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תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )הגשת דוח(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35)ב( ו–60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-11994, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1

"דוח" - מידע רפואי על מבוטח וכן נתוניו האישיים, לפי הנדרש בתוספת הראשונה;

הבריאות  שר  שמינה   ,21940 העם,  בריאות  בפקודת  כהגדרתו   - ממשלתי"  "רופא 
לעניין תקנות אלה;

רפואית,  פרוצדורה  רפואי,  ציוד  רפואי,  מכשיר  תרופה,   - רפואית"  "טכנולוגיה 
אבחנתית או טיפולית 

מנהל קופת חולים, או מי שהוא מינה לכך, חייב להגיש לרופא הממשלתי, על פי  )א(    2
דרישתו, דוח, הנחוץ לשם הערכת מצב התחלואה ותכנון של שירותי בריאות, לגבי 

כל מבוטח שמתקיימים לגביו אחד או יותר מן התנאים האלה:

במחלה  או  השנייה  בתוספת  המפורטות  מהמחלות  באחת  כחולה  אובחן   )1(
שאינה מפורטת בתוספת השנייה הנמשכת חצי שנה לפחות;

פי  על  וזאת  מחלה  על  המעידות  שונות  תרופות  או  אחת  תרופה  מקבל   )2(
מרשם רופא במשך חצי שנה לפחות ברציפות;

טופל בטכנולוגיה רפואית שנכנסה לסל הבריאות בעשר השנים הקודמות   )3(
למועד דרישת הדוח 

דוח לפי תקנת משנה )א( יוגש שלוש פעמים בשנה, באופן ובמועד שעליהם יורה  )ב( 
הרופא הממשלתי לכל קופת חולים 

קופת חולים תערוך את הדוח בהתאם למידע המצוי בידה, ולא תאסוף מידע מן  )א(    3
המבוטח או מכל גורם אחר לצורך זה בלבד 

קופת חולים לא תשמור את הדוח, כולו או חלקו, במאגר מידע  )ב(   

דוח כאמור בתקנה 2 יועבר באופן שיתקיימו כל אלה:   4

הממשלתי  הרופא  יורה  שעליה  אחרת  בדרך  או  מחשבים,  תקשורת  באמצעות   )1(
לכל קופת חולים;

לשיטת  בהתאם  מבוטח,  של  לזיהויו  להביא  כדי  בו  שאין  באופן  יועבר  דוח   )2(
הקידוד וההצפנה שעליה יורה הרופא הממשלתי לכל קופת חולים, לאחר התייעצות 
תוך  התשמ"א-31981,  הפרטיות,  הגנת  חוק  פי  על  שמונה  המידע  מאגרי  רשם  עם 
יישום אמצעים טכנולוגיים שמטרתם מזעור החשש לשימוש לרעה או לפגיעה במידע 

השמור במערכת 

תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן    5

הגדרות

הגשת דוח

עריכת הדוח על ידי 
קופת חולים

צורת העברת 
המידע

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156   1

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191   2

ס"ח התשמ"א, עמ' 128   3



1209 קובץ התקנות 7251, י"ג בסיוון התשע"ג, 2013 5 22 

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

נתונים אישיים:   1
מספר זיהוי מוצפן;  )1(

מין;  )2(

שנת לידה;  )3(

ארץ לידה;  )4(

שנת עליה;  )5(

ארץ לידת האם;  )6(

ארץ לידת האב;  )7(

אזור "גאוגרפי סטטיסטי";  )8(

עישון )מעשן/לא מעשן(;  )9(

משקל;  )10(

גובה;  )11(

האם נפטר ואם כן חודש ושנת הפטירה;  )12(

מצב תפקודי )עצמאי/תשוש/סיעודי/סיעודי מורכב/תשוש נפש(   )13(

מידע רפואי הנדרש לפי תקנה 2)א()1(:   2
המחלה שבה חולה המבוטח;  )1(

החודש והשנה שבהם אובחנה המחלה;  )2(

שם התרופות שמקבל המבוטח לטיפול במחלתו;  )3(

החודש והשנה שבהם נצרכו המרשמים שניתנו למבוטח הנוטל תרופות לטיפול   )4(
במחלתו;

בוצעה  )אם  המחלה  של  מוקדם  לגילוי  בדיקה  נערכה  שבהם  והשנה  החודש   )5(
בדיקה לגילוי מוקדם של המחלה(;

ממצאי הבדיקה לגילוי מוקדם של המחלה )אם בוצעה בדיקה לגילוי מוקדם של   )6(
המחלה( 

מידע רפואי הנדרש לפי תקנה 2)א()2(:   3
שם התרופות שמקבל המבוטח לפי תקנה 2)א()2(;  )1(

לפי תרופות  הנוטל  למבוטח  שניתנו  המרשמים  נצרכו  שבהם  והשנה  החודש   )2( 
תקנה 2)א()2(;

המחלה שבה חולה המבוטח הנוטל תרופות על פי מרשם רופא במשך חצי שנה   )3(
לפחות )אם קיימת אבחנה למחלה(;

החודש והשנה שבהם אובחנה המחלה שבה חולה המבוטח הנוטל תרופות על פי   )4(
מרשם רופא במשך חצי שנה לפחות )אם קיימת אבחנה למחלה( 

מידע רפואי הנדרש לפי תקנה 2)א()3(:   4
סוג הטיפול בטכנולוגיה רפואית;  )1(
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החודש והשנה שבהם עבר טיפול בטכנולוגיה רפואית;  )2(

אבחנת המחלה שבה חולה המבוטח שעבר טיפול בטכנולוגיה רפואית )אם קיימת   )3(
אבחנה למחלה(;

טיפול  שעבר  המבוטח  חולה  שבה  המחלה  אובחנה  שבהם  והשנה  החודש   )4(
בטכנולוגיה רפואית )אם קיימת אבחנה למחלה( 

המנויים  מהתנאים  יותר  או  אחד  לגביו  שמתקיימים  מבוטח  כל  לגבי  נוסף  מידע    5
בתקנה 2 -

איזון  מידת  על  או  המחלה  פעילות  על  המעידים  עיקריים  מעבדתיים  מדדים   )1(
המחלה )אם קיימת אבחנה למחלה(;

האם בוצע מעקב אחר מהלך המחלה וסיבוכיה;  )2(

קיומם של גורמי סיכון ומחלות רקע הקשורים למהלך המחלה;  )3(

סיבוכים רפואיים שונים הקשורים למחלה בציון חודש ושנת האבחנה שלהם;  )4(

החודש והשנה שבהם אושפז המבוטח בבית חולים מאז שמתקיימים בו אחד מן   )5(
התנאים המנויים בתקנה 2 וסיבת האשפוז 

תוספת שנייה
)תקנה 2)א()1((

סוכרת וסיבוכיה;  )1(

טרום סכרת;  )2(

יתר לחץ דם;  )3(

מחלת לב איסכמית;  )4(

;)acute coronary syndrome( אירוע לבבי חריף  )5(

אי–ספיקת לב;  )6(

אירועים מוחיים;  )7(

מחלת ריאות כרונית;  )8(

אסתמה;  )9(

פרקינסון;  )10(

השמנה;  )11(

דיכאון;  )12(

Inflammatory bowel diseases - דלקת כרונית של המעי;  )13(

סיסטיק פיברוסיס;  )14(

טרשת נפוצה;  )15(

שיתוק מוחין;  )16(

אלצהיימר;  )17(

עודף שומנים בדם;  )18(

דלקות מפרקים כרוניות;  )19(
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פסוריאזיס;  )20(

אי–ספיקת כליות;  )21(

ADHD - הפרעה מספקטרום האוטיזם, הפרעות קשב וריכוז;  )22(

Amyotrophic Lateral Sclerosis - ניוון שרירים;  )23(

Systemic Lupus Erythematosus - זאבת אדמנתית מערכתית;  )24(

שחמת הכבד;  )25(

מחלה ממארת   )26(

כ"ט באדר התשע"ג )11 במרס 2013(
)חמ 3-4430(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

 

תקנות התעבורה )תיקון מס' 8(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 12א)ד( ו–70 לפקודת התעבורה1 )להלן - הפקודה(, 
אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 188 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(, תקנת    1
משנה )ג( - בטלה 

אחרי תקנה 207א לתקנות העיקריות יבוא:   2

"מבחנים ובדיקות 
לנהג חדש

המנויות  העבירות  מן  בעבירה  הורשע  אשר  חדש  207ב  נהג 
הנהיגה  רישיון  יחודש  לא  לפקודה,  השלישית  בתוספת 

שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה   )1(
מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור 

לתקופה של עד 3 חודשים  - בחינה עיונית; 

פסילה  של  עונש  המשפט  בית  עליו  הטיל  אם   )2(
שלושה  על  העולה  לתקופה  נהיגה  רישיון  מהחזיק 

חודשים - בחינה עיונית ובחינה מעשית;

הורשע  אם  ו–)2(,   )1( בפסקאות  האמור  על  נוסף    )3(
בעבירה  או   )2(26 תקנה  לפי  לפקודה,   )3(62 סעיף  לפי 
נחבל  או  אדם  נהרג  שבה  דרכים  לתאונת  שגרמה 
חבלה של ממש - גם בדיקות רפואיות במכון הרפואי 

לבטיחות בדרכים "

בתקנה 221 לתקנות העיקריות -    3
שנים"  עשרה  "שבע  במקום  לו",  מלאו  כן  אם  "אלא  אחרי  )ג()1(,  משנה  בתקנת   )1(

יבוא "שש עשרה שנים ותשעה חודשים";

בתקנת משנה )ג1(, במקום "תקנות 176 עד 178" יבוא "תקנות 176 עד 180"   )2(

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 274; ק"ת התשע"ג, עמ' 390   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390, עמ' 593, עמ' 645, עמ' 646, עמ' 820 ועמ' 882   2

תיקון תקנה 188

הוספת תקנה 207ב

תיקון תקנה 221
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תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(    4
כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(

)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  

תקנות התעבורה )תיקון מס' 9(, התשע"ג-2013
באישור  הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת  12א1)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי תקנה 175א לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - התקנות העיקריות(,     1
יבוא: 

"סימן א'1: תכנית הליווי

תכנית הליווי 
והוכחתה

נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך  50 שעות לפחות  )א(  175ב  
)להלן - שעות הליווי(; שעות הליווי יכללו 20 שעות נהיגה 
עירונית  דרך  שאינה  בדרך  נהיגה  שעות   15 עירונית,  בדרך 
"שעות  זו,  תקנה  לעניין  הלילה;  בשעות  נהיגה  שעות  ו–15 

הלילה" - כהגדרתן בסעיף 12א1)ד()2( לפקודה 

היה הנהג החדש הצעיר זכאי למימון הליווי לפי תקנה  )ב( 
רישיון  בעל  הצעיר  החדש  הנהג  של  המלווה  יהיה  176ה, 
להוראת נהיגה, שעות הליווי יהיו 12 שעות לפחות, ויכללו 4 
שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך 

עירונית ו–4 שעות נהיגה בשעות הלילה  

יגיש  הליווי,  תכנית  את  הצעיר  החדש  הנהג  )ג( השלים 
לרשות הרישוי הצהרה על כך בכתב, בנוסח שאישרה רשות 

הרישוי 

 מידע לנהג
חדש צעיר 

רשות הרישוי תיתן לנהג חדש צעיר, יחד עם היתר הנהיגה,  175ג  
ומידע  הסברים  וכן  175ב)ג(  בתקנה  כאמור  הצהרה  נוסח 
בכתב בשפות עברית, אנגלית או ערבית, לפי בחירתו, בין 

השאר בעניינים אלה:

מי רשאי להיות מלווה;   )1(

)2(  משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות; 

החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תכנית   )3(
הליווי;

)4(  מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;

פטור למי שעבר תכנית חונכות לנהגים של צבא   )5(
הגנה לישראל;

הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד 21 שנים,   )6(
לעניין הסעת נוסעים;

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 274   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390, עמ' 593, עמ' 645, עמ' 646, עמ' 820, עמ' 882 ועמ' 1211   2

תחילה

הוספת סימן א'1
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לפקודה  השלישית  בתוספת  המנויות  עבירות   )7(
לעבור  החדש  הנהג  שעל  רפואיות  ובדיקות  ובחינות 

אם עבר עבירה כאמור  

פטור מתכנית 
הליווי

נהג חדש צעיר יהיה פטור מתכנית הליווי אם ביצע תכנית  175ד  
קליטה  מסוג  לישראל  הגנה  צבא  של  לנהגים  חונכות 
הרישוי  לרשות  שהמציא  ובלבד  ביחידה,  הנהג  והכשרת 

אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי  

 זכאות למימון
ליווי בתשלום

בו  שמתקיים  הרישוי  לרשות  שהוכיח  צעיר  חדש  נהג  176ה  
שנבצר  כמי  אותו  יראו  להלן,  המפורטים  מהתנאים  אחד 
והוא  מלווה,  באמצעות  הליווי  תכנית  את  לבצע  ממנו 
תכנית  ביצוע  לשם  המדינה  מאוצר  למימון  זכאי  יהיה 
הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה 

שאישרה רשות הרישוי ובכפוף לתנאי האישור:

)1()א(  פרט  לפי  גמלה  או  תשלום  מקבל  הוא   )1(
הכנסה,  הבטחת  לחוק  הראשונה  לתוספת   )2( או 

התשמ"א-31980;  

)הבטחת  המזונות  חוק  לפי  תשלום  מקבל  הוא   )2(
תשלום(, התשל"ב-41972, והוא זוכה כאמור בתקנה 3)3( 

לתקנות המזונות )הבטחת תשלום(, התשל"ג-51972;

סמוך לפני שמלאו לו 18 שנים הוא קיבל גמלה או   )3(
תשלום כאמור בפסקה )1( או )2(;

הוא חייל המשרת בצבא הגנה לישראל, המחזיק   )4(
קצין  מאת  אישור  והציג  תקפה,  בודד  חייל  תעודת 
הוא  הצבא  פקודות  לפי  כי  ביחידתו  השירות  תנאי 

זכאי בשל כך למענק חודשי קבוע "

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(     2
כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(

)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  __________
ס"ח התשמ"א, עמ' 30   3
ס"ח התשל"ב, עמ' 87   4

ק"ת התשל"ג, עמ' 2915   5

תקנות התעבורה )תיקון מס' 10(, התשע"ג-2013  

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, 10, 18 ו–70 לפקודת התעבורה1, אני מתקין תקנות אלה:

אחרי  העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשכ"א-21961  התעבורה,  לתקנות   1 בתקנה    1
ההגדרה "קלנועית" יבוא:

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ג, עמ' 211, עמ' 390, עמ' 593, עמ' 645, עמ' 646, עמ' 820, עמ' 882, עמ'   2
1211 ועמ' 1212 

תחילה

תיקון תקנה 1



קובץ התקנות 7251, י"ג בסיוון התשע"ג, 2013 5 22  1214
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 24 3 שקלים חדשים 

""קלנועית ביטחון" - רכב מנועי בעל שלושה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי 
שהתקיימו בו כל אלה: 

רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;  )1(

ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;  )2(

הוא מיועד לנוסע אחד בלבד בעמידה;  )3(

משקלו העצמי אינו פחות מ–140 ק"ג;  )4(

משקלו הכולל אינו פחות מ–240 ק"ג;  )5(

הוא מצויד במערכת בלימה הידראולית המורכבת על שני גלגלים לפחות;  )6(

 16 על  עולה  אינה  יצרנו  ידי  על  המתוכננת  המרבית  נסיעתו  מהירות   )7(
קילומטר לשעה;

התשל"ט-31979,  והיצוא,  היבוא  פקודת  לפי  היבוא  בתנאי  עומד  הוא   )8(
והרכבתו(,  רכב  )ייצור  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  צו  לפי  בתנאים  או 

התשכ"ז-41967, לפי העניין;

הוא רכב של משטרת ישראל או בשימושה או רכב שאישרה רשות הרישוי   )9(
כרכב ביטחון;" 

לפני סימן ג' לפרק השני לתקנות העיקריות יבוא:   2

"סימן ב'4: קלנועית ביטחון

 פטור מחובת
רישיון רכב 

בעל קלנועית ביטחון והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי  39יט  
לפי סעיף 2 לפקודה  

 פטור מחובת
רישיון נהיגה

הנוהג בקלנועית ביטחון פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף  39כ  
10 לפקודה "

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 3-83-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים        

צו הטיס )דחיית תחילתו של סעיף 87)א( עד )ג( לחוק(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195 לחוק הטיס, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, לפי הצעת 
רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168)ב( לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני 

מצווה לאמור:

תחילתו של סעיף 87)א( עד )ג( לחוק תידחה ליום ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר    1
 )2013

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 3-4620(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  __________

והבטיחות בדרכים ס"ח התשע"א, עמ' 830       1

הוספת סימן ב'4

דחיית תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625   3
ק"ת התשכ"ז, עמ' 1616; התשע"ג, עמ' 871   4




