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 שירותי בריאות הש 

 תקציר
 בחוק ביטוח שירותי הבריאות שהוגדר ופורטאינ  כלולי  בסל  שירותי בריאות הש 

רותי  של רפואה מונעת למעט שי, ) החוק להל   (1994 ד"התשנ, בריאות ממלכתי
 .לילדי  ושירותי  ספציפיי  אחרי  שמונה החוק

כ  מציעות קופות החולי  . רוב טיפולי השיניי  ניתני  באמצעות מרפאות פרטיות
לחבריה  תמורת תשלו  שירותי רפואת שיניי  במרפאות שיניי  שה  מפעילות 

  פרטיות שעמ  עשו או באמצעות מרפאות שיניי, או באמצעות חברות בנות, בעצמ 
חברי  שהצטרפו לתכניות לשירותי הבריאות הנוספי  . הסכ  למת  השירות

 .נהני  מהנחה במחיר הטיפולי , שמציעות קופות החולי 
ההוצאה השנתית באר# על רפואת , ) המשרד להל  (על פי נתוני משרד הבריאות 

ה הלאומית  מההוצא10%  כ ח " מיליארד ש5  הסתכמה בכ2003שיניי  לשנת 
 100,000  רופאי  ל133 כ, רופאי השיניי  באר# רבי  יחסית לאוכלוסייה. לבריאות

למרות זאת מצב . אחד השיעורי  הגבוהי  ביותר הידועי  בארצות המפותחות, נפש
 . לאומית של הארצות המפותחות התחלואה אינו טוב כאשר הוא נבח  בראיה בי 

  פערי  בבריאות הש  בי  קבוצות כי קיימי, המחקרי  והסקרי  מלמדי 
המחיר הגבוה של טיפולי השיניי  הוא אחד . לרעת האוכלוסייה החלשה, אוכלוסייה

 . הגורמי  המונעי  קבלת טיפול בשכבות החלשות
 שחלפו מאז כניסת החוק לתוק( ניתנו המלצות והצעות לפתרו  הבעיות  בתשע השני

כי לא הוצגה לשר הבריאות , העלתהאול  הביקורת , בתחו  שירותי בריאות הש 
על מנת שאפשר יהיה לקבוע מדיניות וסדרי , תמונת מצב מלאה וחלופות לפעולה

 .עדיפויות
 בעת  כי חלה התקדמות ניכרת בתחו  הפלרת מי השתייה , מהביקורת עולה

כ  גובשו .  מתושבי ישראל ממי  מועשרי  בפלואור80% הביקורת נהנו יותר מ
 . עניי  הרחבת השירותי  לתלמידי  א+ לא מומשותכניות אחדות ב

הוא נות  , את שירותי הרפואה המונעת לתלמידי  שנות  המשרד בהתא  לחוק
והמשרד משתת( , באמצעות אות  רשויות מקומיות שהחליטו להפעיל את השירות

לפי נתוני  של .  מעלות השירות50%  השתת( המשרד במימו  כ2004בשנת . במימונו
 , יתר על כ .  רשויות מקומיות נתנו שירות זה267  מ61רק , 2003שנת המשרד ל

  מהרשויות המקומיות שבה  מתגוררת אוכלוסייה שרמתה החברתית66% בכ
באותה שנה נהנו , לפי הערכת המשרד. אי  שירותי בריאות לתלמיד, כלכלית נמוכה

,  בחינו+ חובה בלבד מכלל התלמידי 25%  כ  תלמידי  350,000  משירות דנטלי כ
 .14 5גילאי 

  מספר הנזקקי  הנהני  משירותי בריאות הש  שניתני  במימו  המדינה מועט 
המשרד ומשרד הרווחה לא בחנו את הבעיה .  איש28,000  טופלו כ2003בשנת 

 .בשכבות החלשות ולא בדקו את גודל האוכלוסייה הנזקקת לשירותי בריאות הש 
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שישי  נזקקי  רבי  סובלי  מבעיות שיניי  כי ק, ממסמכי  של המשרד עולה
שרק מעטי  , הועלה. החברתי והאסתטי, התזונתי, המשפיעות על מצב  הרפואי

משרד הבריאות ומשרד הרווחה לא . מקשישי  אלה מקבלי  טיפול במימו  המדינה
בחנו בשני  האחרונות דרכי  לפתרו  בעיית שירותי בריאות הש  לקשישי  

 .הנזקקי 
ואי  , כי לא הוק  במשרד מאגר מידע אפידמיולוגי על בריאות הש ,  הועלהבביקורת

הקמת , לדעת משרד מבקר המדינה. בו מנגנו  לאיסו( מידע על צורכי האוכלוסייה
ולבחו  את צורכי , מאגר מידע תאפשר למשרד לעקוב אחר רמות התחלואה הדנטלית

ואת עלויות מת  שירותי  האוכלוסייה בתחו  שירותי בריאות הש  במדינה לעומק 
  .ולקבוע סדר עדיפויות מושכל, אלה

♦  
 בחוק ביטוח בריאות שירותי הבריאות שהוגדר ופורטאינ  כלולי  בסל  שירותי בריאות הש 

למעט שירותי  של רפואה מונעת לילדי  ושירותי  , ) החוק להל   (1994 ד"התשנ, ממלכתי
, תמורת תשלו , מציעות קופות החולי  לחבריה , נוס# על כ". 1ספציפיי  אחרי  שמונה החוק

או באמצעות ) קופת חולי  מאוחדת(בעצמ  , שירותי רפואת שיניי  במרפאות שיניי  שה  מפעילות
או באמצעות מרפאות שיניי  פרטיות ) שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות(חברות בנות 

חברי  שהצטרפו לתכניות לשירותי ). יתקופת חולי  לאומ(שעמ  עשו הסכ  למת  השירות 
 .נהני  מהנחה במחיר הטיפולי , הבריאות הנוספי  שמציעות קופות החולי 

לפי תקנות .  מרפאות שיניי  פרטיות4000 שירותי בריאות הש  באר$ ניתני  בעיקר באמצעות כ
 שיניי  אינ  מרפאות המיועדות לתת שירותי רפואת, 1987 ז"התשמ, )רישו  מרפאות(בריאות הע  

כמו כ  נית  השירות באמצעות מרפאות שיניי  . ומספר  המדויק אינו ידוע, חייבות ברישוי וברישו 
רשויות , תאגידי  מסחריי , קופות החולי : שה  בבעלות בהחזקה או בניהול של תאגיד כגו 

ברישיו  לפי בהחזקתו או בניהולו חייבת , מרפאת שיניי  בבעלותו של תאגיד. מקומיות ועמותות
)  המשרד להל  (במשרד הבריאות . 1993 ג"התשנ, )מרפאות של תאגידי (תקנות רופאי שיניי  

 .  מרפאות של תאגידי 678רשומות 
. כי בישראל בריאות הש  הוא שירות פרטי המסופק והנרכש בשוק בעיקר כמוצר פרטי, יוצא אפוא

על ציבור צרכני השירות וכמעט ולא ניתנת במישרי  , ברובה, מימו  ההוצאה על שירות זה מוטלת
 .תמיכה ממשלתית במימונו

בדנמרק , למשל, כ". שהמצב ברוב מדינות אירופה שונה, ממסמכי  במשרד הבריאות עולה
כאשר מקור , 18ובנורבגיה יש ביטוח בריאות ממלכתי הכולל טיפולי שיניי  חינ  לילדי  עד גיל 

בגרמניה יש .  נושא בתשלו  קט  יחסית מהוצאות הטיפולוהמבוטח, המימו  העיקרי לכ" ציבורי
מקור . ורפואת השיניי  לכלל האוכלוסייה כלולה בסל השירותי  הבסיסי, ביטוח בריאות ממלכתי

שיניי  כלולי  בסל הבריטניה טיפולי ב. המימו  העיקרי הוא הביטוח הלאומי והמיסוי הכללי
א" יש השתתפות עצמית של המבוגרי  בתשלו  עבור , עיקר המימו  הוא ציבורי. שירותי הבריאות

, בדומה לישראל, בארצות הברית, לעומת זאת. ואי  השתתפות עצמית בטיפול של ילדי , הטיפול
 יש בארצות הברית מנגנוני תמיכה בשכבות חלשות באמצעות , ע  זאת. עיקר המימו  פרטי
__________________ 

וטיפול בחי  שסוע ) ספת השנייה לחוקלתו) ט(6סעי  (דוגמת טיפול שיניי  לחולי  אונקולוגיי   1
 ).לתוספת השנייה לחוק) 7)(א(13סעי  (
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 Medicareויש שירות , ות הכנסה תכנית ביטוח בריאות פדרלית למשפחות מעוט  Medicaid ה
 .לטיפול בקשישי 
 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעושה המשרד לקידו  שירותי 2004יוני  בחודשי  אפריל

. ולהגברת זמינות הטיפול לאוכלוסייה חלשה, בעיקר בקרב התלמידי , בריאות הש  בישראל
 השירות    אישיי  וחברתיי  הבדיקה נעשתה באג# לבריאות הש  שבמשרד ובאג# לשירותי

נעשו בירורי  ע  הממונה על ביטוחי .  שבמשרד הרווחה לרווחת הפרט והמשפחה והשירות לזק  
   . בריאות באג# שוק ההו  והביטוח שבמשרד האוצר ובהסתדרות רופאי השיניי  בישראל

 בריאות הש  באר 
  ח " מיליארד ש5   מסתכמת בכההוצאה השנתית באר$ לרפואת שיניי, על פי נתוני המשרד .1
שבה  , זהו שיעור גבוה יחסית למדינות מערביות אחרות.  מההוצאה הלאומית לבריאות10% כ

עמד שיעור רופאי ,  WHO על פי נתוני ארגו  הבריאות העולמי , זאת ועוד.  בלבד4.5% שיעורו כ
 הגבוהי  ביותר הידועי  אחד השיעורי , 115  על כ2001 תושבי  בשנת 100,000 השיניי  באר$ ל

 8,9763  שיעור המייצג , 133  הוא עלה לכ2003שיעור זה המשי" לעלות ובסו# . 2בארצות המפותחות
, 4למרות כל זאת מצביעי  מחקרי  וסקרי . רופאי שיניי  שהיו רשומי  במשרד באותו מועד

גרמניה , בריטניה, דנמרק, על כ" שלעומת מדינות כמו נורבגיה, שחלק  נעשו בשיתו# המשרד
ישראל נמצאה במקו  האחרו  בממוצע המדדי  של בריאות הש  כמו שכיחות , וארצות הברית

בעיות חניכיי  אצל מבוגרי  ושיעור הקשישי  חסרי , 12 ובגיל 6 5העששת בקרב ילדי  בגיל 
שראל כי י,  נמצא2004שעשה ארגו  הבריאות העולמי בשנת , בסקר אחר.  ויותר65השיניי  שגיל  
. 5 מדינות אירופה המערביות21מבי  , 12בקרב ילדי  בני , בשכיחות העששת, 13 נמצאת במקו  ה

היא העובדה שבשירותי בריאות הש  באר$ יש דומיננטיות כמעט , על פי המחקרי , ההסבר לכ"
וכמעט אי  שירותי  הממומני  בידי , מוחלטת לשירותי  הטיפוליי  שעיקר ההוצאה עליה  פרטית

 .מדינה והמכווני  לתחו  המניעהה
‡ˆÂÈ ,‡ÂÙ‡ , Ï˘ ÌÈÁ ÂÓ· ˙ÈÒÁÈ ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÓÂ˘˙ ÌÈÈ È˘ ˙‡ÂÙ¯· ‰ÚÈ˜˘Ó Ï‡¯˘È ÈÎ Û‡˘

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚Ï ÌÈ‡ÙÂ¯ ¯ÙÒÓ , ÌÈÈ È˘ ˙‡ÂÙ¯Ï ˙È˙ ˘‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ÌÈÁ ÂÓ·Â
˙Â‡È¯·Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÏÏÎÓ , ‰È‡¯· ˙Â Á·  Ô‰˘Î ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘Ó Ô È‡ ˙Â‡ˆÂ˙‰ÔÈ·-

˙ÂÁ˙ÂÙÓ‰ ˙Âˆ¯‡‰ Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï . 
__________________ 

 נפש 100,000!שיעור רופאי השיניי  ל, 2001 לשנת  WHO!לפי נתוני  של ארגו  הבריאות העולמי  2
 68.0בצרפת , 77.4בגרמניה , 85.6בדנמרק , 91.2ואילו בפינלנד הוא היה , 114.7בישראל היה 

 .30.8ובבריטניה 
· È˙ ˘ ÁÂ53 בנושא מאגר המידע של משרד הבריאות ועל מצאי כוח האד  במקצועות הרפואה ראו ד 3

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 2003( ,492'  ועמ478' עמ. 
·ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈË·È‰ÌÈÈ È˘ ˙‡ÂÙ¯ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎÂ  Ï‡¯˘È  ,חורבטוביה , זוסמ ' שלמה פ, איילת ברג 4

È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· Ï˘ Ô„ÈÚ· )2001(,טוביה חורב ודב טשרניחובסקי; מכו  ברוקדייל!ינטו' ג ,
, ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰1999  "מודל אופטימלי למער  רפואת השיניי  בישראל"

 .280' עמ, )1999 (,המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל
אירלנד , נלנדפי, גרמניה, ספרד, בלגיה, אוסטריה, בריטניה, שוודיה, דנמרק, שווי., לאחר הולנד 5

 . ונורבגיה
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פערי  ואי שוויו  " ונושאו היה 2003 ודיוני כנס י  המלח שנער  במאי 6הסקרי , המחקרי  .2

מצביעי  על , שבו השתתפו בכירי המשרד, 7) הכנס להל  " (היבטי  כלכליי : במערכת הבריאות
 משקי הבית בשכבות מעוטות כ  כי יש במחיר הגבוה של טיפולי השיניי  משו  נטל של ממש על

היוצר פערי  ביניה  לשכבות , שימוש בשירותי  אלה בשכבות החלשות התוצאה היא תת. היכולת
 . ופגיעה בבריאות השיניי , המבוססות יותר

 מהנשאלי  בחמישו  ההכנסה 25%כי , בי  השאר, עולה 2001מנתוני הסקר שפורס  בשנת  )א(
לעומת ,  בשל אובד  שיניי  ומצב החניכיי    שלה  אינה טובה שבריאות השיניי, התחתו  העריכו

 על ביטוח 3%כמו כ  בחמישו  התחתו  דיווחו רק .  משכבות הכנסה גבוהות יותר שדיווחו כ 9%
 מכלל המועסקי  יש 57% בארצות הברית ל.  בחמישוני  האחרי 20%לעומת , שיניי  כלשהו
 .ביטוח שיניי 

 ההוצאה החודשית של משקי 2003  ו2002כי בשני  , בית עולהמסקרי הוצאות משקי ה )ב(
 . מזו שבחמישו  התחתו 2.4הבית לריפוי שיניי  בחמישו  העליו  הייתה גבוהה פי 

, נמצא, שנעשו ביוזמת ארגו  הבריאות העולמי,  מהמחקרי  למדי  שבסקרי  השוואתיי .3
ניעה ושירותי רפואת שיניי  משמרת שבמדינות שבה  נהוגה תוכנית ממלכתית לאספקת שירותי מ

 .כלכליות בעניי  זה צומצמו כמעט לחלוטי  פערי  בי  שכבות חברתיות, לתלמידי 
˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ „È˜Ù˙ , ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ÌÈ‡˘Â  ˙ÂÏÚ‰ÏÂ 

‰Ï˘ÓÓ· ÌÈÈ˙ÈÈÚ· . ÏÚ ‡ÂÙ‡ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ˙‡ ¯˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï
· ÌÂÁ˙·Ô˘‰ ˙Â‡È¯ ,ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ „ÁÂÈÓ·Â- ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙˜ÂˆÓ ˙‡Â ÌÈÈÏÎÏÎ
‰˘ÏÁ‰ .¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÏÂ‡Â ,¯˘Ï ‰‚ˆ‰Ï ÌÈ Â˙  È„ ÂÈ‰ ‡Ï „¯˘Ó·˘ :

 ıÏÓÂÓ ÌÈÏÂÙÈË ÏÒ ˙˜ÙÒ‡ Ï˘ ¯ÚÂ˘Ó‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ ¯˘Ï ‚ˆÂ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ·˘ÂÁ ‡Ï
ÏÏÎ· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô˘‰ ˙Â‡È¯·· ,Â‡ÏÂË¯Ù· ‰˘ÏÁ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎ.  ‰‡ˆÂ‰‰

Ì Ó‡ ‰·˘ÂÁ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÈ·˘· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙¯ÚÂ˘Ó‰ ,¯˘Ï ‰‚ˆÂ‰ ‡Ï Í‡ .
 ¯˘‰ È Ù· ‚ˆÂ‰ ‡Ï Ì‚Á‰È ÈÂÙˆ‰ ÔÂÎÒÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‡Ó ˜˘ÓÏ , ÌÂˆÓˆÏ ‰ÓÂ¯˙‰Â

Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˜‰ ÔÂÈÂÂ˘‰ È‡Â È˙¯·Á‰ ¯ÚÙ‰. 
תקיי  דיו  "כי הנהלתו ,  הודיע המשרד2004ר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסו( ספטמב

   ".להערכה מחודשת של סדרי עדיפויות בתחו  בריאות הש 
__________________ 

 ; ‰ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Î˘Ï˜‰,2003! ו2002 2001סקר הוצאות משקי הבית וסקר הכנסות לשני   6
„ÁÂ , "2002 סקר ארצי ! 12בריאות השיניי  בבני " ,אלי קובי, לנה נטפוב, תרצה רמו , זוסמ . שלמה פ

 ÌÈÈ˙ ˘ ÌÈ¯˜ÁÓ)2002-2003 ( È˙Â¯È˘ ¯˜ÁÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂÎÓ‰ Ï˘˙Â‡È¯· ˙È È„ÓÂ ˙Â‡È¯·,   5כר ;
·ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈË·È‰ÌÈÈ È˘ ˙‡ÂÙ¯ Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎÂ  Ï‡¯˘È  ,חורבטוביה , זוסמ ' שלמה פ, איילת ברג

È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· Ï˘ Ô„ÈÚ· )2001(,טוביה חורב ודב טשרניחובסקי; מכו  ברוקדייל!וינט' ג ,
, È·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï Ì1999 "מודל אופטימלי למער  רפואת השיניי  בישראל"

 ,כה !סג הרולד  ,רוז ברו   ,ברגאיילת  ;280' עמ, )1999 (,המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל
להל  יכונו כול   (מכו  ברוקדייל!וינט' ג,)ÌÈ È˘ ˙‡ÂÙ¯ ÏÚ ˙È·‰ È˜˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰,) 1996 ,חורבטוביה 
  ). המחקרי  והסקרי !בקיצור 

 מוסד שמטרתו לקד  מחקר !‡Ï‰ ÔÂÎÓ‰  ˙Â‡È¯· ˙ÂÈ È„ÓÂ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ¯˜ÁÏ ÈÓÂאת הכנס ער  7
מימו  וכלכלה של שירותי בריאות , וקביעת מדיניות בתחומי הארגו  והניהול של שירותי בריאות

 . ומדיניות בריאות בישראל
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 המלצות והצעות לשיפור 
והועלו , המלצות,  שחלפו מאז כניסת החוק לתוק( ניתנו במחקרי  בסקרי  וכ  בכנס בתשע השני

למקד את המאמצי  לאות  , הומל*. בה  הצעות לפתרו  הבעיות בתחו  שירותי בריאות הש 
להרחיב את , אפוא, הומל*. נושאי  שבה  הפערי  הגדולי  ביותר לרעת האוכלוסייה הענייה

לקשישי  , בעיקר לאוכלוסייה הצעירה, שירותי המניעה ולהגדיל את הנגישות לטיפול שיניי 
 :להל  עיקר ההמלצות. ולקבוצות אוכלוסייה מעוטות הכנסה

הטיפול והשימור לילדי בתי הספר היסודיי  בכל מוסדות , רותי המניעה הרחבת שי תלמידי   .1
הגברת המודעות לחשיבות טיפולי השיניי  בתכנית הלימודי  בבתי הספר ושיפור , החינו  במדינה

. הידע של התלמידי  על בריאות הפה והשיניי  תו  התמקדות בבתי ספר שבה  אוכלוסייה חלשה
שירותי המניעה בקרב ילדי  יעילי  , א( כי לפי מחקרי ,  משירות זהכיו  רק שליש מהילדי  נהני 

  .מאוד
 הרחבת סל שירותי הבריאות בחוק כ  שיכלול את טיפול  כולל קשישי  , אוכלוסייה חלשה .2

 . למעוטי הכנסה, לפחות באופ  חלקי, השיניי 
פאות ברשויות לעודד פתיחת מר, להגדלת הנגישות לטיפול שיניי  לשכבות החלשות הומל*

להגדיל את רשת מרפאות השיניי  המעניקות , עוד הומל*. מקומיות ופתיחת מרפאות ציבוריות
הנחה למעוטי הכנסה ולעודד רופאי שיניי  פרטיי  לתת הנחה למעוטי הכנסה באמצעות העלאת 

 .התגמול לרופאי השיניי  ולשינניות המטפלי  באוכלוסייה החלשה
ב קבוצות האוכלוסייה החלשות להגברת המודעות לחשיבות ההתנהגות לפעול בקר, כמו כ  הומל*

, זאת. צחצוח שיניי  ושימוש בחוט דנטלי, כמו ביקורי  תקופתיי  אצל רופא שיניי , המונעת
 .באמצעות פרסו  והדרכה לציבור המבוגר ולקשישי 

שות של במטרה להגדיל את הנגי.  ביטוח שיניי  אינו שכיח בישראל ביטוח שיניי   .3
לעודד רכישת ביטוחי  בסיסיי  ולסבסד  ולעודד , אוכלוסייה חלשה לשירותי בריאות הש  הומל*

לבדוק אפשרות , הומל* ג . מעסיקי  וארגוני  גדולי  לרכוש לעובדיה  תכניות לביטוח דנטלי
  בידיתלחייב חברות ביטוח המספקות ביטוחי  דנטליי  להשתת( במימו  תכניות מניעה המונהגו

המדינה או לחייב  לפטור את מבוטחיה  מכל השתתפות עצמית בגי  ביקורות תקופתיות ופעילות 
 . שיניי  מונעתתשל רפוא

 להשלי  את הפלרת מי השתייה לכל האוכלוסייה שכ  זו אחת הדרכי   הפלרת מי שתייה  .4
ובה במיוחד והיא חש, המשיגות את התועלת הרבה ביותר ביחס לעלות בשיפור בריאות השיניי 

 .בשכבות מעוטות היכולת
שיאפשר מעקב אחר רמות התחלואה הדנטלית ויבדוק ,  הקמת מער  ניטור מער  ניטור  .5

 .מגמות בהתנהגות האוכלוסייה בתחו  בריאות הש 
‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· , ‰ÈÈ˙˘‰ ÈÓ ˙¯ÏÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙¯ÎÈ  ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ-Ó ¯˙ÂÈ -80% 

 ˙ ˘· Â ‰  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó2004ÓÓ ÌÈ¯ÏÙÂÓ ÌÈ , ˙ÓÂÚÏ45%˙ ˘·  19998 . ÌÂÁ˙·
˙Â„Á‡ ˙ÂÈ Î˙ Â˘·Â‚ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ , Â˘ÓÂÓ ‡Ï Ô‰ Í‡) ‡˘Â · ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯

„ÈÓÏ˙Ï ‰ÚÈ Ó È˙Â¯È˘ .( ˙Ï„‚‰Ï ˙ÂÈ Î˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰· Â Â„  ‡ÏÂ Â Á·  ‡Ï ÌÏÂ‡
˙Â˘ÏÁ‰ ˙Â·Î˘Ï ÌÈÈ È˘ ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘È‚ ‰ .‰ ˙ÂÙÂ˜ ÌÚ ÌÈ¯·„· ‡· ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ÌÈÏÂÁ ,

Ï‡¯˘È· ÌÈÈ È˘ È‡ÙÂ¯ ˙Â¯„˙Ò‰ ÌÚ , „ÒÂÓ‰ ÌÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÁÂËÈ·‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÚ
˙ÂÈ Î˙ ÔÂÁ·Ï ‰¯ËÓ· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï ,¯ÂÓ‡Î. 

__________________ 
, )1994( ˘ÁÂ„44 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ו, 300' עמ, )ÁÂ„50‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2000 בנושא זה ראו ג   8

 .286' עמ
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÚÈ Ó‰ È˙Â¯È˘ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙ ÈÁ·Ï ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ,

˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ÏÚÂ˙ ˙Ï„‚‰ÏÂ ÌÈÈ È˘ ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘È‚ ‰ ˙Ï„‚‰Ï ,‡¯ ˙Ù˙Â˘Ó ‰È‰˙˘ ÈÂ
 ÍÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ-˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó  ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó , ˙ÂÈÂ˘¯

˙ÂÈÓÂ˜Ó ,Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ‡Ï ÌÈ Â‚¯‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .   
 פעולות לקידו  השירותי 

רותי  הפלרת מי השתייה לאוכלוסייה כולה ושי המשרד מעניק שירותי  בתחו  בריאות הש  
  והוא עוזר מקצועית למשרד הרווחה במת  שירותי  לאוכלוסייה חלשה , בריאות הש  לתלמידי 

  .קשישי  ומפגרי , נזקקי 
שירותי מניעה לתלמיד
9 

שירותי הבריאות שניתנו לפרט על ידי המדינה ערב תחילתו של : "לחוק נקבע) א (69בסעי   .1
בי  בעצמו ובי  , הינת  על ידי משרד הבריאותימשיכו ל, כמפורט בתוספת השלישית, חוק זה

שעניינו שירותי ,  לתוספת השלישית לחוק1בסעי  ...". באמצעות נותני שירותי  או רשות מקומית
מעקב והדרכה על ידי רופא שיניי  ,  בדיקות שיגרה בריאות הש  : "בי  היתר, נקבע, רפואה מונעת

 ) א)(4)(א(13לפי סעיפי  ". הוגי  במשרד הבריאותפי הנהלי  הנ וטיפול על; ושיננית לתלמידי 
תקציב משרד הבריאות המשמשי  למת  המקורות למימו  השירותי  ה  סעיפי , לחוק) 2)(א(7 ו

 . ואגרות, לרבות בתחומי הרפואה המונעת, שירותי בריאות לפרט
 נועדו להגביר ה ; שירותי בריאות הש  לתלמיד ה  מניעתיי  בעיקר  ומבוססי  על חינו* והסברה

בקרב התלמידי  בגני הילדי  ובבתי הספר את המודעות לשמירה על בריאות הש  ולעודד הקפדה 
המעטה באכילת מאכלי  עתירי סוכר והימנעות משתיית , על היגיינת הפה ועל צחצוח שיניי 

 .משקאות כאלה כדי למנוע עששת
 ˙ ˘· ‰˘Ú ˘ Èˆ¯‡ ˙Â‡È¯· ¯˜Ò2002 È · ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·¯˜· 1210‰‡¯‰  , ÈÎ54% 

˙˘˘ÚÓ ÌÈÏ·ÂÒ ¯·Î ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó .¯˜Ò‰Ó ‰ÏÂÚ ÔÎ ,˙È˙¯·Á ‰Ó¯· Â‚ÂÂÒ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÈÎ-
‰ÎÂÓ  ˙ÈÏÎÏÎ , ‰˜ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È„È· ‰‚ÂÂÈÒÏ Ì‡˙‰·)ÓÏ‰"Ò( , ÚˆÂÓÓ

 È · ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· ˙˘˘ÚÓ ˙ÂÚÂ‚Ù‰ ÌÈÈ È˘‰ ¯ÙÒÓ12ÌÈÈ ˘ ÈÙ ‰Â·‚ -‰˘ÂÏ˘ , ÔÈ·2.25 
Ï-3.75˙ÂÚÂ‚Ù ÌÈÈ È˘  ,˙È˙¯·Á‰ Ì˙Ó¯˘ ÌÈ·Â˘ÈÈÓ ÌÏÈ‚ È · ÌÈ„ÏÈÏ ‰‡ÂÂ˘‰·- ˙ÈÏÎÏÎ

‰‰Â·‚ , ÔÈ·0.8Ï -1.8˙ÂÚÂ‚Ù ÌÈÈ È˘  .˙‡Ê ÌÚ , Í¯Ú ˘ Ì„Â˜ ¯˜Ò Ê‡Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È 
·-1989 , È · ÌÈ„ÏÈ ·¯˜· Ô˘‰ ˙Â‡È¯·· ¯ÂÙÈ˘ ˙Ó‚Ó ˙¯ÎÈ 12 - Ï˘ ÚˆÂÓÓ 1.66 ÌÈÈ È˘ 

· ˙ÂÚÂ‚Ù-2002 ˙ÓÂÚÏ 2.99 ˙ ˘· 1989. 
, בריאות הש  לתלמיד ניתני  באמצעות הרשויות המקומיות שהחליטו להפעיל שירותי  .2

בהתא  להוראות מקצועיות שהוא , ובפיקוחו המקצועי של האג  לבריאות הש  שבמשרד הבריאות

__________________ 
  .575' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 בנושא זה ראו ג   9

ראו ". 2002 סקר ארצי ! 12בריאות השיניי  בבני  ",אלי קובי, לנה נטפוב, תרצה רמו , זוסמ ' שלמה פ 10
 .6מראה מקו  בהערה 
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ל " חוזר מנכ2002פרס  משרד החינו* התרבות והספורט בדצמבר , בהתא  להנחיות המשרד. פרס 
 .ובו פרטי  לגבי השירות לתלמיד, "בריאות הש , *אורחות חיי  במוסדות החינו"
3. Â · Î ¯ ‰ Â  ˙ Â ¯ È ˘ ‰  Û ˜ È סל מניעתי )  א(נכללי  בו   ; השירות מופעל בשתי רמות:  ‰

בדיקה שנתית של כל התלמידי  מג  חובה ועד כיתות ט בידי : בסיסי הכולל את השירותי  האלה
חלוקת מברשת ; ות שלוש שעות בשנההדרכת כל התלמידי  בידי רופא ושיננית לפח; רופא שיניי 

טיפול שיניי  יזו  לתלמידי כיתות א בתחילת כל שנת לימודי  ; שיניי  ומשחת שיניי  לכל ילד
עוברי  , א  נשאר די זמ  עד סו  שנת הלימודי , לאחר סיו  הטיפול בתלמידי כיתות א. חדשה

ל את הסל הבסיסי וג  עזרה סל מניעתי מקי  הכול)  ב.   (לטפל בתלמידי כיתות ב וכ* הלאה
, איטו  חריצי ,  כאבי  לתלמידי כל הכיתות וטיפול שיניי  הכולל ניקוי שיניי *ראשונה לשיכו

 .קיטוע מ* הש  ועקירות, סתימות
 . הרשויות שנתנו את השירות נתנו את שירותי הסל המקי 61  מ55, 2003לפי נתוני המשרד לשנת 

4. ˙ Â ¯ È ˘ ‰  Ô Â Ó È Ó  : כלהל ,  בידי שלושה גורמי השירות ממומ: 
 רשות מקומית שמפעילה את הסל המקי  של שירות  אגרת שירותי  שההורי  משלמי   )א(

תשלו  האגרה הוא חובה וחל ג  על הורי  . שיניי  לתלמיד רשאית לגבות אגרה בעד השירות
ק לימוד ההרשאה להטיל את האגרה בעד הסל המקי  מצויה בחו. שמוותרי  על הטיפול בילדיה 

שמסמי* את רשות החינו* המקומית לגבות תשלומי  בעד , ))ד(6סעי  (1949 ט"תש, חובה
בעת הביקורת . שירותי  מסוימי  בשיעורי  ששר החינו* יקבע ובאישור ועדת החינו* של הכנסת

 . ח לשנה לתלמידי  בחינו* היסודי והעל יסודי" ש30התשלו  עבור הסל המקי  היה 
 ההשתתפות מותנת בהפעלת השירות על פי הנהלי  של האג   ד הבריאות השתתפות משר )ב(

לבריאות הש  ובדיווח שוט  של הרשות המקומית על הפעילות לרופא השיניי  המחוזי של 
 העביר 2002בשנת .  מעלות השירות50%  שיעור השתתפות של המשרד היה כ2004בשנת . המשרד

 2004בשנת . ח" מיליו  ש10.7  כ  2003 וב, לצור* זהח " מיליו  ש10 תהמשרד לרשויות המקומיו
 .ח" מיליו  ש10.5 הוקצב לשירות זה סכו  של כ

והיא תלויה במידת גביית האגרה ,  השלמת המימו  נעשית בידי הרשות הרשות המקומית  )ג(
ממסמכי  של .  היה שיעור ההשתתפות של הרשות כרבע מעלות השירות2004בשנת . מההורי 
כי בשל מצב  הכלכלי של הרשויות פחת במש* השני  מספר  של אלה המקיימות , ולההמשרד ע

,  רשויות90  נתנו את השירות יותר מ1993 1991בשני  , לפי נתוני  של המשרד. את השירות
 . 2004 שנתנו אותו ברבעו  השני של שנת 61לעומת 

5. ÓÏ‰ È Â˙  ÈÙÏ"Ò ,Ò˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘·" ‚)2002-2003 (Ó ‰È‰ È ‚· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒ
ÌÈ„ÏÈ‰ ,Î ÌÈÈ È·‰ ˙Â·ÈËÁ·Â ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ È˙··-1,382,500 .„¯˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ , ˙ ˘·

2003Î ÈÏË „ ˙Â¯È˘Ó Â ‰  -350,000 ÌÈ„ÈÓÏ˙ -Î -25%„·Ï· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÏÎÓ  . ˙Â¯È˘‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ È„È· ˜¯ Ô˙È  :¯ÂÓ‡Î ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ , ˜¯61 ˙ÂÈÂ˘¯ 

ÂÈÓÂ˜Ó ÍÂ˙Ó ˙267 ˙ ˘ Ï˘ È ˘‰ ÔÂÚ·¯· ‰Ê ˙Â¯È˘ Â ˙  2004 . „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓÓ
‰ÏÂÚ ,Î ÈÎ-40 ˙ÂÈÂ˘¯ )Ó-61˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙Â˜ÙÒÓ‰  ( ÌÈ‚ÂÂÒÓ‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯ Ô‰

˙È˙¯·Á ‰Ó¯ ÈÏÚ·Î-‰ÎÂÓ  ˙ÈÏÎÏÎ ,ÓÏ‰ ‚ÂÂÈÒÏ Ì‡˙‰·"Ò .˙‡Ê ÌÚ , „¯˘Ó‰ È Â˙  ÈÙÏ
Î·-66%ÈÈÒÂÏÎÂ‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÓ ˙È˙¯·Á ‰Ó¯· Ô˙- ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÎÂÓ  ˙ÈÏÎÏÎ

„ÈÓÏ˙Ï Ô˘‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘. 
עוד במרס . כי המשרד ער לצור* בהרחבת השירות לכלל התלמידי , ממסמכי  של המשרד עולה

נייר .  סל מקי   הכי  האג  לבריאות הש  נייר עבודה בנושא תכנית לטיפול שיניי  לתלמידי  2000
; ת השירות לשירות חובה והטלת האחריות לקיימו על הממשלההעבודה כלל המלצות כגו  הפיכ



 ב55דוח שנתי  574
מימו  השירות מתקציב ; הטלת האחריות למת  הסל הטיפולי הבסיסי והמקי  על הרשות המקומית

 . ופיקוח בידי האג  לבריאות הש ; המדינה
ת  ראש האג  לבריאו2003פנה באוגוסט , על מנת לשכנע רשויות מקומיות נוספות לתת את השירות

 .ר ועדת החינו* של מרכז השלטו  המקומי ושלח מכתבי  בעניי  לרשויות"הש  ליו
 טיפולי  מניעתי מקי  לכל להעלות השנתית הנדרשת למימו  ס, 2004לפי הערכת המשרד בשנת 

ללא (ח " מיליו  ש97 תסתכ  ב, שימומ  כולו מתקציב המשרד, התלמידי  מג  חובה עד כיתה ט
 ).תקורה ופיקוח

È„··¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ , È ÂÈ2004 , ÔÈÈ„Ú
ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÏÎÏ Ô˘‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÈ ÎÂ˙ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰· Â Á·  ‡Ï . ÍÂ˙·

ÍÎ ,ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ÔÂÓÈÓ Ï˘ ˙ÂÈ È„Ó ˙ËÈ˜  Ï˜˘ „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï , ‰˙Ó¯· ·˘Á˙Ó‰
ÂÈˆÂÒ‰-˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÓÂ Â˜‡ . 

שמאמצי ההסברה והשכנוע שלו לפיתוח ,  האג  לבריאות הש  מסר למשרד מבקר המדינהמנהל
,  מלאכיתקריי, שדרות( אוכלוסייה חלשה גדולה  השירות מכווני  בראש וראשונה לרשויות שבה

 מהרשויות 66% שלפיה  ב, נוכח הנתוני , לדעת משרד מבקר המדינה). עכו, בית שמש, בית שא 
 .נראה שאי  די בכ*,  אלה לשה לא ניתנו שירותישבה  אוכלוסייה ח

 ˙ÈÒÁÈ ÌÈÏÂÊ ¯ÈÚˆ ÏÈ‚· ˙Â‡È¯·Ï ÍÂ ÈÁÂ ‰ÚÈ Ó ÈÏÂÙÈË- ˙ÂÏÚ‰ „¯˘Ó‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ 
Î ‡È‰ „ÈÓÏ˙Ï-88˘ "‰˜È„· ÏÏÂÎ‰ ÏÒÏ Á ,¯ÂÓÈ˘Â ÏÂÙÈË , ‰Ï‡ ÌÈÏÂÙÈË· ‰Ú˜˘‰‰˘ ÍÎ

˙ÈÒÁÈ ‰ Ë˜ ,È‚· ÌÈÈ È˘ ÈÏÂÙÈË ÏÚ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡ˆÂ‰ ÍÂÒÁÏ ¯˘Ù‡˙ ‡È‰Â ÌÈÓ„˜˙Ó ÌÈÏ
˙Â Â˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â·Î˘ ÔÈ· Ô˘‰ ˙Â‡È¯·· ÔÂÈÂÂ˘‰ È‡ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ¯˙ÂÈ .‡ˆÓ  ‡Ï ,

¯ÂÓ‡Î ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ È Ù· ‡·Â‰ ‡˘Â ‰˘ .   
 שירותי  לאוכלוסייה נזקקת 

המקורות למימו  . במת  שירותי בריאות הש  לנזקקי  עוסקי  משרד הרווחה ומשרד הבריאות
כספי , הרשויות המקומיות, תקציב משרד הבריאות, ב משרד הרווחההטיפול לנזקקי  ה  תקצי
 .עזבונות ותרומות לעמותות

במרפאות ציבוריות שמפעילי  , הטיפול נית  במרפאות קהילתיות השייכות לרשות המקומית
כמו כ  . ובמקו  שבו אי  מרפאה כזו מופני  הנזקקי  למרפאות פרטיות, עמותות ותאגידי  אחרי 

 .פולי  בבית הנזקק באמצעות ניידות לטיפול שיניי ניתני  טי
1. ‰ Á Â Â ¯ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  Ú Â È Ò :  את הזכאות לקבלת השירות קובעת המחלקה לשירותי

בהתא  להוראות שפרס  משרד הרווחה ונקבעו בתקנו  עבודה , חברתיי  ברשות המקומית
אי השתתפות במימו  אמות המידה לזכאות ותנ, בי  השאר, בתקנו  מפורטי ). ס"התע(סוציאלית 

משרד הבריאות אחראי למת  ייעו. . של הרשות המקומית ושל המטופל, הטיפול של משרד הרווחה
 .מקצועי כמו בדיקת תכנית הטיפול וקביעת סבירות עלותו

המשמש לסיוע , "צרכי  מיוחדי "משרד הרווחה מממ  את הטיפולי  מסעי  תקציבי  )א(
והוא מיועד למימו  סיוע מגוו  , עי  זה מתוקצב בסכו  אחדס. מיוחד למשפחות במצוקה בקהילה

אביזרי  , הסעות לטיפולי , תזונה מיוחדת, סיוע במקרי חירו , רכישת ציוד ביתי בסיסי: כגו 
 .רפואיי  וטיפולי שיניי  לנזקקי 
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הסכו  בסעי  תקציבי זה מחולק בכל שנה לרשויות המקומיות לפי קריטריוני  שבאי  לידי ביטוי 
מקדמי  של מספר המשפחות במצוקה , שכוללי  בי  השאר, בנוסחה שקבע משרד הרווחה

הכס  מיועד למחלקה לשירותי  חברתיי  . חברתית אזורי עדיפות לאומית ורמה כלכלית, בקהילה
לאחר שנקבעת החלוקה מודיע משרד הרווחה לכל רשות הזכאית לתקציב כמה כס  . בכל רשות

בלי לייעד סכומי  , תקציב זה מועבר לרשות המקומית בסכו  כולל כי, יצוי . עומד לרשותה
בידי הרשות להחליט להעדי  מימו  של שירותי  אחרי  ולאו דווקא מימו  של , לצרכי  מוגדרי 

 . שירותי רפואת שיניי 
 17.0  על כ2001עמד בשנת " צרכי  מיוחדי "התקציב הכולל בסעי  של משרד הרווחה  )ב(

 הוקצבו 2004ובשנת , ח" מיליו  ש21.2  כ 2003 ב, ח" מיליו  ש21.0 2002שנת ב, ח"מיליו  ש
  כ, הייתה ההוצאה בפועל בסעי  זה לטיפול שיניי  לנזקקי 2003 2001בשני  . ח" מיליו  ש14.5
 .בהתאמה, ח" מיליו  ש1.0 ח וכ" מיליו  ש1.3 כ, ח" מיליו  ש1.5

שגובהה נקבע בידי המחלקה לשירותי  ,  של המטופלטיפולי השיניי  לנזקקי  ניתני  בהשתתפותו
 ממחיר הטיפול שנקבע על פי מחירו  מיוחד שהרכיב משרד 50%  ל20%בשיעור שבי  , חברתיי 

 2003  ו2002בשני  , על פי נתוני המשרד. הבריאות לטיפול שיניי  לנזקקי  לסל טיפולי  מוגדר
 25% כ. ציבוריות ופרטיות, הילתיות במרפאות ק  נזקקי  טיפול כל שנה 23,400סיימו 

 .מהמטופלי  היו קשישי 
רכישת חומרי  דנטליי  ותשלו  ,  שכר רופא שיניי  מימו  עלות הפעלת המרפאה הקהילתית 

והרשות המקומית ) 75%(מתחלק בי  משרד הרווחה , בניכוי השתתפות המטופלי , לטכנאי שיניי 
, ניקיו  ותיקו  שוט  של הציוד, חשמל,  מי  אה בנוס  מממנת הרשות את אחזקת המרפ). 25%(

חלק  של הרשויות המקומיות במימו  , לפי נתוני משרד הרווחה. ותשלו  השכר של הסייעות
 . ח בכל שנה" היה כחצי מיליו  ש2003 2000הטיפולי  לנזקקי  בשני  

על , ר הסייעות כולל אחזקת המרפאה ושכ  הייתה עלות הטיפול במרפאות הקהילתיות 2002בשנת 
. שעלות  גבוהה, סל הטיפולי  כלל ג  תותבות; ח לאד  בממוצע ארצי" ש417, פי נתוני המשרד

. ח לאד " ש3,217העלות הארצית הממוצעת לטיפול שיניי  במרפאה פרטית הייתה , לעומת זאת
 בלבד מזו שבמרפאה 13%באותה שנה הייתה אפוא עלות הטיפול הממוצעת במרפאה הקהילתית 

 3,043לעומת , ח" ש458 הייתה העלות הארצית הממוצעת במרפאה קהילתית 2003בשנת . הפרטית
 . מזו שבמרפאה פרטית15%באותה שנה הייתה העלות במרפאה הקהילתית רק . ח במרפאה פרטית"ש

ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÏÂÙÈËÏ ÂÓ˜Â‰ ˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰ ÌÈÈ È˘‰ ˙Â‡Ù¯Ó . ˙ÂÚ˘‰ ÏÂˆÈ · ÏÁÂ‰ ÔÓÊ‰ ÌÚ
 Ô‰È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÂ Ù‰ÌÈ˜˜Ê ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙‡ Ì‚ ˙¯˘Ï È„Î . Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó

˙ÂÈ˙ÏÈ‰˜‰ ˙Â‡Ù¯Ó· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÏÚÙ‰ ,‡ˆÂÈ , ¯Ó˘Ó‰Â È˙ÚÈ Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚ˘
Ï˙˜˜Ê ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ,˘Ù Ï ·Â˘ÈÁ· ‰‰Â·‚ ‰ È‡ . 

אול  . קיימי  בישראל שיטה ומנגנוני  למת  שירות לנזקקי , לדברי מנהל האג  לבריאות הש 
האג  לבריאות הש  . יש נזקקי  שלא מקבלי  שירות, תקציב ומחוסר יכולת מימו  אישיתמחוסר 

שאי  לו מידע לגבי מדיניות הרשויות המקומיות במקרי  שבה  זכאי  פוני  לקבל עזרה , מסר
כי יש רשויות מקומיות שאינ  מקצות , האג  ציי . א  אי  תקציב לממ  את הטיפול, בטיפולי שיניי 

וכמה מתוכ  , אי  לאג  מידע על מספר הנזקקי  הזקוקי  לעזרה.  שיניי יב לטיפולכלל תקצי
 . שלא דר* המחלקות לשירותי  חברתיי , מקבלי  טיפול באמצעות עמותות

2. Ì È ˜ ˜ Ê  Ï  Ì È ˙ Â ¯ È ˘  Ì È  ˙ Â  ‰  Ì È  Â ‚ ¯ ‡ ·  ‰ Î È Ó מוסדות ציבור   :˙
לפי . ות בתנאי  מסוימי המפעילי  מרפאות שיניי  לנזקקי  זכאי  לתמיכה מתקציב משרד הבריא

לעומת , ח" ש537,000 מוסדות בסכו  כולל של 26  אושרה תמיכה ל2004בשנת , נתוני המשרד
 .2003 מוסדות בשנת 25 ח שניתנו ל" ש850,000
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האג  לבריאות הש  אינו דורש מהמוסדות להעביר לו נתוני  על מספר המטופלי  ועל סוג הטיפול 

כ* שלא נית  לבחו  את תרומת  של תמיכות אלה להגדלת ,  בה הנית ) משק  ומשמר, מניעתי(
ולא נית  לבחו  ג  את הכדאיות של שיטת , הנגישות של האוכלוסייה הנזקקת לשירותי  אלה

 .תמיכה זו לעומת שיטות תמיכה אחרות
3. Ô È ·  Ú Â È Ò-Ì È ˘ È ˘ ˜ Ï  „ Á Â È Ó  È „ ¯ ˘ Ó:  2002כי בשנת , ס עולה"מנתוני הלמ 

תחולת העוני בקרב הקשישי  , לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי. קשישי  650,000 היו בישראל כ
כי רוב אוכלוסיית הקשישי  סובלת , ממסמכי  של המשרד עולה. 20.3%הייתה באותה שנה 

 . החברתי והאסתטי, התזונתי, מבעיות שיניי  המשפיעות על מצב  הרפואי
צרכי  " הסעי  של משרד הרווחה נוס  על שירותי בריאות הש  הניתני  ג  לקשישי  במסגרת

 לקשישי  בידי משרד הרווחה במימו   מופעלי  ג  שירותי  מיוחדי, כמפורט לעיל, "מיוחדי 
 .  האגודה לתכנו  ולפיתוח שירותי  למע  הזק  ל "בידי משרד הבריאות ובידי אש, כספי עזבונות

, תר ויועדו לטיפול שיניי הסכומי  שהתקבלו בשני  האחרונות מכספי עזבונות היו קטני  ביו
ח עד מיליו  " ש100,000 התקבלו ממקור זה 2002 2000בשני  . למכשירי שמיעה ולאביזרי ראייה

 רשויות מקומיות 82  קשישי  ב680 נהנו 2004עד מרס , על פי נתוני  של משרד הרווחה. ח"ש
קיבלו טיפול שיניי   קשישי  60עוד . ממכשירי שמיעה וממשקפיי  במסגרת זו, מטיפולי שיניי 

 .המטפלת במצוקות הפרט, במסגרת היחידה לסיוע לנזקקי  שבמשרד
. ח למימו  טיפול שיניי  לקשישי  נזקקי " מיליו  ש6 הוקצבו 2002במסגרת תקציב המשרד לשנת 

 2003לצור* כ* הוכנה תכנית עבודה משותפת למשרד ולמשרד הרווחה להפעלת השירות בשני  
על פי נתוני . סל הטיפולי  והקריטריוני  למת  השירות, קהל היעד של הפרויקטובה נקבעו , 2004

 קשישי  נזקקי  בקהילה יקבלו 1,500  קשישי  במוסדות ובמעונות של המדינה וכ750 כ, המשרד
 .  הפרויקטתטיפול במסגר

ת של  קשישי  טיפול בקהילה ובמוסדו1,200 סיימו 2003בשנת , על פי נתוני  של משרד הבריאות
 2004ובשנת , ח" מיליו  ש3ההוצאה הכספית הכוללת בשנה זו הייתה , המשרד ושל משרד הרווחה

 רשויות 40  מרפאות ב48בפרויקט השתתפו . ח" מיליו  ש1.6 הייתה ההקצאה יותר מ) יולי ינואר(
 .מקומיות
ות ניידות בהפעלת שיר, )ל"אש( החלה האגודה לתכנו  ולפיתוח שירותי  למע  הזק  2001בשנת 

במוסדות ובמרכזי יו  לקשיש לצור* מת  טיפול לקשישי  המופני  בידי , שיניי  בבתי קשישי 
בעת הביקורת הופעלו שלוש ניידות בעיקר באזור המרכז . שירותי הרווחה ברשויות המקומיות

המימו  להפעלת השירות הוא מאות  המקורות הציבוריי  המוקצי  לפרויקטי  . ובאזור הצפו 
 .שוני  לקשישי ה

מספר הקשישי  , לפי נתוני העמותה". העמותה לטיפול למע  בריאות הפה"השירות מופעל בעזרת 
ואבחנה של מצב הפה והשיניי  כולל הכנת תכנית לטיפול , 1,064 היה 2002 2001שטופלו בשני  

 .  קשישי 1,068 נעשתה ל
‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰Ó ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ Â Á· ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÂ 

ÌÈ˘È˘˜Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÈ Î˙ . ·¯˜· ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ ÈÂÙÈÓ ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ˘È˘˜‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ,Ì‰Ï˘ Ô˘‰ ˙Â‡È¯· Ï˘ È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡Â . 

ועדת " (ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל" .4
כי המידע האפידמיולוגי על בריאות הש  של המבוגרי  , 1990ינה בדוח שהגישה בשנת צי, )נתניהו

הוועדה . והמידע הקיי  מלמד על בריאות ש  לקויה ביותר בקרב כל הגילאי , לוקה בחסר עד מאוד
 .המליצה להקצות משאבי  למחקרי  אפידמיולוגיי  בנושא זה ולהקי  מאגר מידע לבריאות הש 
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והשימוש שלה  בשירותיה  של , כי בריאות הש  של הקשישי  בעייתית, יינה ג ועדת נתניהו צ
מה שמשפיע על רכישת , בעיקר עקב קשיי נגישות לרבות קשיי  כספיי , רופאי השיניי  מצומצ 

כמו כ  ציינה הוועדה כי המידע בנושא מועט ואי  די נתוני  . בעיקר תותבות, טיפולי  יקרי 
 . מוסמכי  בעניי 

·‰Ó‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„ ,Â˘Ú  Â‰È ˙  ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙˘‚‰ ÔÓÏ ÈÎ ,
¯ÂÓ‡Î ,˙Â Â˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜· Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ÌÈÈˆ¯‡ ÌÈ¯˜ÒÂ ÌÈ¯˜ÁÓ ¯ÙÒÓ , ÌÈÓÚÙ

„¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· Ì‚ ˙Â„Á‡ , ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ÏÂ ¯ÂËÈ Ï ÔÂ ‚ Ó „¯˘Ó‰ È„È· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú Í‡
˙Â Â˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ,˜ÙÒÓ È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ÔÈ‡ , Ì˜Â‰ Ì¯ËÂ

Ô˘‰ ˙Â‡È¯·Ï Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó . 
5.  ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô˘‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘Ó ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· Â ‰ ˘ ÌÈ˜˜Ê ‰ ¯ÙÒÓ

 ÔË˜ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ‰ˆ˜Ó˘-Î -28,000 ˙ ˘· ˘È‡ 2003 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÎÂ 
˘ÏÁ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Ú¯Ï Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ·ˆÓ· ÌÈ¯ÚÙ‰‰ÊÓ ‰ , ÏÂÙÈËÏ ‰‰Â·‚ ‰ È‡˘ ˙ÂÏÚ‰Â

‰ÊÓ ‰· , ˙˜˜Ê ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ‰ÈÎ¯ˆ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈ Â˘‰ ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÒÈ¯Ù ˙‡Â Ô˘‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘Ï . ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÒÈÒ· ÏÚ

ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÚ ÌÈ „ÓÂ‡Â ‰˜ÂˆÓ·˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÎ¯ˆ , ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Ì‚ ‰È‰È Ô˙È 
Â‰‰ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯˘Ï ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ ˙Â Â˘‰ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÓ¯· ˙˘¯„ ‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆ

‰Ï˘ÓÓÏÂ ¯·„· ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÏÚÂ ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ .  
✯  

 ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ÏÒÓ ˜ÏÁ Ì È‡ ı¯‡· Ô˘‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘
È˙ÎÏÓÓ , ˘˙‰"„-1994 .Ê ˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ‰‡ˆÂ‰‰ ¯Â·Èˆ ÏÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰·Â¯· ˙ÏËÂÓ ‰

ÌÈ˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê ‰ .ÌÈ¯˜ÁÓ‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ÈÙ ÏÚ , Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰‡ˆÂ‰‰
‰‰Â·‚ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÈÒÁÈ ÏÂ„‚ ÌÈÈ È˘‰ È‡ÙÂ¯ ¯ÙÒÓÂ . ı¯‡· Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ˙‡Ê ÏÎ ˙Â¯ÓÏ

ÌÏÂÚ· ˙ÂÁ˙ÂÙÓ ˙Â È„ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˙ Á·  ‡È‰˘Î ÔÂˆ¯ ˙ÚÈ·˘Ó ‰ È‡ .Á ÌÈÈ˜ ¯˜ÈÚ· ÍÒ
‰ÚÈ Ó‰ ÈÏÂÙÈË ÌÂÁ˙· ,ÌÈ„ÈÓÏ˙ ·¯˜· „ÁÂÈÓ· .ÔÎ ÂÓÎ , Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ˙Ó¯· ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜

ÂÈˆÂÒ‰ Ô˙Ó¯· ˙Â Â˘‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ ÔÈ·-˙ÈÓÂ Â˜‡. 
 ÏÚ„¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ˙ ÂÓ˙ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ˙Â‡È¯·‰ 

ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓÏÂ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ·ˆÓ‰˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ˙ÂÈ È„Ó  ,
Ë¯Ù· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙‡Â ÏÏÎ· Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ˙Ó¯ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯ËÓ· . ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙ ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ·

˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÈ È˘ ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘È‚ ‰ ˙‡ÏÚ‰ÏÂ ‰ÚÈ Ó‰ È˙Â¯È˘ ˙·Á¯‰Ï , ÏÚ
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÚ Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚ. 

‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÛÂÒÈ‡ÏÂ ¯ÂËÈ Ï ÔÂ ‚ ÓÂ Ô˘‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ È‚ÂÏÂÈÓ„ÈÙ‡ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÌÈ˜
Ú„ÈÓ ,˙ÈÏË „‰ ‰‡ÂÏÁ˙‰ ˙ÂÓ¯ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Í¯ÂˆÏ . ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÓ ˙Â¯Ê‚ ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡Â Ô˘‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ÌÂÁ˙· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ , ÚÂ·˜ÏÂ
˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò Ì‰ÈÙ ÏÚ.  



 
 


