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תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 118 ו–400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה- 
11995 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, ולאחר התייעצות 

עם שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-21956 )להלן 1.
- התקנות העיקריות(, בחלק א' לתוספת - 

במקום פרט 5 יבוא: )1(

"5.  מחלות ריאה כרוניות

 לעניין סעיפים 5 ו–6 -

"FEV1" - זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה הראשונה;                                                                 

"FEV1/FVC" - זרימה נשיפתית מאומצת בשנייה ראשונה מחולקת 
בנפח החיוני המאומץ;

DLCO - כושר הדיפוזיה;

ריאה  לב  מאמץ  מבחן  מתוך  מרבית  חמצן  תצרוכת   - מרבי"   VO2"
משולב;

"סטורציה" - ריווי חמצן בדם; 

"TLC" - קיבולת ריאתית כוללת;

"מבחן תגר מטכולין" - מבחן זרימה נשיפתית בנוכחות תגר תרופתי 
על ידי מטכולין.

)1(  )COPD( חסמת הריאה

ל–70%  השווה   FEV1/FVC יחס  נדרש  נכות  דרגת  קביעת  לשם 
ריאות  תפקודי  של  לפחות  בדיקות  שתי  לפי  וזאת  ממנו  הנמוך  או 
של  ובמרווח  יציב  במצב  כשהמחלה  האחרונות,  בשנתיים  שבוצעו 

חודש ימים בין בדיקה לבדיקה לפחות - 

20%עם FEV1 או DLCO בין 65% ל–74%)א(

40%עם FEV1 או DLCO בין 50% ל–64%)ב(

 עם FEV1 בין 30% ל–49% או DLCO בין)ג(
35% ל–49%

60%

100%עם FEV1 קטן מ–30% או DLCO קטן מ–35%)ד(

הערה: לעניין פרטי משנה )ב(, )ג( ו–)ד( - עם 2 התלקחויות מתועדות 
במהלך השנתיים האחרונות - תוגדל דרגת הנכות ב–10% נוספים 

בחישוב אריתמטי.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207; התשנ"ח, עמ' 96.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ב, עמ' 837; התשע"ט, עמ' 497.  2

תיקון התוספת
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מחלות ריאה מצירות )רסטריקטיביות()2(

לפחות  מלאות  בדיקות  שתי  של  תוצאות  לפי  תיקבע  הנכות  דרגת 
וכושר  ריאה  נפחי  נשימתית,  זרימה  הכוללות  ריאות,  תפקודי  של 
ימים  חודש  של  ובמרווח  האחרונות  בשנתיים  שבוצעו  דיפוזיה, 

לפחות בין בדיקה לבדיקה -

עם FEV1 בין 60% ל–79% או TLC בין 70% ל–79% )א(
או DLCO בין 60% ל–79%

20%

עם FEV1 בין 50% ל–59% ,או TLC בין 50% ל–69% )ב(
או DLCO  בין 40% ל–59%

40%

עם FEV1 בין 30% ל–49% או TLC בין 40% ל–49% או )ג(
DLCO בין 30% ל–39% או VO2 מרבי בבדיקת מאמץ 

לב-ריאה בין 10 ל–14 מ"ל לק"ג לדקה

70%

ל–40%)ד( מתחת   TLC או  ל–29%  מתחת   FEV1  עם 
מאמץ בבדיקת   VO2 או  ל–30%  מתחת   DLCO  או 

עם   או  לדקה  לק"ג  מ"ל  ל–10  מתחת  לב-ריאה 
בטיפול  וצורך  ל–90%  מתחת  חמצן  סטורציית 
לפחות ביממה  שעות   16 של  חמצן  בהעשרת   קבוע 

בחודשיים האחרונים

90%

באמצעות )ה( קבועה  מלאכותית  בהנשמה  צורך  עם 
)BIPAPׁׂ ׂ מכשירי הנשמה )ולמעט מכשירי CPAP או 

100%

מחלה ברונכיאקטטית)3(

עם FEV1 שווה ל–75% מהצפוי או גדול ממנו ועם )א(
ליחה  טורדני,  שיעול   - מהתסמינים  יותר  או  אחד 

מרובה או קוצר נשימה במנוחה

10%

פי)ב( על  הנכות  דרגת  תיקבע  מ–75%  נמוך   FEV1  עם 
הסתמנות  לצורת  בהתאם   ,)2( או   )1( משנה  פרטי 
של  במקרה  רסטרקטיבית(.  או  )חסימתית  המחלה 
בהתאם  הנכות  דרגת  תיקבע  מעורבת  הסתמנות 

לליקוי החמור יותר.

מחלות קרום הריאות)4(

דרגת הנכות תיקבע לפי פרט משנה 5)2(.";

במקום פרט 6 יבוא: )2(

קצרת הסימפונות )אסתמה("6.

תפקודי  מבחינת  המתקבל  הנקודות  סיכום  לפי  תיקבע  הנכות  דרגת 
הריאות בטבלאות 1 עד 3, כמפורט להלן:
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אחוזי הנכותסיכום הניקודסעיף

00)א(

110 עד 3)ב(

420 עד 6)ג(

740 עד 9)ד(

60שווה ל–10 או גדול ממנו)ה(

גדול מ–5 ועם שני אשפוזים לפחות בטיפול נמרץ )ו(
על רקע נשימתי 

80

בעת הנשמה מלאכותית באמצעות מכשירי הנשמה )ז(
)BIPAPׁׂ ׂ )ולמעט מכשירי CPAP  או 

100

הערה: לא ייקבעו אחוזי נכות על פי פרט זה ועל פי פרט 5)1( במקביל. 
הנכות  אחוזי  את  המקנה  הליקוי  פרט  פי  על  ייקבע  הנכות  שיעור 

הגבוהים יותר.

טבלה מס' FEV1  - 1 עם מרחיבי סמפונות

ניקודFEV1 )% מהצפוי(

0גדול מ–80

701 עד 80

602 עד 69

503  עד 59

4קטן מ–50

טבלה מס' 2 - מידת רגישות היתר של דרכי האוויר
)AIRWAYHYPERRESPONSIVENESS( לפי אחוזי ההפיכות

FEV1–אחוז השינוי )הפיכות( ב
ניקוד )לפני הטיפול ולאחריו(

10 <0

101 עד 19

202 עד 29

≤303

טבלה מס' 3 - אסתמה

ניקודטיפול 

0בלא צורך בטיפול תרופתי

1שימוש בטיפול תרופתי על פי צורך

)פלוטיקזון  לאסטמה  סטרואידילים  במשאפים  שימוש 
במשאף  טיפול  או  ליממה,   mcg  500 עד  של  במינון 
באנטי– יומי  טיפול  או  אחר(,  ערך  שווה  סטוירידאלי 

לאוקוטריאנים

2
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ניקודטיפול 

)פלוטיקזון  לאסטמה  סטרואידילים  במשאפים  שימוש 
במשאף  טיפול  או  ליממה,   mcg  500 מעל  של  במינון 
של  מתועד  צורך  או  אחר(,  ערך  שווה  סטוירידאלי 
שימוש מזדמן של פעמיים בשנה או יותר בסטרואידיים 

סיסטמיים

3

)פלוטיקזון  לאסטמה  סטרואידילים  במשאפים  שימוש 
במשאף  טיפול  או  ליממה   mcg מ–1,000  גבוה  במינון 
באנטי  שימוש  או  אחר(  ערך  שווה  סטוירידאלי 
יומי  שימוש  או  אחר  ביולוגי  טיפול  או   )Xolair( IGE

בסטרואידים סיסטמיים

;"4

במקום פרט 7 יבוא:   )3(

מחלות זיהומיות של הריאות"7.

שחפת )1(

פעילה )על פי תרבית( מיום הופעת הסימפטומים -)א(

)I( עד חודש לאחר הוכחת אי–פעילות המחלה
)לפי תרביות שליליות(

100%

)II()I( בתום התקופה האמורה בפרט משנה 
ׁעד תום הטיפול האנטי–שחפתי  

50%

20%בעת קבלת טיפול מונע לזיהום לטנטי)ב(

דלקות ריאה לסוגיהן )חיידקיות, פטרייתיות, ויראליות ואחרות( )2(
וכיסתות )ציסטות(

100%מחלה פעילה בזמן אשפוז עד חודש אחריו)א(

בתום התקופה המצוינת בפרט משנה )א( - אחוזי )ב(
הליקוי  לפי  ייקבעו  פעילה  ריאה  למחלת  הנכות 

הריאתי, לפי פרט 5)1(";

אחרי פרט 7 יבוא:)4(

 כריתת ריאה )חלקית או מלאה( וכריתת צלעות"7א.

כריתת ריאה )1(

100% עד חודשיים לאחר הניתוח)א(

70%בחודש השלישי לאחר הניתוח)ב(

לאחר התקופה האמורה בסעיף קטן )ב( ייקבעו אחוזי )ג(
הנכות לפי פרט  5)2(

מצבים שלאחר כריתת צלעות)2(

0% לאחר כריתת צלע אחת)א(

10%לאחר כריתת שתי צלעות מצד אחד)ב(

20%לאחר כריתת שלוש או ארבע צלעות מצד אחד)ג(
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30%לאחר כריתת חמש או שש צלעות מצד אחד)ד(

50%";לאחר כריתת יותר משש צלעות מצד אחד)ה(

במקום פרט 8 יבוא: )5(

מחלה ראשונית של עורקי הריאה "8.

20% לחץ דם ריאתי מעל 40 מ"מ כספית)1(

40%לחץ דם ריאתי מעל 50 מ"מ כספית)2(

לחץ דם ריאתי מעל 60 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה )3(
במאמץ מתחת ל–88%

60%

לחץ דם ריאתי מעל 75 מ"מ כספית או ירידה בסטורציה )4(
במנוחה מתחת ל–88%

80%

תצרוכת חמצן מרבית במבחן מאמץ לב-ריאה משולב )5(
מתחת ל–10 מ"ל/ק"ג לדקה"

."100%

והן  2. התחילה(,  יום   - )להלן  פרסומן  שלאחר  בחודש  ב–1  אלה  תקנות  של  תחילתן 
יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה או בוועדה לעררים בתום 90 ימים מיום  התחילה 

או לאחריו. 

כ"ב בחשוון התשע"ט )31 באוקטובר 2018(
)חמ 3-89-ת1(

ץ כ ם  י י ח  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 8(, התשע"ט-2018

הבריאות  שר  בהסכמת  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

)מאוגוסט  לתינוקות  חד–פעמיים  מכנס  חיתולי  חיתולים:   -  2 חלק   818 ת"י  במקום   .1
1988(, לרבות גיליון תיקון מס' 1 ממאי 21990,  וגיליון תיקון מס' 2 ממרס 31999, יבוא:

"ת"י 818 חלק 2 - חיתולים: חיתולים חד–פעמיים לתינוקות, מאוקטובר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים4.  .2
תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.  .3

ט"ז בחשוון התשע"ט )25 באוקטובר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התש"ן, עמ' 3342.  2
י"פ התשנ"ט, עמ' 3215.  3
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  4

תחילה ותחולה

החלפת תקן

הפקדה

תחילה
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אכרזת התקנים )תקן רשמי( )החלפה( )מס' 9(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי"ג-11953, בהסכמת שר הבריאות ושר 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים, היבואנים 

והצרכנים, אני מכריז לאמור:

במקום ת"י 4141 חלק 12 - ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת   .1
ריתוך ותהליכים נלווים ממרס 22004, יבוא:

"ת"י 4141 חלק 12 - ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך 
ותהליכים נלווים, מאוקטובר 2018."

התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים3.  .2
תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום פרסומה.  .3

ט"ז בחשוון התשע"ט )25 באוקטובר 2018(
)חמ 3-95-ת1(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

צו הגנת הצרכן )סימון טובין( )תיקון(, התשע"ט-2018
התשמ"א-11981 הצרכן,  הגנת  לחוק  ו–37)א(  17)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 

)להלן -החוק(, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לפי סעיף 37)א1( 
לחוק, אני מצווה לאמור:

אחרי  השנייה,  לתוספת   18 בסעיף  התשמ"ג-21983,  טובין(,  )סימון  הצרכן  הגנת  בצו   .1
סעיף קטן )ג( יבוא:    

יכול  ומגבת  מיטה  כלי  על  בעברית  הסימון  )ג(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  ")ד( על 
שייעשה על גבי האריזה או על גבי תג המחובר שלא בדרך קבע לכלי המיטה ומגבת 

ובלבד שהוראות כביסה וניקוי והוראות גיהוץ סומנו בהתאם לסעיף קטן )ג(. 

)ה( על אף האמור בסעיף 4 לצו זה, כלי מיטה ומגבת הנמכרים בעסקת מכר מרחוק 
באמצעות האינטרנט יכול שלא יסומנו בעברית ובלבד שהתקיימו לגביהם אלה: 

העוסק גילה לצרכן בעברית את פרטי הסימון הנוגעים לעניין לפי הוראות   )1(
החוק וצו זה בשלב השיווק מרחוק;

סומנו  )ב()2(  קטן  בסעיף  כאמור  גיהוץ  והוראות  וניקוי  כביסה  הוראות   )2(
בהתאם לסעיף קטן )ג(;

בסעיף קטן זה, "עסקת מכר מרחוק" ו"שיווק מרחוק" - כהגדרתם בסעיף 14ג)ו(   )3(
לחוק." 

י"ט בחשוון התשע"ט )28 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1556(

ן ה כ י  ל א  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשמ"א, עמ' 248.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 862.  2

החלפת תקן

הפקדה

תחילה

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 354.  2
י"פ התשע"ז, עמ' 8488.  3

תיקון התוספת 
השנייה 
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החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם( 
)תיקון(, התשע"ט-2018

השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )שרים ושאיריהם(, התשמ"א-21981   .1
תקופה" מאותה  מחצית  "במשך  המילים  8)א(,  בסעיף  העיקרית(,  ההחלטה   -  )להלן 

- יימחקו.  

בסעיף 11 להחלטה העיקרית, ברישה, במקום "רבע מאותה" יבוא "אותה".  .2
תחילתה של החלטה זו ב–1 בחודש שלאחר יום פרסומה )להלן - יום התחילה( והיא   .3

תחול על קצבה המשתלמת מיום התחילה ואילך.

כ' בחשוון התשע"ט )29 באוקטובר 2018(
)חמכ-2000149(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 98.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 1435; התשע"ז, עמ' 1163.  2

תיקון סעיף 8

תיקון סעיף 11

תחילה ותחולה
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