
קולקטיב שיניים שווה
לחברי שווה ובני משפחותיהם 
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אחריות ותנאים כלליים
קבלת השירותים בעת שירות צבאי. 	

בעת שירות צבאי )סדיר או  מילואים(, חלות על המנוי הוראות הצבא והנחיותיו, המשתנות מעת לעת והעלולות להגביל את 
המנוי או למנוע ממנו, בעת שירותו הצבאי, קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא. מצב 

זה עלול להשפיע על מימוש הזכויות המגיעות למנוי בהתאם לתנאי כתב מנוי  זה. המידע בדבר הוראות הצבא והנחיותיו, 
המשתנות מעת לעת כאמור לעיל, מצוי אצל רשויות הצבא. בכל מקרה שבו המנוי נמצא בשירות צבאי, עליו להתעדכן בדבר 

קיומן של הוראות והנחיות אלה.

אחריות הספק. 	
2.1  הספק לא יהא אחראי באופן כלשהו לגבי כל אחד מהעניינים האלה: 

2.1.1.  הוצאות שהוציא מנוי לקבלת שירותים שלא באמצעות מרפאה שבהסכם כאמור בכתב המנוי. 
2.1.2   פגיעה בפעילות הספק או מרפאות השירות או בחלק משמעותי ממנה עקב מלחמה, הפיכה, סכסוכי עבודה, 

מהומות, רעידות אדמה, כוח עליון או כל גורם אחר שאינו בשליטת הספק או מרפאת השירות.

תוקפו של כתב מנוי זה. 	
3.1  כתב ׳מנוי זה יהיה בתוקף בהתאם למועדי ההסכם אשר נחתם בין "שווה קולקטיב צרכני בע"מ ל"משכן בסט טכנולוגיות בע"מ" 

תנאי הצמדה. 	
4.1  דמי המנוי  יהיו צמודים למדד ויעלו אחת לחצי שנה בהתאם ליחס שבין המדד החדש למדד הבסיס. במידה והמדד 

שלילי לא יחול שינוי. 
4.2.  "המדד" משמעו מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפעם לפעם, 

ובכלל זה אותו מדד אף אם יפרסם אותו כל גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה, אם יהיה בנוי על אותם נתונים 
שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקום המדד האמור מדד אחר שיפרסם גוף או מוסד כאמור, ואותו 

גוף או מוסד לא יקבע את היחס שבין המדד האחר לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה. 

4.3  "מדד הבסיס" יהיה מדד חודש  אוגוסט 2020 שפורסם ביום 15 לחודש ספטמבר  שנת 2020.
4.4  "המדד החדש" יהיה המדד הידוע במועד שבו היה אמור התשלום הרלוונטי להיות משולם.

הערות כלליות. 	
5.1  הזכות לקבלת השירות על פי כתב מנוי  זה הנה אישית, ואין המנוי רשאי להעבירה לאחר.

5.2  אם רשומים כמה מנויים הזכאים לכתב מנוי זה, הרי שהודעות שנשלחו למנוי הראשי כהגדרתו בהסכם, לפי מענו האחרון 
שנמסר בכתב לספק, ייחשבו כהודעות שנמסרו לכלל המנויים.

5.3  המנוי מתחייב להודיע בכתב על כל שינוי בכתובתו, ולא תישמע טענה כי הודעה כלשהי לא הגיעה לידי המנוי, אם נשלחה 
לפי הכתובת האחרונה שנמסרה.

5.4  כל הודעה ו/או הצהרה לספק ו/או למי מטעמה תימסר בכתב.

מקום השיפוט. 	
בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר עם כתב מנוי  זה, יהא מוסמך לדון אך ורק בית המשפט המוסמך בישראל והדין 

החל הנו דיני מדינת ישראל.

כתב מנוי קולקטיב שיניים שווה לחברי מועדון "שווה"
ובני משפחותיהם

מהדורת 		0	
מבוא

המנוי יהיה זכאי לשירות בכפוף לתנאים, החריגים והסייגים בכתב מנוי זה. . 	
השירות על פי כתב מנוי זה ניתן על ידי מרפאות שבהסדר עם הספק, והוא ניתן במגבלות ובתנאים . 2

המפורטים בכתב מנוי זה להלן.
כל האמור בכתב מנוי זה בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, וכל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון . 3

נקבה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד, ולא תשמשנה לצורך פרשנות.. 	

הגדרות
בכתב מנוי זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה שבצדם:

"הספק"- משכן בסט טכנולוגיה בע"מ או כל גורם אחר מטעמה.. 1
"מנוי" – אדם ששמו נקוב ברשימת הזכאים לשירות מטעם "שווה קולקטיב צרכני בע"מ".. 2
"רופא שיניים" - רופא שהוסמך לעבוד בישראל כרופא שיניים בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות, . 	

ואשר  שמו כלול ברשימת רופאי השיניים של משרד הבריאות.
"מרפאת שיניים" – מרפאה המעסיקה רופא/רופאי שיניים.. 	
"מרפאה שבהסכם" – רופא שיניים או  מרפאת שיניים  עמם קשור הספק בהסכם במועד פניית המנוי למוקד. . 5

כמפורט בנספח א' לכתב המנוי. 
"בני משפחה" – בן/בת זוג וילדיהם עד גיל 21 של המנוי ששמותיהם נקובים בתעודת הזהות של המנוי  והם . 	

מופיעים ברשימת הזכאים לשרות מטעם "שווה קולקטיב צרכני בע"מ".

השירותים
המנוי יהיה זכאי לטיפולי שיניים באמצעות מרפאות שבהסכם בפריסה ארצית ובשעות הקבלה של המרפאות על . 1

בסיס מחירון הייחודי לתוכנית קולקטיב שיניים שווה לחברי מועדון שווה 
השירותים האמורים בכתב מנוי זה יינתנו על ידי מרפאות שבהסכם בלבד והמנוי לא יהיה זכאי להטבה כלשהי  או . 2

להחזרים בגין שירותים שקיבל מגורמים אחרים. 
רשימת המרפאות שבהסכם מפורטת באתר האינטרנט שכתובתו dentalpremium.co.il והיא  ניתנת לעדכון ע"י . 	

הספק מעת לעת.
השירות יינתן בכפוף לתאום תור ישירות מול המרפאה. . 	
שירותי חירום – השירות יינתן בימים א-ה, ביום הפנייה ו/או ביום המחרת, אך ורק בשעות הפעילות הרגילות של המרפאה. . 5
המנוי יהא זכאי לקבל את השירות בכל מרפאה שיבחר, מתוך רשימת המרפאות שבהסכם, לאחר שהזדהה . 	

כמחזיק כתב מנוי קולקטיב שיניים שווה לחברי המועדון  . המנוי יוכל לעבור לכל מרפאה אחרת בה יחפוץ, מתוך 
רשימת המרפאות, ולבצע גם בה טיפולים ובתנאי כי השלים את הטיפול במרפאה בה טיפל קודם לכן וכי שילם 

למרפאה את מלוא התמורה בגין הטיפול.
מימוש ההטבה –על המנוי לבצע את הפעולות הבאות: . 	

7.1  הגעה למרפאה, הזדהות כמחזיק כתב מנוי וקבלת תוכנית טיפול מלא והצעת מחיר עפ"י מחירון המנויים 
המצורף כנספח א' לכתב המנוי.

7.2  לאחר סגירת נושאי התשלום במרפאה יוכל המנוי להתחיל את הטיפולים.
7.3  על המנוי לשלם ישירות במרפאה את סכום תוכנית הטיפול על פי המחירון היחודי לחברי המועדון

חבר הסתדרות לאומית........................................ 20 ₪ לחודש
........................................................... 20 ₪ לחודש בן/בת זוג
................................................................ 0	 ₪ לחודש ילדים

עלויות
השירות מיועד לחברי מועדון שווה ובני משפחותיהם. 

התשלום עבור השירות יבוצע דרך כרטיס אשראי או במסגרת הסכם עם מקום העבודה.

תעריף חודשי:
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 נספח א' להסכם מחירון
קולקטיב שיניים שווה לחברי מועדון שווה 

קוד משרד 
הבריאות

קוד 
מחיר לחברי תיאור הטיפולדוקטור

מועדון שווה
D0150000חינםהערכה מקיפה של הפה - מטופל חדש\מוכרב

D0150000חינםצילום נשך אחדצנ

D0150000חינםצילום פנורמי )רק במרפאות בהן קיים מכשיר(צפ

D015000040איטום חריצים, לכל שןאח

D01500001חינםשחזור אמלגם - משטח 1, משנן ראשוני או קבועסא

D01500002160שחזור אמלגם - 2 משטחים, משנן ראשוני או קבועסא

D0150000190שחזור מרוכב על בסיס שרף\אקריל - משטח 1, קדמיסק

D01500001290שחזור מרוכב על בסיס שרף\אקריל - 2 משטחים, קדמיסק

D0150000290שחזור מרוכב על בסיס שרף\אקריל - משטח 1, אחוריסקא

D01500002350שחזור מרוכב על בסיס שרף\אקריל - 2 משטחים, אחוריסקא

D0150000קיטוע מוך שן נשירה או קבועה, לא כולל סתימה קמ
סופית

190

D33100001חינםטפול שורש - שן קדמית, לא כולל שחזור סופיטש

D33100001חינםטפול שורש - שן מלתעה, לא כולל שחזור סופיטש

D33100001חינםטפול שורש - שן טוחנת, לא כולל שחזור סופיטש

D33100001חינםעקירה, שן שבקעה או שורש חשוף, שן אחתטש

D33100001עקירה כירורגית - שן שבקעה לחלל הפה, הדורשת טש
הרמת מתלה

440

D33100001הטריה והסרה של פלאק ואבנית בכל הפה לשם טש
הערכה ואבחון מקיפים

חינם

קוד משרד 
הבריאות

קוד 
מחיר לחברי תיאור הטיפולדוקטור

מועדון שווה
D0180000חינםהערכה פריודנטלית מקיפה - מטופל חדש\מוכרבדמ

D4381010חינםטיפול באמצעות פריוצ'יפ )לשן(פריו

D4381010חינםכתר אקריל מבושלכא

D4278000חינםכתר מעבר זמני במרפאהכז

D2		00002100כתר חרסינה, כולו מחרסינה "כתר זירקוניה" כזרק

D27510001600כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיס - ראשוןכח

D27510001280כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיסכח

D2952000חינםמבנה יצוק בתוספת לכתרמי

D2954000חינםיתד טרומית ותווך בנוסף לכתר, דנטטוסמד

D6056000590מבנה טרומי לשתל דנטלי מש

D5110000חינםתותבת שלמה - לסת עליונהתושע

D5120000חינםתותבת שלמה - לסת תחתונהתושת

D5211000תותבת חלקית בלסת העליונה - על בסיס שרף, תחלע
כולל ווים מקובלים, נחות ושיניים, כולל בסיס שרף 

אקרילן עם ווי שרף ושיניים

1900

D5212000תותבת חלקית לסת תחתונה - על בסיס שרף\תחלת
אקריל, כולל ווים נחות ושיניים

1900

D5213000תותבת חלקית לסת עליונה - נשלפת מויטליום, סקלטע
כולל ווים נחות ושיניים

2950

D5214000תותבת חלקית לסת תחתונה - נשלפת מויטליום, סקלטת
כולל ווים נחות ושיניים

2950

D5650000חינםהוספת שן לתותבת חלקית קיימתהוס

D5660000חינםהוספת וו לתותבת חלקית קיימתהוו

D	0		0001300כתר חרסינה מאוחה למתכת נתמך שתלכש
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קוד משרד 
הבריאות

קוד 
מחיר לחברי תיאור הטיפולדוקטור

מועדון שווה
D60100001 החדרה כירורגית של שתל דנטלי, כולל חשיפה שתל

וחיבור של כיפת ריפוי – שתל ראשון
1390

D6010000החדרה כירורגית של שתל דנטלי, כולל חשיפה שתל
וחיבור של כיפת ריפוי – משתל שני והילך

1850

D	2		0001,450שחזור עצם מודרך – מחסום נספג )ממברנה(ממבר

D7950000השתלת עצם בלסת עליונה\תחתונה, חד צדדית עצם
)רבע פה(

1,250

D7950000השתלת עצם בלסת עליונה\תחתונה, חד צדדית עצםמ
)רבע פה( - מומחה

2,200

D7952000הרמת סינוס פתוחה, לרבות השתלת עצם, חד סינוס
צדדית

6,900

D7952000הרמת סינוס פתוחה, לרבות השתלת עצם, חד סינוסמ
צדדית מומחה

8,200

D9310000חינםבדיקת רופא שיניים )בדיקה אורתודנטית(בדמ

D8030000יישור שיניים חלקי למשנן עלומים באמצעות אורתח
ברקטים

3,624

D8080000יישור שיניים מלא  למשנן עלומים באמצעות אורתו
ברקטים, גילאי 12-18, עלות לעד 	 שנים

6200

D8089000690טפול בהתקן דנטלי נשלף )אחד(התקן

 צילוםטלפוןכתובתעיר
פנורמי

קיים08-6458787סמטת ארנון 2/393אילת

קיים08-8551210הקליטה 1 )ככר אילן רמון(אשדוד

קיים6993776-08בן גוריון 11אשקלון  

קיים08-6234421הרצל 16באר-שבע

קיים03-6181122רבי עקיבא 94בני ברק

סמוך08-6550084מד' המעפילים 125 דימונה

קיים04-6247711תרנ״א 35חדרה

קיים04-6233683מוריה 21, מרכז אחוזהחיפה

סמוך08-9437676דואני  18 )קניון לב יבנה(יבנה

קיים02-5868498רבקה 11, בקעהירושלים

קיים02-6256139בן יהודה 32 )מגדל העיר(ירושלים מרכז

קיים08-9164888לאה אמנו 1 )מוריה סנטר(מודיעין

קיים04-8334401גולומב 2 )מרכז העיר(נהריה

קיים08-6860988בעלי מלאכה 13 )פריז סנטר(נתיבות

קיים09-7468520חיים לבנון 1 )מרכז רפואי בית גדי( נתניה 

קיים03-9048060מוטה גור 7 )פארק אולימפיה(פתח תקווה

קרוב04-6974505העליה ב' 13 )ליד סראייה(צפת

קיים08-6287807היוצר 4 )דרך הדרום 9(קרית גת

קיים03-7744011רוטשילד 30-28 )סמטת ברקוביץ(ראשון לציון

סמוך09-7932505 ז'בוטינסקי 3 )מרכז גירון( רעננה

קיים03-9735000דקל 30, שוהם Marketשהם

סמוך03-5359115צייטלין 1 )ככר רבין(תל-אביב

רשימת מרפאות השיניים הנכללות בהסכם 
נכון לחודש אוגוסט 		0	 



לפרטים נוספים ולהצטרפות
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