוכלוסיית קשישים נזקקים,  . בהנחה שיהא תקציב ייעודינכות /הכנסה

באמצעות הביטוח הלאומי נוכל לשלוח מכתבים אישיים לכל זכאי המבשרים אודות הזכאות 

הפרוצדורה, עלויות משוערות ומרכזי הטיפול הרפואיים הסמוכים  –לטיפול שיניים ומשקם 

שנבחנו  ריוניםרק קשישים העומדים בקריטבדרך זו נוודא כי  –ופרטים ליצירת קשר 

 ובהתאם זיכו בהשלמת הכנסה, יקבלו את הזכאות החדשה.

: בדומה למוסד לביטוח לאומי, כשם שהמוסד מעורבות גורמי הרווחה ברשויות המקומיות .ו

מעלה את המודעות של קשישים לזכאותם, כך גם במקרים שמגיעים לפתחם של העובדים 

חריות משרד הרווחה לבנות נוהל לפיו הן הסוציאליים ברשויות המקומיות, יש להורות כי בא

יוכלו להפנות את מטופלי הרווחה הזכאים לכך, בהתבסס על גיל ומצב כלכלי קשה, לקבלת 

 הזכאות הרפואית דנן.

 

                                                           
 16.12.2015 משרד הבריאותטיפולי שיניים מסובסדים גם לקשישים" "בקרוב:  16

www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/16122015_1.aspx. 
 ידר ושגית ארבל אלון "הבית כמרחב טיפול מועדף עבור קשישים: מענה ראשוני נעמה רון, פמלה הורוביץ, ניר ק 17

( 2016) משרד הבריאות –מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי לבעיה שלישונית" 
dfwww.health.gov.il/PublicationsFiles/HOUSE_2016.p. 

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/16122015_1.aspx
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HOUSE_2016.pdf
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 שירותהבריאות לפי מגזר וסוג  לעההוצאה הלאומית  –נספח 

המימון  ממשלתי.מסך המימון ה 66.2%היווה ממשלה הי יד-לחולים עה-מימון בתי – 2013בשנת 

ים מגוונים, ישירותים רפואללתרופות ו כו תשלומים ישירים של משקי ביתהפרטי מכיל בתו

הגיע  החולים-ותקופמסך המימון של  45.5%-ו מסך המימון הפרטי 35% יוצא באלה.וכ ביטוחים

 פאות ציבוריות ולרופאים הפרטיים.למר

וצאה דומה לה ,י כוח הקנייה בישראלבמונחי שוו ,בריאות לנפש לעההוצאה  – 2014בשנת 

בהשוואה . עם זאת, OECD-מרבית מדינות הונמוכה מ ,בסלובקיה, בצ'כיה ובסלובניה

לאומית לא מובאים בחשבון הבדלים בגורמים שעשויים להשפיע על ההוצאה כמו הרכב נהבי

לפי  ,. כשמחשבים הוצאה לבריאות משוקללתנה התעסוקההגילים, מבנה מערכת הבריאות, מב

 .תקבלת הוצאה לאומית לנפש גבוהה יותר בישראלמגיל, 

. 2014–2008בשנים  33%משירותי הבריאות לעומת  32% וליםחה-ותסיפקו קופ  – 2015שנת ב

אלו  – ם ויצרני תרופותירופאים פרטי, יםיינשהיים, רופאי לכלהחולים -בתי  – "יצרני השוק"

מוסדות  ידי-ל. החלק שסופק ע2015שנת ב בריאות לעמכלל ההוצאה הלאומית  57%סיפקו 

החולים -שימשו לבתי 35% – בריאות לעבבחינת ההוצאה השוטפת  .בלבד 6%ם היה יממשלתי

 .יםיינרופאים פרטיים ורופאי שעבור  13%-ו לרפואה הציבורית והרפואה המונעת 44%והמחקר, 

חציון ההוצאה השוואה לבנמוך , אשר מהתמ"ג בלבד 7.5% בריאות הייתה לעההוצאה הלאומית 

 18.9.4%-הנאמד בכ OECD-בריאות במדינות ה לע

 

 

 

 

מיה אטינגר, שיר עובדיה, דרור לוי, טל עזריאל, נועם מוניס ומתן סטמרי : ידי-מסמך זה נכתב על

 ואושר לפרסום. עידן סגר ידי-נבדק על

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 עיצוב מדיניות וחקיקה –מרכז 'עומק' 

  

                                                           
 16.8.2016 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמהתמ"ג"  7.5% –: ההוצאה הלאומית לבריאות 2015"בשנת  18

www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201608253. 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201608253

