
אגרות עבור שירותים רפואיים
כמתחייב מחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 מעודכן ל-1.4.2021
 תקרת תשלום התשלוםהשירות

לרבעון קלנדרי**

אגרה עבור שירותים 
רפואיים הכלולים

בתקרה המשפחתית

217 ש“ח למשפחה27 ש“ח לביקור ראשון למקצוע ברבעון**ביקור אצל רופא מקצועי ודיאטה
בני זוג וילדיהם עד גיל 18

108 ש“ח למשפחה
שאחד מחבריה עולה חדש בשנתו הראשונה 

או מבוטח מעל גיל פרישה חובה

ביקור במכונים ומרפאות חוץ בבתי חולים, במכונים פרטיים, 
                         אצל אותו נותן שירות ברבעון**  36 ש“ח לביקור ראשון לסוג שירות או למקצוע    במכונים בקהילה ובמכוני הדמייה

36 ש“ח לרבעון** ללא תלות במס' הטיפוליםטיפול במכוני פיזיותרפיה ומכוני ריפוי בעיסוק )לא התפתחות הילד(
33 ש“ח לרבעון** ללא תלות במס' הטיפוליםטיפול במכוני הפרעה בתקשורת )לא התפתחות הילד(

אגרה עבור תרופות
בבית המרקחת

תרופות בסל ובמרשם שיש להן חלופות גנריות והחלופות 
הגנריות עצמן

אגרה בשיעור של 10% מהמחיר 
המרבי לצרכן או 18 ש“ח לאריזה - 

הגבוה מביניהם 
 פריט שמחירו לצרכן נמוך מ-18 ש“ח - 	 

האגרה תהיה לפי מחירו המירבי לצרכן.
 חריגים לתוכנית: 	 

 פריט OMEPRAZOLE 20 mg 42 ש“ח לאריזה.
 פריט SIMVASTATIN 40 mg 33 ש“ח לאריזה.

1,029 ש“ח ליחיד
תקרה רבעונית* לתרופות בסל ובמרשם לחולה כרוני

515 ש“ח ליחיד
תקרה רבעונית* לתרופות בסל ובמרשם לחולה כרוני 

מעל גיל פרישה )עפ״י חוק גיל פרישה( המקבל גמלת 
השלמת הכנסה

ההנחה ניתנת באופן אוטומטי במעמד 
הרכישה בבית המרקחת

תרופות בסל ובמרשם שאינן עונות להגדרה שלעיל

אגרה בשיעור של 15% מהמחיר 
המרבי לצרכן או 18 ש“ח לאריזה - 

הגבוה מביניהם 
 פריט שמחירו לצרכן נמוך מ-18 ש"ח 	 

האגרה תהיה לפי מחירו המרבי לצרכן.

 אגרה עבור 
שירותי חירום

 ביקור במר“מ שבהסדר עם כללית בשעות בהן 
        94 ש“חהמרפאות סגורות

                          ועד צאת השבת /חג***47 ש“ח  מכניסת השבת/חג

ביקור בית של רופא שבהסדר עם כללית בשעות בהן 
94 ש“חהמרפאות והמר“מ סגורים )מחצות ועד 6:00 בבוקר(

ביקור במיון משעה 1:00 בלילה ועד 6:00 בבוקר מסיבה 
224 ש“ח )אגרת מיון( על-פי תעריף משרד הבריאות****שאינה מנויה בחוק

ביקור במיון משעה 6:00 בבוקר ועד 1:00 בלילה מסיבה 
967 ש“ח על-פי תעריף משרד הבריאות****שאינה מנויה בחוק וללא הפניית רופא

ביקור במיון משעה 6:00 בבוקר ועד 1:00 בלילה מסיבה 
שאינה מנויה בחוק וללא הפניית רופא במקרים בהם התברר 

224 ש“ח )אגרת מיון( על-פי תעריף משרד הבריאות****בדיעבד כי הפנייה הייתה מוצדקת מבחינה רפואית
טיפולי התפתחות  

33 ש“ח לטיפולטיפולים פרא - רפואייםהילד

סקר הריון
65 ש“ח לבדיקהבדיקת חלבון עוברי )טרום לידתי(

47 ש“ח לבדיקהבדיקת שקיפות עורפית להריון שאינו מרובה עוברים
הנפקת כרטיס מגנטי אם טרם חלפו שנתיים ממועד הנפקת כרטיס מגנטי

14 ש“ח                                         הכרטיס האחרון )למעט מקרה של גניבה(
במקרה של אובדן/גניבת כרטיס

יש להגיע בהקדם אל מרפאתכם

או לחייג למוקד 2700*

טיפולי שיניים בסל 
לגילאי 0 - 18

בדיקת רופא, צילומי רנטגן, צילומי נשך, הסרת אבנית, 
פטור מתשלוםפלואוריד, איטום חריצים וחרירים, הרדמה עד גיל 5

עזרה ראשונה, סתימות, טיפול שורש, כתר טרומי, עקירה, 
51 ש“ח לביקור26 ש“ח לטיפולגז צחוק, סדציה

טיפולי שיניים 
בסל לקשישים

CT ,35 ש“ח לטיפולטיפולי שיניים משמרים ומשקמים, צילום סטטוס/פנורמי
עזרה ראשונה, עקירה כירורגית, פליפר, 
70 ש“ח לטיפולחידוש בסיס התותבת, ריפוד רך או קשה

18 ש“חפלואוריד
141 ש“ח לטיפולטיפול שורש, חידוש טיפול שורש, אפיסקטומי

106 ש“ח לטיפולכיפת שורש, כתר זמני מבושל
317 ש“ח לטיפולתותבת שלמה ללסת, תותבת חלקית ללסת

211 ש“ח לטיפולתותבת מיידית, החדרת 2 שתלים

בריאות הנפש
טיפול פסיכותרפי
ע"י מטפל עצמאי

61 ש“חטיפול ראשון
משולם ישירות למטפל 147 ש“חכל טיפול מעבר לטיפול הראשון

67 ש“חטיפול קבוצתי

תעודות רפואיות
120 ש“ח רשיון נהיגה מעל גיל 70 פטור מתשלוםאישור רפואי להוצאת רשיון לכלי ירייה / רשיון נהיגה

117 ש“חאישור רפואי להוצאת רשיון משיט כלי שייט
פירוט השתתפויות נוספות באתר כללית clalit.co.il כל התעריפים נכונים למועד פרסום הפוסטר

*רבעון קלנדרי - ינואר-פברואר-מרץ, אפריל-מאי-יוני, יולי-אוגוסט-ספטמבר, אוקטובר-נובמבר-דצמבר
**רבעון - 3 חודשים ממועד קבלת השירות ***מר"מים של כללית או המוכרים על ידה ונמצאים עימה בהסדר בלבד.

מיום ו' / ערב החג בשעה 14:00 ועד יום א' / היום שלאחר החג בשעה 06:00, בהתאם לשעות הפתיחה של המר"מ 
ובכפוף לשעות על פי הסכמי המחוז.

****תעריף המתעדכן מעת לעת ע״י משרד הבריאות


