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  2רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/רחקה/מתן לעיכוב הטיפול בבקשה נוהל ה

 במצב חירום רפואי לתקופה מוגבלת

 והל: מטרת הנ .א

נסיבות " כ"מצב חירום רפואי" מגדיר "חוק זכויות החולה"()להלן:  1996 –חוק זכויות החולה, תשנ"ו ל 2סעיף  .1.א

מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם או קיימת סכנה  ,שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו

 ."לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף

לתקופה מוגבלת  2רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/מתן ב הרחקה/וכילקבוע אפשרות לעמטרת הנוהל הינה  .2.א

לכל  , שהוברר מעלזכויות החולה כהגדרתו בחוק במצב חירום רפואיהנתון  לשוהה בלתי חוקיאך ורק  ,בלבד

 .רפואיה ועד לייצוב מצבספק כי מצבו הרפואי אינו מאפשר הטסתו, 

יודגש כי מחלה כרונית שאינה מעמידה את המבקש בסכנת חיים מיידית אינה מצדיקה מתן מעמד  .3.א

  בישראל או עיכוב הרחקה. 

שיירשמו, ככלל, לא יינתן רישיון שהייה ועבודה מכוח נוהל זה למעט במקרים חריגים, ומטעמים מיוחדים  .4.א

 . מינהל האוכלוסיןובאישור מנהל 

רישיון למתן  נימוקלא יהוו  ,שיקולים כלכליים של עלות הטיפול במדינת המוצא אל מול עלותו בישראל .5.א

 בישראל או לעיכוב הרחקתו של המבקש.  2לישיבת ביקור מסוג ב/

דבקות אחרות מחלות כחולים במחלת השחפת או במאו חשודים המאובחנים בלתי חוקיים יחס לשוהים ב .6.א

 הדסק המטפל בבקשהעל  ,(1940הוראות פקודת בריאות העם,  )לפי סכנה לבריאות הציבורהעלולות לגרום 

חוות דעת לקבלת  , כמפורט בנוהל זה,לפנות אל הגורם הרפואי המתאים במשרד הבריאותבמטה הרשות 

 .בהתאם לחוו"ד זו ידי הגורם המוסמך מכוח נוהל זהעל  תתקבלבבקשה וההחלטה  ,עדכנית

, תתקבלנה נוהל זהמכוח המוסמך  עובד הרשותמידת הצורך ובהתאם לשיקול דעת מקרים אחרים, בב .7.א

  ., לפי הענייןבמשרד הבריאות המתאימים םגורמיההחלטות מכוח נוהל זה תוך התייעצות עם 

 תנאים ודרישות: .ב

   .(3/ החלפת סוג אשרה )אש/בקשה לרישיון ישיבה טופס  .1.ב

 בצירוף צו מינוי אפוטרופוס כדין. אפוטרופסוהבקשה תוגש על ידי  -המבקש הנו קטין או חסוי במידה ו .2.ב

 .מסמך נסיעה בתוקף .3.ב

   . (1 )נספח כתב ויתור על סודיות רפואית, חתום על ידי המבקש .4.ב
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מבית חולים ציבורי או מרפאה של גוף  שקדם להגשת הבקשהחודש שנכתבו ב מסמכים רפואיים עדכניים .5.ב

 .(לכל המוקדם)שקדמו להגשת הבקשה,חודשיים ב) מצבו הרפואי הנוכחי של המבקש מפרטים את ה ציבורי,

 בישראל, עליו לצרף מסמך עדכני בדבר הטיפול אותו קיבל. ציבורי טופל במסגרת קופ"ח/ מוסד רפואי אם 

תאגיד שהוא מוסד  או ,רשות מקומית, קופת חוליםאו בבעלות  ממשלתי -ציבורי" הוא מוסד רפואי לעניין זה "

 .]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 9ציבורי כמשמעותו בסעיף 

 תשלום אגרה בהתאם ללוח האגרות. .6.ב

 הליך הטיפול: .ג

המסמכים את המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס ולשכת מינהל אוכלוסין האזורית עובד  .1.ג

יש לבדוק האם בעבר  בין היתרלעיל.  2יף בסעהמפורטות כי מולאו כל הדרישות יוודא המצורפים לבקשה וכן 

ככלל, לא תטופלנה שתי בקשות הגיש המבקש בקשות נוספות לקבלת רישיון ישיבה ומה סטטוס הטיפול בהן. 

במידה ונמצא כי בעניינו של המבקש תלויה ועומדת בקשה למעמד מכוח נוהל אחר, יידרש במקביל ולפיכך 

 חירום ל, אולם ככל שאין באפשרות המבקש לבחור מחמת מצבבקשה אחת בה יימשך הטיפולבחור המבקש 

, אשר רשאי להורות על הקפאת הטיפול לבחינת מנהל הלשכה זה המוגשת מכוח נוהלרפואי, תועבר הבקשה 

 . אחרת שעודנה תלויה ועומדתהבבקשה 

תב מכב .מרכז אשרות בלשכה על ידיעל הסף , הבקשה תסורב לא צורפו לבקשה המסמכים כנדרשאם  .2.ג

 14בתוך  ותידרש יציאת המבקש מישראל, לא ניתן לטפל בבקשה התיעוד הנדרשעדר יכי בהיצויין  בהסירו

יודגש כי בהיעדר מלוא התיעוד הנדרש לא יועבר . למינהל אכיפה לזריםימים. יש להעביר העתק מהמכתב 

  התיק להחלטת הגורם המוסמך לפי נוהל זה.

ר התיק לבחינת מנהל הלשכה אשר יחליט האם מן הבקשה ומן יועב ,הומצא מלוא התיעוד הנדרשאם  .3.ג

 מצב חירום רפואי אם לאו. המשך הטיפול יהא כמפורט להלן.כי קיים המסמכים שצורפו לה עולה 

 מצב חירום רפואי בהיעדר ופן הטיפולא .4.ג

 מבקשלפיכך, . תו בחוק זכויות החולהרכהגד "מצב חירום רפואי"הנוהל אינו חל על מקרים שאינם  .א.4.ג

כי אינו מצוי במצב  ,תוהאמור בבקשמן או הרפואיים בעניינו מן המסמכים  ,אשר ברור באופן מובהק

או לעיכוב הרחקה מישראל בישראל  2מסוג ב/לישיבת ביקור , לא יהיה זכאי לקבל רישיון חירום רפואי

מכתב ההחלטה תעודכן בקובץ ו מנהל הלשכה. על הסף על ידימכוח מצבו הרפואי ובקשתו תידחה 

 העתק למינהל אכיפה לזרים. , עם /ב"כסירוב מנומק יישלח בדואר רשום למבקש

מן המסמכים השתכנע מנהל הלשכה כי אמנם אין מדובר במצב חירום רפואי אך  אם ,יחד עם זאת .ב.4.ג

לכל כותו לאשר מהמבקש אינו בר הרחקה למשך תקופה קצרה, בסהרפואיים שהציג עולה בבירור כי 

עיכוב משך הצורך באם  .יום במצטבר 90שאינה עולה על  ה לתקופה מוגבלתב הרחקוכיהיותר ע

לדרוש ניתן במידת הצורך ו מטה הרשותיום, תועבר הבקשה להתייעצות עם  90הרחקה עולה על 
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להבטחת יציאה בתום התקופה המוגבלת  (5.1.0004בהתאם לנוהל ערבויות ) ערבותהפקדת 

 רחקה שאושר יעודכן בקובץ.שאושרה לעיכוב ההרחקה. משך עיכוב הה

, או במצב חירום רפואי כאשר המבקש חולה במחלה כרונית שאינה מעמידה אותו בסכנת חיים מיידית .ג.4.ג

יחד עם זאת, . או לעיכוב הרחקה מישראל בישראל 2רשיון לישיבת ביקור מסוג ב/אין כל הצדקה למתן 

יום  30למשך זמני וב הרחקה בסמכות מנהל הלשכה לאשר עיכ ,בנסיבות המתאימות ,במקרים אלו

 לצורך הצטיידות בתרופות, היערכות  והתארגנות ליציאה מישראל. ,לכל היותר

טיפול של בירור או ב, יש לוודא כי מחלתו מצויה באו חשוד כחולה בשחפת המבקש חולה בשחפת אם .ד.4.ג

מואל ש"( או של מחלקת ריאות בבית החולים "מלש"חלהלן: ") "וטיפול בשחפתמרפאה לאבחון "

אחות שחפת בלשכת הבריאות הקרובה לאזור מגוריו, או אינו מטופל יש להפנותו אל אם  ."הרופא

ע"פ הרשימה המפורסמת באתר משרד הבריאות: ) למלש"ח הקרוב לאזור מגוריו

www.health.gov.il) ה מצדיקה מתן מעמד מחלת השחפת איניודגש כי צורך קבלת טיפול. ל

עד  תו של חולה שחפתעל עיכוב הרחקלכל היותר להורות בהיעדר נסיבות חריגות יש וישראל, ב

בטרם הטסת חולה  .לפי הנחיות משרד הבריאותבמחלת השחפת המלא  להשלמת הטיפול הרפואי

לקה לשחפת ואיידס טופל, או באמצעות מנהל המח מנהל המלש"ח בושחפת מישראל יש לוודא מול 

 אכן אין מניעה להטיסו. ש במשרד הבריאות

התאם בבמחלה מידבקת העלולה לסכן את בריאות הציבור )או חשוד כחולה אם המבקש חולה  .ה.4.ג

לנוהל  3 מצ"ב כנספח – 1940 ,קודת בריאות העםב' בתוספת ב' לפ-רשימת המחלות שבחלק א' ול

חוות יאות הציבור במשרד הבריאות לשם קבלת לראש שירותי בר המטפל בבקשה הדסקפנה י (,זה

 החלמההיכויי על המחלה וחומרתה, מידת הסכנה ממנה לבריאות הציבור, אופן הטיפול בה, סדעת 

הדרוש באופן מיידי בישראל, וציון האם יש מניעה להטסת  הערכה לגבי משך זמן טיפול ממנה,

 חלטותיו בהתאם לחוו"ד זו.המבקש לארצו. עובד הרשות המוסמך מכוח נוהל זה יקבל ה

במקרים בהם סבור מנהל הלשכה כי קיים ספק האם המבקש מצוי במצב חירום רפואי, תועבר  .ו.4.ג

כי ברור באופן מובהק  ובהתייעצות עם ראש הדסק יימצאהבקשה להתייעצות עם ראש הדסק. במידה 

עם  סירובמכתב  על ידי הלשכה אשר תשלח למבקשהבקשה  תסורב ,שאין מדובר במצב חירום רפואי

קיים ספק האם בהתייעצות אם ראש הדסק יימצא כי העתק למינהל אכיפה לזרים. במקרים בהם 

  להלן. 5ג.בהתאם לסעיף המבקש מצוי במצב חירום רפואי, תטופל הבקשה 

בקבלת חוו"ד רפואית  , אין צורךבו ברור כי אין מדובר במצב חירום רפואימובהק יודגש כי במקרה  .ז.4.ג

 שאושר לכך ע"י הרשות כמפורט להלן.  םמבית החולי

 :ם מדובר במצב חירום רפואי אם לאואופן הטיפול במקרים של ספק הא .5.ג

אם לאו, תפנה ראש הדסק אל מדובר במצב חירום רפואי  כי קיים ספק האם ראש הדסקסבורה אם  .א.5.ג

 רפואית בנוגע למבקש. חוות דעת לבבקשה  ,החולים שאושר לכך ע"י הרשותבית 

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
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ו הישירה על בדיקת ולאלבקשה  תבסס על המסמכים הרפואיים שצורפות דעתהחוות י יודגש כ .ב.5.ג

 תייחס, בין היתר, לנקודות הבאות:ות המבקש של

 .בעיות הרפואיות של המבקש ומהות המחלהה*   

 ., והאם מצבו עולה כדי מצב חירום רפואיחומרת המחלה, מצבו הרפואי*   

 .הדרוש באופן מיידי בישראל זמן טיפול והערכה לגבי משך ,סיכויי החלמה*   

 *   האם קיימת מניעה להטסתו של המבקש לארצו.

, תסכם החומראשר תרכז והיא מונתה לכך שלראש הדסק בית החולים מבכתב ועבר חוות הדעת ת .ג.5.ג

 . רוף המלצת הדסקיבצ אשרות וזרים,אגף מנהלת הבקשה ותעבירה להחלטת 

, חוות הדעת מסמכים הרפואייםהבקשה, המלצת הדסק, מוקי הני תבחן אתוזרים  אשרותאגף מנהלת  .ד.5.ג

העניק או ל ,אם יש מקום לעכב הרחקהותשקול ה ,כל חומר רלוונטי אחר המצורף לתיקוהרפואיות, 

 .או לדחות הבקשה, מישראל עד להטסת המבקש לתקופה מוגבלת 2רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/

, בין אשרות וזריםאגף מנהלת תשקול והנו בר הרחקה,  כאשר המבקש אינו מצוי במצב חירום רפואי

סיום טיפול רפואי  ,פתרון אחר כגון מתן שהות קצרה לצורך הצטיידות בתרופותאם יש מקום לה היתר,

להורה כאשר  לתקופה מוגבלת 2רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/מתן  ,בטרם יציאהדחוף והכרחי 

  .'בהמבקש הוא קטין וכיו

יום  14אשרות וזרים ככל הניתן בתוך אגף זק במשמורת, תתקבל החלטת מנהלת המבקש מוחאם  .ה.5.ג

 מהמועד בו עודכנה בדבר החזקתו במשמורת של המבקש. 

והיא אשר תוציא תשובה כתובה שמונתה לכך דסק ראש הלעבר תו אשרות וזריםאגף מנהלת ת החלט .ו.5.ג

 עדכןת. הלשכה הוגשה הבקשהבה  האיזוריתמינהל האוכלוסין עם עותק למנהל לשכת  ,/ב"כלמבקש

  .בהחלטה ותפעל לביצועהאת קובץ ה"אביב" 

יישלח  ,2רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/מתן למקרים בהם תסורב הבקשה לעיכוב הרחקה או ב .ז.5.ג

והעתק  ימים 14לצאת את ישראל בתוך  למבקש/ב"כ בדואר רשום מכתב סירוב מנומק בו יצוין כי עליו

 . יפה וזריםמן המכתב יישלח למינהל אכ

 החלטתעליה נסמכת אשר מביה"ח שאושר לכך בקש לקבל את חוות הדעת הרפואית מבקש המ .ח.5.ג

 מכתב התשובהימים ממועד קבלת  5בתוך  לשכת מינהל האוכלוסין האיזוריתללפנות חייב , הרשות

 בבקשה לקבל את ,פקסימיליה, בדואר רשום, באמצעות שליח או במסירה ידנית בלשכה(באמצעות )

יובהר יש להעביר את חוות הדעת הרפואית.  האלי כתובת העדכניתות הדעת הרפואית תוך פירוט החו

ללא תרשומת פנימית, ככל  ,חוות הדעת הרפואית מבית החוליםאת רק  ניתן למסור למבקשכי 

 חומר אחר שיש עילה בדין שלא למוסרו.כל שקיימת כזאת, או 



 

 

 

 אשרות תחום: 
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 עיכוב הרחקה/מעמד זמני  נושא:

 במצב חירום רפואי

 (4)מהדורה   15מתוך      5דף  

 
  2020ינואר  15: תאריך עדכון

 

  5.2.0038רשות האוכלוסין וההגירה            נוהל 

 מצב חירום רפואיבאופן הטיפול  .6.ג

או מן התיעוד הרפואי שהמציא אשר , כהגדרתו בחוק זכויות החולהי במצב חירום רפואי מבקש המצו .א.6.ג

לו הדרוש  דחוףטיפול עולה בבירור כי הוא מקבל לעיל  .ב5ג.מחוות דעת בית החולים כאמור בסעיף 

תועבר בקשתו  רפואי,ה ועד לייצוב מצב ,לחייו או לגרימת נכות חמורה בלתי הפיכה סכנה מיידיתעקב 

ביקור מסוג לישיבת ו/או מתן רשיון  במטה הרשות לעניין הצורך בעיכוב ההרחקה ראש דסקהחלטת ל

 .2ב/

אינו מאפשר לו להתייצב  2מסוג ב/לישיבת ביקור שאושר ליתן לו רישיון מצבו הרפואי של המבקש אם  .ב.6.ג

ונו התקף את הרישיון בכפוף להצגת דרכ עבורובלשכה לקבלת הרישיון, יוכל בן משפחה/ ב"כ לקבל 

 של המבקש בעת הנפקת הרישיון.

כנדרש הארכת תוקף רישיון שאושר מכוח נוהל זה תהא כפופה להצגת מסמכים רפואיים עדכניים ) .ג.6.ג

כי לא חל כל שינוי במצב הרפואי המונע הטסת המבקש  המעידים ,(בעת הגשת הבקשה לראשונה

א בסמכותו של מנהל הלשכה, למדינת המוצא. הארכת תוקף הרישיון לתקופה של עד חצי שנה תה

 ומעבר לחצי שנה בסמכות ראש הדסק.

ת ובדיקות הכרחיות יוהתייעצוגורמי הרשות מקיימים במקרים בהם לצורך קבלת החלטה בעניינו של המבקש  .7.ג

כי אין למסור פרטים מזהים אודות הפונה ואין  ,יודגש, רלוונטייםנוספים, למעט משרדי ממשלה גורמים למול 

 מסמכיו הרפואיים לגורמים אלה.להעביר את 

ועררים על החלטות בקשות  קליטתעררים על החלטות שנתקבלו בהתאם לנוהל זה, יטופלו בהתאם ל"נוהל  .8.ג

 .1.6.0001" שמספרו בלשכות רשות האוכלוסין

 :תחולה .ד

 הנוהל  להוראותתטופלנה בהתאם והל זה וטרם נתקבלה החלטה לגביהן, קשות שהוגשו לפני מועד עדכון נב

 המעודכן.

 :החוק וסעיפיו .ה

 .1952 – "ביחוק הכניסה לישראל, התש
 

 נספחים: .ו

 רפואית טופס ויתור על סודיות .1

 לתקופה מוגבלת במצב חירום רפואי 2בקשה לעיכוב הרחקה/ מתן רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/ .2
 5238אש/

 1940 רשימת מחלות מתוך פקודת בריאות העם .3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 /Family name שם המשפחה 
 

 /Given name השם הפרטי
 

 Father’s name/ שם האב
 

 Mother’s name/  שם האם
 

 בעברית
    

In English 
    

 
 

 Country of birth/ ארץ הלידה 
 

 Date of birth/  תאריך הלידה
 

 Citizenship/  האזרחות
 

 Occupation/  משלח יד
 

     בעברית

In English     

 

 Family Status/  המצב המשפחתי
 

  דרכון  /Passport  
 

 תעודת מעבר  /Laisser 
passer 

 

 
 

  רווק/ה- Single   נשוי/אה- Married 

  גרוש/ה- Divorced   אלמנ/ה- Widowed 

 Number / מספר
 

 Issued at/  ניתן בתאריך
 

 Valid until/  בתוקף עד
  

  

 

 מספר הטלפון Address in Israel/  המען בישראל

 .Street and house no. Telephone No/  הרחוב ומספר הבית Town/  העיר

   

 

 מספר הטלפון Permanent address abroadהמען הקבוע בחו"ל / 

 .Street and house no. Telephone No/  הרחוב ומספר הבית Town/  העיר

  

 

 

 Entry to Israel / הכניסה לישראל Entry visa for Israel/  בחו"ל או בגבול הונפקהאשרת כניסה לישראל ש
 רשיון הישיבה

 :עד תאריך 
Resident 

permit valid 
until: 

 No / המספר
 

 Category/ הסוג
 

 Issued at ההנפקהמקום 
 

 ההנפקהתאריך 
Issued on 

 בתאריך
Date 

 במקום
Place 

      

 
 

 

בזה שלא עברתי עבירה פלילית. לא פעלתי נגד העם היהודי  /האני מצהירשהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי. כמו כן,  /האני מצהיר
 ע"י המשטרה של מדינה כלשהי. /תובטחון מדינת ישראל. לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור. לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש

I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for 
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the 
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest 
against me and I am not wanted by the police of any country. 

 
 

     

 המקום
Place 

 התאריך 
Date 

 חתימת המבקש/ת 
Signature of applicant 

 

 
 

 
 

  _     קבלה מספר:_____________________תאריך        -הלשכה ב

 

    הבקשה  /תשם מקבל
 

   

 

 2019מהדורה  5238 אש / 

 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 Particulars of the Applicant  פרטי המבקש 

 

 לתקופה שהייה בישראלבקשה להארכת 
 חודשים_______   ל  ש 

 

       Application to extend the stay in 
       Israel  for a period of _____ months  

  

  

  

 

 רישיון מתן/ הרחקה לעיכוב בקשה
 לתקופה 2/ב מסוג ביקור לישיבת

 רפואי חירום במצב מוגבלת

Application to postpone deportation / 

granting of a B / 2 visitor visa for a limited 

period in the case of a medical emergency 

 הוראות למילוי הטופס
למלא את ונא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה 

 לועזית ומכתב הסברוב הפרטים הבאים בעברית

Instructions for completing Application 
form:Please attach a recent photograph and fill in 
following details in Hebrew and English and  
explanatory letter 

 State of Israel    מדינת ישראל

 Declaration הצהרה

 

_________________________ 

 For official use only /   לשימוש המשרד



 

 
 
 
 

   5.2.0038נספח לנוהל                     
 

  

 www.piba.gov.il 
 איתך, במסלול חייך 

 

 מעמדאשרות ו -מינהל האוכלוסין  

Population Administration - Visa and status  

www.piba.gov.il 
 

 מרכז שירות ומידע ארצי

*3450 

 כתב ויתור על סודיות רפואית    
 

 
נותן בזה רשות אני הח"מ: _________________________ דרכון מספר: ____________________ 

לכל רופא ו/או עובד רפואי ו/או מוסד רפואי ו/או לכל עובד בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ולמשרד הבריאות 

לקופת חולים, בית  ו/אוהמרכז לבריאות הנפש ו/או  הםופאיועל כל ר הםעל כל שלוחותיושירות בתי הסוהר 

המוסד לביטוח לאומי על כל מחלקותיו ובכלל זה מחלקת השיקום, השירות הפסיכולוגי ושירות ם ו/או חולי

 הו/או למי מטעמ לרשות האוכלוסין וההגירה למסורהתעסוקה ואדם אחר כלשהו )להלן: "נותני השירותים"(, 

, על תדרוש המבקשתפה, ובאופן ש-את כל המידע ללא יוצא מהכלל, בין בכתב ובין בעל "(ת)להלן: "המבקש

הן מהבחינה הפיזית, לרבות מידע הנוגע לטיפולים, בדיקות ואבחנות רפואיות, והן מהבחינה  –מצבי הבריאותי 

/או מצבי הסוציאלי ו –הנפשית, לרבות מידע הנוגע לטיפולים, בדיקות ואבחנות פסיכולוגיות ו/או פסיכיאטריות 

ו/או מצבי בתחום הסיעודי ו/או השיקומי ובכלל זה כל פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים או תאונת עבודה ו/או כל 

מחלה שחליתי בה בעבר או שהנני חולה בה כעת ו/או בהתפתחויות שיחולו במצבי הרפואי בעתיד, והנני 

ל סניף מסניפיכם מחובת שמירה על סודיות רפואית משחרר אתכם ו/או כל מוסד ממוסדותיכם הרפואיים ו/או כ

בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או פגיעתי ו/או מחלתי הנ"ל ומוותר על 

ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לאמור בכתב ויתור  תסודיות זו כלפי המבקש

 סודיות זה.
 

כן הנני מתיר בזאת למבקשת להגיש בשמי בקשת עיון ולעיין במידע אודותיי המצוי במאגר המידע 

שבבעלותכם ו/או בחזקתכם ובכל תיק שנפתח על שמי אצל נותני השירותים הנ"ל לרבות המוסד לביטוח 

 לאומי. 

י או אחר המצוי , והיא חלה על כל מידע רפוא1981-בקשתי זו יפה גם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 במאגרי המידע של כל המוסדות והאנשים המנויים על נותני השירותים שפורטו לעיל. 

 
 כתב ויתור סודיות זה אינו מוגבל בתוקפו.

 
 :)במקרה של קטין או חסוי יחתום על המסמך האפוטרופוס החוקי( פרטי המטופל

 
 

   )רופא, אחות, עו"ד, עו"ס, פסיכולוג(:פרטי העד לחתימה 
 

 

 מתייחס לזכר ולנקבה כאחד. –כל האמור בטופס זה בלשון זכר  * 

    

 אזרחות מספר דרכון השם הפרטי שם המשפחה

    

 חתימה תאריך טלפון כתובת

    

 מספר רישיון תעודת זהות שם ומשפחה תפקיד

    

 חותמת חתימה תאריך כתובת



 5.2.0038לנוהל  3נספח 

 1940לש'  40תוספת ב' לפקודת בריאות העם מס' רשימת המחלות ב
 

-לאומית המחייבות הודעה מיידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לק א': מחלות בעלות חשיבות ביןח
 ( של ארגון הבריאות העולמיInternational Health Regulations (2005)לאומיות )

אבעבועות שחורות .1
1

 Smallpox 

נשימתי ברד .2
6

 Pneumonic plague 

ולירהכ .3
6

  Cholera 

סארס )תסמונת נשימתית חמורה חדה( .4
6

 SARS (Severe Acute Respiratory distress  
    Syndrome) 

קדחת דנגי .5
6

 Dengue fever 

דחת השקע האפריקאיק .6
6

 Rift Valley fever 

נגיפית המורגית )אבולה, לאסה, מרבורג( דחתק .7
 6

 Viral heamorrhagic fever (Ebola,  
    Lassa, Marburg) 

קדחת צהובה .8
6

 Yellow fever 

 Poliomyelitis caused by wild-type poliovirus שיתוק ילדים הנגרם על ידי זן פרא .9

של נגיף הפוליו 
6

 

שפעת הנגרמת על ידי זן חדש .10
6

 Influenza caused by a new subtype 

  Any disease, which in the opinion of a אחרת, אשר לדעת רופא או מנהלמחלה  .11

  physician or head of laboratory is of potential לאומיות -מעבדה, יש לה השלכות בין

  ,significant international public health concern משמעותיות על בריאות הציבור, לרבות 

  including a disease of unknown cause or sourceמחלה הנגרמת על ידי מחולל לא ידוע או 

על ידי גורם שאינו ברשימה זו.
6

 or involving a disease not included in this list 

 

 לק ב': מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית מיידיתח

 Botulism  בוטוליזם .1

 Anthrax  גחלת .2

 Plague – non pneumonic דבר שאינו נשימתי .3

 Tularemia  טולרמיה .4

  Meningococcal disease (including meningitis מחלה מנינגוקוקית )כולל דלקת עוצבה  .5
 (and invasive disease 6וזיהום פולשני(

 West Nile fever קדחת מערב הנילוס .6

  Other viral hemorrhagic fever (not including קדחת נגיפית המורגית )למעט אבולה,  .7

(מרבורגלאסה, 
6

 Lassa, Marburg) 

  Poliomyelitis caused by vaccine derived שיתוק ילדים הנגרם על ידי נגיף שמקורו  .8
 חיסון בתרכיב

                                                      
 לרבות אבחון קליני של חשש לקיום מחלה זו, טרם קבלת תוצאת בדיקת מעבדה. 1




