
 1 

 4 ................................................................................... הבריאות משרד. 3' ט

 4 ............................................................... ונפתיות מחוזיות בריאות לשכות. 1

 4 ................................................................................................. רפואית הנהלה .1

 4 .................................................................................................... מינהל ממונה .2

 5 ............................................................................................................. סיעוד .3

 7 ................................................................................................הסביבה בריאות .4

 8 ........................................................................................................ גריאטריה .5

 8 ................................................................................................................ מזון .6

 8 .................................................................................................... פסיכיאטריה .7

 9 ........................................................................................................... רוקחות .8

 9 .................................................. (וזקנה ממושכות למחלות אגף) גריאטריה. 2

 11 .................................................................................. למזון המעבדות. 3

 11 ....................................................................... משפטית לרפואה המכון. 4

 11 .................................................. רפואה חומרי של תקנים לביקורת המכון. 5

 11 ......................................... רפואיים תכשירים רישום מחלקת -רוקחות אגף. 6

 11 .................................................................................... הציבור תלונות. 7

 11 ......................................................................... הציבור קבילות נציבות. 8

 11 ................................................................................... הבריאות קידום. 9

 11 ........................................................................ ל"למנכ המשנה לשכת. 11

 12 .................................................................... הנפש לבריאות המחלקה. 11

 12 ................................................................................. הרפואה מינהל. 12

 12 ............................................................................................................. מטה .1

 13 ....................................................................................... קהילתית רפואה אגף .2

 13 ............................................................................................ כללית רפואה אגף .3

 13 ......................................................................... הראשי המדען לשכת. 13

 14 ................................................................................. משפטית לשכה. 14

 14 ...................... רפואיות ופרא רפואיות קובלנות וענף המשמעתי הדין יחידת. 15

 14 ................................................................... ולאיידס לשחפת המחלקה. 16

 14 ...................................................................... השן לבריאות המחלקה. 17

 15 ............................................ הנפש בריאות של ולהערכה למידע היחידה. 18

 15 ........................................................................... סרטן לרישום האגף. 19

 15 ................................................................. ולתמחור לתקצוב המחלקה. 21

 16 ..................................................................... ושיטות לארגון המחלקה. 21

 17 ............................................................................... הביטחון מחלקת. 22

 17 .............................................................. לאומיים בין ליחסים המחלקה. 23

 17 ............................................................................ למעבדות המחלקה. 24

 18 ............................................................ בריאות ולביטוח לכלכלה האגף. 25

 19 ............................................................... בהתמכרות לטיפול המחלקה. 26



 2 

 21 ........................................................................ הציבור בריאות שירות. 27

 21 ........................................................................... ולילד לאם המחלקה. 28

 21 ................................................................. הסביבה לבריאות המחלקה. 29

 21 .................................................................... שכונות לשיקום המחלקה. 31

 21 ............................................................................... לתזונה המחלקה. 31

 22 ......................................................... הבריאות וקידום לחינוך המחלקה. 32

 22 ............................................................ מידע ומערכות מחשוב מחלקת. 33

 22 ....................................................... רפואיים מקצועות לרישוי המחלקה. 34

 22 ........................................................................... ממשלתי חולים בית. 35

 23 ........................................................................................................... סיעוד .1

 23 ................................................................................................ סיכונים ניהול .2

 23 ......................................................................................... החולים בית הנהלת .3

 23 .................................................................................... אדמנסטרטיבית הנהלה .4

 23 ................................................ (ונגישות שוויון תחום כולל) בעיסוק ריפוי. 36

 24 .................................................................................. העובד בריאות. 37

 24 ............................................................................. אפידמיולוגיה אגף. 38

 26 ...................................... פסיכולוגים רישוי על וממונה ארצית  פסיכולוגית. 39

 26 .......................................................................................................... הנהלה .1

 26 ............................................................................... הפסיכולוגים מועצת משרד .2

 27 ..................................................................................... רוקחות אגף. 41

 27 .......................................................... (הלסנקי וועדת) אדם בבני רפואיים ניסויים .1

 27 .............................................................................................. רוקחית אבטחה .2

 28 ............................................................................................ תמרוקים מחלקת .3

 28 ...................................................................... רפואיים תכשירים רישום מחלקת .4

 28 .................................................. ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל. 41

 28 ........................................................................................ המינהל מנהל לשכת .1

 29 ................................................................... רפואיים למכשירים אביזרים -ר"אמ .2

 29 ................................. (התרופות סל) תרופות וכלכלת לפרמקואפדימיולוגיה המחלקה .3

 29 ...................................................... רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף. 42

 29 ........................................... רפואיים ומכשירים מוסדות לרישוי המחלקה. 43

 ברשות, נוספים בריאות שירותי ועל החולים קופות על ולבקרה לפיקוח האגף. 44
 31 ................................................................................................. ל"סמנכ

 32 ....................................... (רפואית רשלנות למעט) איכות לאבטחת האגף. 45

 32 ................................................ הרפואה למקצועות ציבור וקבילות פניות. 46

 32 .................................................................................. רווחה מחלקת. 47

 32 ............................................................................ הלאומיות המועצות. 48

 33 .................................................... ולשיקומו הילד להתפתחות המחלקה. 49

 33 ..................................................... אנוש ולמשאבי למינהל בכיר ל"סמנכ. 51

 33 ........................................................................... רפואה שירותי חקר. 51



 3 

 34 .......................................................................... וסיווג תקינה תמחלק. 52

 34 ................................................................ עבודה והסכמי שכר מחלקת. 53

 34 ................................................................................... הסיעוד מינהל. 54

 34 .................................................................................................. המינהל מטה .1

 35 .............................................................................................. הסמכה מחלקת .2

 35 ............................................................................................... בחינות מחלקת .3

 36 ............................................................................................ צועיותמק הנחיות .4

 36 ................................................................................................ מקצועי פיתוח .5

 36 .......................................................................................................... תקציב .6

 37 ............................................................................ חירום לשעת האגף. 55

 37 ....................................................... מקדימות רפואיות להנחיות המרכז. 56

 37 .................................................................. סוציאלית לעבודה השירות. 57

 38 ........................................................................................ ערר ועדת. 58

 38 ................................................................................ התנדבות תחום. 59

 38 ........................................................................... הארצי המזון שירות. 61

 39 ................................................ רפואה מוסדות ובינוי פיתוח תכנון מינהל. 61

 39 ...................................................... רפואה מוסדות ובינוי פיתוח תכנון מינהל מנהל .1

 39 ................................................................................................ מכרזים יחידת .2

 39 ............................................................................................... פרוגרמות תכנון .3

 39 ................................................................................... וחשבונות כספים כלכלה .4

 39 .......................................................................................................... תקציב .5

 44 ............................................................................................. פרויקטים מרכזי .6

 41 ................................................................... להשתלות הלאומי המרכז. 62

 41 ................................................................ מחלות לבקרת  לאומי מרכז. 63

 



 4 

 משרד הבריאות. 3ט'    

 מחוזיות ונפתיות לשכות בריאות .1 

 
 הנהלה רפואית .1

שנה אחת מיום 

 הוצאת הדו"ח שנתי
 דוח על מחלה מדבקת (1)

 הדוח מעבדה ממכון וטרינרי בדבר נשיכת חי (2) שנים 3

 דוח שנתי של הודעות פטירה (3) שנים 22

שנה אחת מיום 

 הוצאת הדוח שנתי
 הודעות פטירה דוח חודשי של (4)

 כולל חקירה אפידמיולוגית דוח חודשי על תמותת תינוקות,  (5) לצמיתות

 דוח מבית חולים על לידת עובר מת (6) שנים 5

 תיק ועדה מחוזית בנושא אלימות במשפחה (7) לצמיתות

 למעט מבחר על מוסדות רפואיים ולשכות בריאות,ביקורת  יתיק (8) שנים 7

עדכון השנים מ 5

 אחרוןה
 לשעת חרוםתיק משק  (9)

 תרגיל הנערך בלשכת הבריאות (12) שנים 5

 לשכת הבריאות תיק ניסוי קליני הנערך ע"י  (11) לצמיתות

 דוחות סטטיסטיים של לשכת הבריאות (12) לצמיתות

 תיק מוסד רפואי הפועל ללא היתר (13) לצמיתות 

שנים מיום הפסקת  7

 פעילות
 תיק מרפאה, בית מרקחת ובית מסחר לתרופות (14)

 של מוסד רפואי תיק פרט (15) לצמיתות 

 
 ממונה מינהל .2

 נהלי עבודה פנימיים (1) לצמיתות

 פרוטוקולים מישיבות הנהלה                                     (2) לצמיתות

 פרוטוקולים מישיבות הנהלה עם מנהלי מחלקות (3) לצמיתות

 פרוטוקולים מישיבות מנהלי מחלקות (4) לצמיתות

 הבריאותדוח שנתי על פעילות לשכת  (5) לצמיתות
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שנה אחת מיום 

 הוצאת הדוח שנתי
 דוח חודשי ותלת חודשי על פעילות לשכת הבריאות (6)

 דוח שנתי על פעילות המחלקה (7) לצמיתות

שנה אחת מיום 

 הוצאת הדוח שנתי
 דוח חודשי על פעילות המחלקה (8)

 בדבר תוכנית לקידום בריאות הציבור במחוז התכתבות (9) לצמיתות

 עבודה שנתית של לשכת בריאות תוכנית (12) לצמיתות

 תוכנית עבודה חודשית של לשכת בריאות (11) שנה אחת  

 תוכנית בריאות לקליטת עולים ומפונים (12) לצמיתות

 תיק ועדה בראשות עובד לשכת הבריאות (13) לצמיתות

 תיק ועדה בה משתתף עובד לשכת הבריאות (14) שנים  5

 תיק ועדה פנימית לניהול סיכונים (15) לצמיתות

 ועדת בלאי (16) שנים 5

 בנושאים מנהליים וטכניים בין יחידות משרד הבריאות התכתבות (17) שנים 5

 בנושאים מנהליים וטכניים עם גורמי חוץ התכתבות (18) שנים 5

 תקציב לשכת הבריאות (19) שנים 5

 ביטאון של לשכת הבריאות (22) לצמיתות

 יומן אירועים (21) שנים 7

שנים מהעדכון  5

 האחרון
 תיק אבטחה (22)

 בדבר רווחת העובדים התכתבות (23) שנים   7

 ועד העובדיםתיקי  (24) שנים 12

 סקרים הנערכים ע"י עובדי לשכת הבריאות (25) לצמיתות

מיזמים מקצועיים ומנהליים הנערכים ע"י עובדי לשכת הבריאות  (26) לצמיתות

 שתוצאותיהם מקבלים  תוקף של נוהל

 תיק מחקרים הנעשים על ידי עובדי לשכת הבריאות (27) לצמיתות

 
 סיעוד .3

 דוחות אפדימיולוגיים (1) לצמיתות

תיק פרט בדבר מחלה זיהומית כגון: מין, צרעת, שחפת, סרטן,  (2) לצמיתות

 ספוליו, אייד
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תיק הכאורך שמירת 

 אישי של העובדה
 דקירת עובד במחט של מטופל עאירו (3)

 דוח על תופעות לוואי לאחר חיסון (4) לצמיתות

 תיקי חקירה אפידמיולוגית במקרי מוות (5) לצמיתות

 תיקי חקירה אפידמיולוגית, למעט מקרי מוות (6) שנים 25

במזון, למעט מקרי מוות ונושאים  תהתפרצות מחלה זיהומיו (7) שנים 7

 שעוררו עניין ציבורי

 נושא מחלה זיהומיתהתכתבות ב (8) לצמיתות

 דוח מתחנות אם וילד על ילדים בעלי צרכים מיוחדים (9) שנים 25

 רבעוניים וחודשיים על ביקורי בית לאם ולילד ותדוח (12) שנים 7

דוחות של אחות קשר המתייחסים  למעקב אחר ילודים ויולדות,  (11) שנים 25

 למעט מדגם

 ביקורי בית למטופלים של תחנות אם וילד, למעט מדגם (12) שנים 25

 ועדת החלטה הדנה על גורל ילדים במשפחות בסיכון (13) לצמיתות

 בנושא אלימות במשפחהדוח ריכוז נתונים  (14) לצמיתות

 תוכניות לקידום בריאות בנפה (15) לצמיתות 

 טופסי חתימה על ויתור סודיות (16) שנים 7

כאורך תקופת שמירת 

 תיק האישי של העובד
פיקוח ובקרה על עבודת אחיות בלשכת הבריאות )טופס הערכת  (17)

 עובד(

 דוח חודשי על תנועת מלאי של חיסונים (18) שנים 5

 זקס    -טיי  מעקב אחר בדיקות (19) שנים 5

 מעקב ומניעת מומים מולדים וחומצה פולית (22) שנים 7

 P.K.Uבדיקה לאיתור תת תריסיות  (21) שנים 5

 טופס הסכמה להתקנת התקן תוך רחמי (22) שנים 7

יומן שוטף של ריכוז הטיפולים הרפואיים הניתנים למטופלים  (23) שנים 7

 ביחידה

 אגרת תשלוםכולל , רישום מתחסנים היוצאים לחוץ לארץ (24) שנים 5

 דו"ח שנתי על בית ספר (25) שנים 3

פי -דו"חות מתחנת אם וילד שהועברו להנהלה והוחזרו ללשכה על (26) שנים 5

 הנוהל
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 דו"ח תנועת חולים (27) שנים 3

 טופס מעקב אחר חיסונים (28) שנים 3

 טופס רישום חיסונים (29) שנים 3

 הודעות לידה של ילוד חי (32) שנים 3

 לאחותדו"ח מסכם לצורך תשלום  (31) שנים 5

 העתק דו"ח אבחון לצורך חוק ביטוח סיעוד וחוק נכות (32) שנה אחת

 
 בריאות הסביבה .4

 במזון תהתפרצות מחלה זיהומי (1) שנים 7

שנים ממתן פסק  7

 הדין
 תיקי תביעה בעניין עבירות על חוק רישוי עסקים (2)

שנים מיום הוצאת  2

 חדש ןרישיו
 עסק ןדוח של מרפאות ומפעלים המופק לצורך חידוש רישיו (3)

שנים מיום הפסקת  7

פעילותו של אולם 

 האירועים

 תיקי פרט לאולמות שמחה וגני אירועים (4)

שנים מיום הפסקת  7

 פעילות
 תיקי פרט של מפעלי תעשייה ומלאכה (5)

 תיקי פיקוח ובקרה על קידוח מים בלשכת הבריאות הנפתית (6) שנים   7

 תיק קידוח מים המנוהל בלשכת הבריאות המחוזית (7) לצמיתות

 המפוקחים על ידי הלשכה הנפתית המאגרים ובריכות מי שתיי (8) שנים   7

שנים מיום ביקורת  7

 אחרונה  
תיק בדבר פיקוח ובקרה על מכשיר למניעת זרימת מים חוזרת  (9)

 והציבורי התעשייתי)מז"ח( לסקטור החקלאי, 

שנים מיום ביטול  7

 הפטור
 פטור מחובת התקנת מכשיר למניעת זרימת מים חוזרת (12)

שנים מיום סגירת  7

 הבריכה
 תיק של בריכת שחיה ומקווה (11)

המנוהל בלשכת  התיק פרט של מאגר מים או בריכת מי שתיי (12) לצמיתות

בריאות המחוזית הכולל תוכניות, תוצאות דיגום מי תהום 

 והתכתבויות

כניות הכולל ת התיק פרט למתקן התפלת מים או טיפול במי שתיי (13) לצמיתות 

 והתכתבויות דיגום מתקן פיקוח, תוצאות

 תוכנית אב בנושא מים בישוב (14) לצמיתות
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 מים חריג עאירו (15) לצמיתות

 תיק פרט של מערכת ביוב ברשות מקומית (16) לצמיתות

 טופס היתר שימוש להשקיה במי קולחין (17) שנים 3

 תוכנית אב בנושא ביוב    (18) לצמיתות

 תיק פרט למתקן טהור שפכים )מט"ש( (19) לצמיתות 

 מחוזית או מקומית לתכנון ולבניהועדה תיק  (22) שנים 5

שנה אחת מיום 

 חדש ןהוצאת רישיו
 מפעליםללבתי עסק ו ןחידוש רישיו (21)

 
 גריאטריה .5

 בקשה לאשפוז בבית אבות, שנדחתה (1) שנה אחת

שנים מיום פקיעת  5

 שטר חוב
 תיק מטופל שסופק לו מכשיר שיקום (2)

 דוח על החזרת מכשיר שיקום (3) שנים 5

 בבית אבות לא אושר על מטופל שאשפוזו דיווחטופס בדבר  (4) שנה אחת

 החזרת מכשיר שיקום של מטופל כרוני שנפטר (5) שנה אחת

 תיק ועדה גריאטרית לאשפוז מטופל בבית אבות (6) שנים 7

 
 מזון .6

בדבר מוצרי מזון מיובאים שהוחרמו בתחנת הסגר,  התכתבות (1) שנים 7

 למעט דוגמאות

בדבר מוצרי מזון מיובאים שאינם משוחררים מתחנת  התכתבות (2) שנים 3

 הסגר

 

 פסיכיאטריה .7

שנים מיום הפטירה  7

שנה מהטיפול  22או 

 האחרון לפי המוקדם

החלטה של פסיכיאטר מחוזי או שופט על בדיקה כפויה למטופל  (1)

 חולה נפש

 דוח תנועת חולים )תסקיר( בבית חולים פסיכיאטרי (2) שנים   7

 רופא לביצוע בדיקה פסיכיאטריתהסמכת  (3) שנים   5

 בקשת מטופל לקבלת סיוע מסל שיקום, שלא אושרה   (4) שנים  2
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שנים מסיום  5

 השיקום 
ועדת מעקב על מצבם הבריאותי ווסיכומי ישיבות מ םפרוטוקולי (5)

 של מטופלים ממחלקת סל שיקום, למעט דוגמאות

שנים מסיום  5

 השיקום
 י נפשפיקוח ומעקב של מתאמי טיפול על תשוש (6)

 חריגים של מטופלים בהוסטלים םאירועי (7) לצמיתות

 

 
 רוקחות .8

 תיקי אכיפה בנושאי יצור, יבוא וזיוף של תרופות (1) שנים   7

שנה אחת מיום 

 חדש ןהוצאת רישיו
 לבתי עסק ולמפעלים ןחידוש רישיו (2)

 אישור להעסקת רוקח ממונה (3) שנים 7

 אישור להנפקת סמים מסוכנים, למעט מדגם (4) שנים 7

 השמדת תרופות וסמים (5) שנים 2

היתר חד פעמי לרכישה, החזקה ושימוש ברעלים או  (6) יםשנ 2

 בסמים מסוכנים לצורכי מחקר

 יעוץ  מקצועי (7) לצמיתות

שנים מהפסקת  7

פעילות של הגוף 

 המפוקח

תיקי פיקוח ובקרה על מרפאה קהילתית, בתי  (8)

 מרקחת ובתי מסחר לתרופות, למעט דוגמאות

הפסקת שנים מיום  7

 פעילות
תיקי פרט של מרפאות, בתי מרקחת ובתי מסחר  (9)

 לתרופות

דוח שנתי של בתי מרקחת ובתי מסחר לתרופות על  (12) שנים 5

 ניפוק תרופות ללא מרשם

)אגף למחלות ממושכות  גריאטריה .2 

 וזקנה(

שנים לאחר פטירת  7

 החולה

 תיק פרט של חולה שחפת (1)

 תיק מוסד סיעודי (2) לצמיתות

 ועדהתיק  (3) לצמיתות

 התכתבות בנושאים מקצועיים ומנהליים (4) לצמיתות
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 המעבדות למזון .3 

יומן עבודה ותעודת ממצאים לבדיקת מזון, למעט  (1) שנים 2

 בדיקה עקב תלונה או בדיקה עם ממצא פגום

 המכון לרפואה משפטית .4 

חוות דעת רפואית במכון לרפואה משפטית  (1) שנים 5

המתייחסת לבדיקת אנשים חיים, לבדיקה 

 טוקסיקולוגית, לבדיקה סרולוגית ולבדיקה אחרת

המכון לביקורת תקנים של חומרי  .5 

 רפואה

 תיק רישום של תכשיר רפואי (1) לצמיתות

שנים מיום  12

 הבדיקה

 תיק בדיקה של תכשיר רפואי, למעט דוגמאות (2)

שנים מיום  12

 הבדיקה

 מחברת מעבדה ודו"ח מעבדה, למעט דוגמאות (3)

רישום מחלקת  -אגף רוקחות .6 

 תכשירים רפואיים

תיק פרט של תכשיר רפואי הכולל מסמכים רשמיים,  (1) לצמיתות

 נתונים רשמיים רוקחיים. עלונים ותוויות.

קליניים לתכשירים רפואיים,  –נתונים קליניים ופרה  (2) כשאין בו עוד צורך

 למעט דוגמאות

התכתבות בדבר תכשירים רפואיים, וסיכומי  (3) לצמיתות

 פרסומים מדעיים

 פנקס רישיונות לתרופות (4) לצמיתות

 תיק בדבר זמינות ביולוגית השוואתית (5) לצמיתות

 פרוטוקולים של וועדה מייעצת לרישום תכשיר רפואי (6) לצמיתות

 תלונות הציבור .7 

 שנים  52

 

 תיקי תלונות בנושאים רפואיים, למעט מדגם ומבחר (1)

תיקי וועדה שבעקבות מסקנותיה הוגשה קובלנה, או  (2) לצמיתות

 ננקטו צעדים משמעתיים
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התכתבות בדבר תלונות, סיוע ומתן המלצות, למעט  (3) שנים 5

תיקים שבהם טיפל אישית השר, ראש הרשות 

 ן ציבורייהמקומית או המנכ"ל או תיקים שעוררו עני

 ה לקבלת מידעיהתכתבות בדבר פני (4) שנים 3

 תיקי ביקורת בבתי חולים (5) לצמיתות

 נציבות קבילות הציבור .8 

פניות ותלונות בדבר מעבר לקופת חולים אחרת,  (1) שנים 7

 למעט מדגם ומבחר

התכתבות עם  הועדה להחזרים כספיים עבור  (2) שנים 25

 שירותים רפואיים, למעט דוגמאות

 תיקי קבילות, למעט מדגם ומבחר (3) שנים 25

חוות דעת הנציבות באשר לליקויים שונים בטיפול  (4) לצמיתות

 בחולה

 בדבר ייעול מערכת הבריאותהתכתבות  (5) לצמיתות

 קידום הבריאות .9 

 ועדת מיזמים )פרויקטים( (1) לצמיתות

 טיפול בעישון (2) לצמיתות

 לשכת המשנה למנכ"ל .14 

התכתבות בדבר תלונות, סיוע ומתן המלצות, למעט  (1) שנים 5

תיקים שבהם טיפל אישית השר, ראש הרשות 

 ן ציבורייהמקומית או המנכ"ל או תיקים שעוררו עני

 מרכז לאומי להשתלות (2) לצמיתות

 ועדה למינוי מנכ"ל ומשנה למנכ"ל (3) לצמיתות

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (4) לצמיתות

 תיק פרט של לשכת בריאות (5) לצמיתות

 התכתבות עם מגן דוד אדום (6) לצמיתות

 התכתבות עם מועצת הבריאות (7) לצמיתות

 רשומות בנושא מחלות ונגיפים (8) לצמיתות

 דיוניםסיכומי  (9) לצמיתות

 התכתבות בנושא עובדים זרים (12) לצמיתות



 12 

 חוזרים של לשכת המשנה למנכ"ל (11) לצמיתות

 התכתבות עם קופות החולים (12) לצמיתות

 התכתבות עם הכנסת בדבר שאילתות וחקיקה (13) לצמיתות

 התכתבות עם יחידות המשרד בנושאים מקצועיים (14) לצמיתות

 תיק תקציב (15) לצמיתות

 התכתבות עם הנהלת משרד (16) 

 המחלקה לבריאות הנפש .11 

 פניות ציבור, למעט מדגם ומבחר (1) שנים 5

 תיקי התכתבות של הפסיכיאטר המחוזי (2) לצמיתות

 תקציב המחלקה (3) לצמיתות

 תיק פרט של מרפאה (4) לצמיתות

התכתבות בדבר התפתחות השירות לבריאות הנפש  (5) לצמיתות

 בישראל

, למעט תתיקי בקשות לתמיכה מקרן העיזבונו (6) שנים 7

 דוגמאות

 התכתבות בדבר גבייה עבור אשפוז (7) שנים 7

 לקרן שיקום תיק ועדה כספית (8) שנים 7

 מינהל הרפואה .12 

 
 מטה .1

 גורמי חוץ ופניםהתכתבות עם  (1) שנים 12

 התכתבות עם משרדי הממשלה בנוגע לתקציב (2) לצמיתות

 התכתבות עם קופות החולים (3) שנים 12

 התכתבות עם עמותות, בנושא תקציב  (4) שנים 12

 חוזרים ונהלים (5) לצמיתות

 התכתבות בנושא מימון ניתוחים בחו"ל (6) לצמיתות

תיק ביקורת של מבקר המדינה, כולל המעקב המנוהל  (7) לצמיתות

 במשרד ממשלתי

 ועדות הכוללת כתבי מינוי דוח סופי של  (8) לצמיתות
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 התכתבות בדבר וועדות הכוללות כתבי מינוי (9) שנים 12

 רפואיים לאח"מים םמתן שירותי (12) לצמיתות

 
 אגף רפואה קהילתית .2

 דו"חות בקרה על קופות החולים, לפי מחוזות (1) לצמיתות

 פניות ציבור (2) שנים 5

 ועדות מקצועיות (3) לצמיתות 

 התכתבות בדבר הכנת חוזרי מנכ"ל / מנהל (4) שנים 12

 הערכות לשעת חירום (5) לצמיתות

 תמחור של שירותים רפואיים (6) שנים 25

 
 אגף רפואה כללית .3

דו"ח בקרה בתחום הדיאליזה, אמבולנסים, מרפאות  (1) שנה 25
 כירורגיות וכדומה, למעט דוחות בקרה על בתי חולים

 דו"ח בקרה על בתי חולים (2) לצמיתות

 דו"חות על פטירות מיוחדות ואירועים חריגים (3) שנה 25

 מבצעים מיוחדים (4) לצמיתות

 התכתבות מנהלית עם גורמי חוץ ופנים (5) שנים 12

 מרפאות פליטים  (6) לצמיתות

 מקלט לקורבנות סחר בנשים (7) לצמיתות

 פטירת יולדות (8) לצמיתות

 בדיקה בדבר מוות חריג תועד (9) לצמיתות

 

 לשכת המדען הראשי .13 

 קריטריונים והנחיות להצעות מחקר )"קול קורא"( (1) לצמיתות

 ניסויים בבעלי חיים (2) לצמיתות

הוועדה העליונה לניסויים רפואיים  – יוועדת הלסינק (3) לצמיתות

 בבני אדם

 תיק ועדת שהמדען הראשי עומד בראשה (4) לצמיתות

 הצעות חוק (5) לצמיתות

 תיק בדבר  פרוטוקולים של ועדת מחקר (6) לצמיתות
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 ה משפטית לשכ .14 

 תיק תביעות כאשר משרד הבריאות משמש כמפקח (1) לצמיתות

 תיק בג"צ (2) לצמיתות

 רפואית הכתב מינוי לוועד (3) שנה 15

 כתב מינוי לועדת אתיקה בבתי חולים (4) שנה 15

 כתב מינוי למועצת הבריאות (5) שנה 15

 כתב מינוי לועדות הסל (6) שנה 15

 ועדת בדיקה לנושא או אירוע (7) לצמיתות

 תלונה שהועברה למשטרה (8) שנים 12

 ןכתב הסמכה למרפאה להפסקת הריו (9) שנה 52

לעסוק  ןערעור על תוצאות בחינה לקבלת רישיו (12) שנים 5

 במקצוע רפואי

 העתקי דיווחים על אשפוזים כפויים (11) שנים 5

יחידת הדין המשמעתי וענף קובלנות  .15 

 רפואיות ופרא רפואיות

 :תיק פרט בעניין  קובלנה (1) 

 התכתבות מנהליתא.  שנים 5

תיק קובלנה נגד בעל מקצוע רפואי שהוגש נגדו כתב ב.  לצמיתות

 אישום

נגד בעל מקצוע רפואי שלא הוגש נגדו תיק קובלנה ג.  שנים 12

 כתב אישום, למעט מדגם ומבחר

 המחלקה לשחפת ולאיידס .16 

 תיק רפואי של חולה שחפת (1) לצמיתות

 תיק רפואי של חולה איידס (2) לצמיתות

 תיק רפואי של חולה שחפת (3) לצמיתות

 תיקי התכתבות במחלות שבטיפול המחלקה (4) לצמיתות

 המחלקה לבריאות השן .17 

טפסי בחינה, רשימת ציונים ותוצאות במקצועות  (1) לצמיתות

 בריאות השן
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 תיק פרט  של נבחן שנכשל (2) שנה 15

 תיק פרט  של נבחן שעבר (3) שנים 3

 הנחיות האגף לבריאות השן (4) לצמיתות

 אישורים לטיפולי שיניים לנזקקים ולחולי נפש (5) שנים 5

 דו"ח שנתי של האגף (6) לצמיתות

 נזקקיםדו"ח שנתי של מטופלים  (7) לצמיתות

 דו"ח שנתי של מטופלים חולי נפש (8) לצמיתות

 ביוזמת האגף סקרים ומחקרים רפואיים שנעשים (9) לצמיתות

התכתבות בנושאים מנהליים וארגוניים של הנהלת  (12) שנים 12

 היחידה

היחידה למידע ולהערכה של בריאות  .18 

 הנפש

 העתקי טפסי אשפוז ושחרור מבתי חולים פרטיים (1) שנים 7

 טפסי אשפוז ושחרור מבתי חולים ממשלתיים העתקי (2) שנים 3

 העתקי טפסי אשפוז ושחרור מטיפול מרפאתי כפוי (3) שנים 12

 הודעת מטפל (4) שנה 32

 תיקים ענייניים בנושא בריאות הנפש (5) לצמיתות

 תיק משוקם, למעט מדגם ומבחר (6) שנה  15

 שנתון סטטיסטי (7) לצמיתות

 הנפשמאגר ממוחשב המכיל נתונים על חולי  (8) לצמיתות

רשימה שמית של מטופלים שאושפזו ויצאו מבתי  (9) שנים 12

 החולים

 פניות לקבלת מידע (12) שנים 12

 פרסומים של המחלקה (11) לצמיתות

שנה מיום הולדת  122

 הקטין
 תיק קטין למעט מדגם ומבחר (12)

 האגף לרישום סרטן .19 

 פרסומים ונתונים סטטיסטיים של המחלקה (1) לצמיתות

 המחלקה לתקצוב ולתמחור .24 
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 התכתבות עם משרד האוצר (1) לצמיתות

 תיקי בתי חולים ומוסדות בריאות (2) לצמיתות

 בריאות הציבור (3) לצמיתות

 גריאטריה (4) לצמיתות

 החלטות ממשלה בנושא בריאות (5) לצמיתות

 התכתבות עם יחידות המשרד בנושאים מנהליים (6) שנים 12

 התכתבות עם הנהלת המשרד )שר ומנכ"ל( (7) לצמיתות

 בנושא סל הבריאותהתכתבות  (8) לצמיתות

התכתבות עם קופות החולים בנושאים מנהליים  (9) שנה 15

 וכספיים

 תוכניות עבודה (12) לצמיתות

 תכנון ותמחור (11) לצמיתות

 המחלקה לארגון ושיטות .21 

התכתבות בדבר הפקת דו"ח שכר עידוד ומועצות  (1) שנה  32

 ייצור משרדיות

 חישובים לקביעת שכר עידוד (2) שנים 7

 ארגון ושיטות המתייחסים ליחידות המשרדדו"חות  (3) לצמיתות 

שנים לאחר הוצאות  5

 הדו"ח
התכתבויות בנושא דו"חות ארגון ושיטות  (4)

 המתייחסים ליחידות המשרד
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 מחלקת הביטחון .22 

 התכתבות עם יחידות המשרד בנושאים מנהליים (1) שנה 15

 נהלים וחוזרים (2) לצמיתות

ויחידות תיק פרט הכולל התכתבות עם בית חולים  (3) שנה 15

 בריאותיות שונות

 התכתבות עם יחידות המשרד בנושאים מנהליים (4) שנה 15

 המחלקה ליחסים בין לאומיים .23 

 תיק מדינה (1) לצמיתות

 תיק ארגון (2) לצמיתות

 תיק בדבר סידורים טכניים של לביקורים (3) שנים 7

 דו"ח שנתי (4) לצמיתות

 תיק כנסים בחו"ל (5) לצמיתות

 תיק כנסים בארץ (6) לצמיתות

 תיק כנסים של ארגון הבריאות הבינלאומי (7) לצמיתות

 תיק הסכמים בינלאומיים עם מדינות (8) לצמיתות

 התכתבות מול גורמים במשרד (9) לצמיתות

 התכתבות עם משרד החוץ בנושאים טכניים (12) שנים 12

התכתבות עם המחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי  (11) לצמיתות

 במשרד החוץ

 הבריאות העולמיהתכתבות עם ארגון  (12) לצמיתות

 תיקי פניות למעט מבחר ומדגם (13) שנים 5

 המחלקה למעבדות .24 

 שנה 15

 
 קורס להוצאת דם ורידי (1)

 תיק בית חולים (2) לצמיתות

 התכתבות עם קופות החולים (3) לצמיתות

 מעבדות רפואיות פרטיות (4) לצמיתות

 מעבדות גנטיקה (5) לצמיתות
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 לצמיתות

 

 

 

 מעבדות בריאות הסביבה (6)

 טוקסיקולוגיותמעבדות  (7) לצמיתות

 מעבדה לאומית לבריאות הציבור )מלב"צ( (8) לצמיתות

 נהלים וחוזרים של היחידה (9) לצמיתות

 מועצה מייעצת בנושא מעבדות רפואיות (12) לצמיתות

מנהליים התכתבות עם יחידות המשרד בנושאים  (11) שנים 5

 וכספיים

 העתקי מכתבים יוצאים (12) כשאין עוד צורך בהם

 ועדות מקצועיות (13) לצמיתות

 נסיוב נגד ארס נחשים ועקרבים (14) לצמיתות

 וקציניה (15) לצמיתות

תלונות  התכתבות עם גופים בנושאים מנהליים כגון: (16) שנים 7

 ופניות הציבור, מעבדות רפואיות, מעבדות מוכרות

 הכשרה של עובדי מעבדה רפואיתלבריאות הסביבה, 

 פניות ותלונות הציבור, למעט מבחר ומדגם (17) שנים 5

 ושחפת איידס (18) לצמיתות

 ביו טרור (19) לצמיתות

 דוחות תקופתיים ושנתיים (22) לצמיתות

 בדיקות רפואיות של עובדי המעבדות (21) לצמיתות

 התכתבות בנושא בטיחות (22) לצמיתות

 אפידמיולוגיה, חיסונים ומחלות (23) שנים 7

 האגף לכלכלה ולביטוח בריאות .25 

העברת אשפוז סיעודי מסמכות המדינה לקופות  (1) לצמיתות

 החולים

 –חלוקת כספי מס הבריאות בין קופות החולים  (2) לצמיתות

 )קפיטציה(

מסמכות המדינה  העברת השירות הפסיכיאטרי (3) לצמיתות

 לקופות החולים
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 ועדת מחירים בדבר עלויות אשפוז בבתי החולים (4) לצמיתות

 ועדה מייעצת לפתיחת תקנים לרופאים ואחיות (5) לצמיתות

 עלות סל שירותי הבריאות (6) לצמיתות

 מיצוי זכויות לניצולי שואה (7) לצמיתות

 חלוקת כספי הביטוח הלאומי לקופות החולים (8) לצמיתות

 טכנולוגיות רפואיות (9) לצמיתות

 תכנון מדיניות -2222אשפוז  (12) לצמיתות

 חוזים עם מכוני מחקר (11) שנים 12

 עדכונים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (12) שנה 15

 התכתבות כספית –מועצת בריאות  (13) שנים 5

 העתקים מפרוטוקולים של הנהלת משרד הבריאות (14) שנים 3

 נתונים כמותיים על פניות לחדרי מיון (15) שנים 5

 התכתבות עם שר  ומנכ"ל (16) לצמיתות

 סקרים ומחקרים (17) תלצמיתו

 המחלקה לטיפול בהתמכרות .26 

 פניות ותלונות מטופלים למעט מדגם ומבחר (1) שנים  5

 המשרדהתכתבות עם היחידות המקצועיות של  (2) לצמיתות

 התכתבות עם משרדי ממשלה (3) לצמיתות

 התכתבות עם מוסדות ציבור (4) לצמיתות

שנים מום תקופת  7

 ההתקשרות
התכתבות עם עמותות ונותני שירות בנושאי מנהל  (5)

 וכספים

 תיק פרט בדבר פיקוח על מוסד (6) לצמיתות

 מחקרים ונהלים (7) לצמיתות

 בקשות של גופים פרטיים לקבלת מידע (8) שנים 7

 תקציב ותוכנית עבודה (9) לצמיתות

הדרכות והשתלמויות לבעלי מקצועות רפואיים,  (12) לצמיתות

 למעט עניינים מנהליים
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 מידע על סמים מסוכנים (11) לצמיתות

 שירות בריאות הציבור .27 

 התכתבות עם המחלקות המקצועיות במשרד (1) לצמיתות

 התכתבות מינהלית וטכנית עם מחוזות (2) שנים 12

 וטכנית עם נפות התכתבות מינהלית (3) שנים 12

 תיק נהלים (4) לצמיתות

 תיק חוזרים (5) לצמיתות

 התכתבות בנושאים מקצועיים (6) לצמיתות

 תיק דו"חות שנתיים (7) לצמיתות

 תיק דו"חות חודשיים (8) לצמיתות

 המחלקה לאם ולילד .28 

קובץ מחשב המכיל נתונים על ילודה, תמותת תינוקות  (1) לצמיתות

 ולידת עובר מת )קובץ פירינטולוגי(

שנים מתום הטיפול  5

 בתביעה
 העתק תיק תביעה משפטית (2)

 תיקי נהלים (3) לצמיתות

 נהלים להתנהלות טיפות חלב (4) לצמיתות

התכתבות בנוגע לדו"חות וחקירות תמותת תינוקות  (5) לצמיתות

 5עד גיל 

 5דו"חות וחקירות תמותת תינוקות עד גיל  (6) לצמיתות

 הודעת לידת עובר מת (7) שנים 12

 וסטטיסטיקותמחקרים  (8) לצמיתות

 המחלקה לבריאות הסביבה .29 

 נהלים וקריטריונים למתן רישוי לעסקים (1) לצמיתות

 דו"חות בנושאים מקצועיים (2) לצמיתות

 תיק תכנון ובניה (3) לצמיתות

 דיווח על ישיבות בועדות הכנסת (4) לצמיתות

 תיק מחוז בנושא איכות מי שתייה (5) לצמיתות

 תיק מחוז בנושא ביוב (6) לצמיתות
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 תיק קולחין (7) לצמיתות

 תיק בריכות שחיה (8) לצמיתות

 חופים –תיק מי ים  (9) לצמיתות

 תיק מוביל ארצי (12) לצמיתות

 תיקי ועדה מקצועית (11) לצמיתות

 תיק מחנות נוער וקייטנות (12) לצמיתות

 מחקרים וסקרים (13) לצמיתות

 דו"ח פעילות שנתי (14) לצמיתות

 רשות שמורות הטבע (15) לצמיתות

 מסוכניםאישורים לשימוש בחומרים  (16) שנה 52

 המחלקה לשיקום שכונות .34 

 התכתבות עם לשכות הבריאות (1) לצמיתות

העתקי פרוטוקולים של ועדת היגוי בין משרדית כאשר  (2) שנים 5

 המקור נשמר במשרד הבינוי והשיכון

 תוכניות עבודה (3) לצמיתות

 המחלקה לתזונה .31 

 תיק אישור הכנסת מזון לארץ (1) שנים 32

 תיק ועדה מקצועית (2) לצמיתות

תיק ביקורת על מזון המוגש בבתי החולים, למעט  (3) שנים 8

 דוגמאות

 תיקי התכתבות בנושא תזונה למגזרים שונים (4) לצמיתות

 חוזרים ונהלים (5) לצמיתות

 תקנות והוראות (6) לצמיתות

 התכתבות עם דיאטנים (7) לצמיתות

 ( whoהתכתבות עם ארגון הבריאות העולמי ) (8) לצמיתות

 סבסוד מזון (9) לצמיתות

 סקרים בנושא בריאות ותזונה )מב"ת( (12) לצמיתות

 מאגר נתונים על כל רכיבי התזונה במזון (11) לצמיתות

 תיק מאמרים ומחקרים (12) לצמיתות
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 ניירות עמדה בנושא תזונה (13) לצמיתות

 המחלקה לחינוך וקידום הבריאות .32 

שיתוף פעולה עם ארגונים ומוסדות בנושא  קידום  (1) לצמיתות

 בריאות

 יחידות המשרד בנושאי קידום הבריאותהתכתבות עם  (2) לצמיתות

 הזמנת עבודה (3) שנים 7

 שכר מרצים (4) שנים 7

התכתבות בנושאים מקצועיים כגון עישון, מניעת  (5) לצמיתות

 איידס וכדומה

 התכתבות בנושאי בריאות של העדה האתיופית (6) לצמיתות

 לשכות בריאות (7) לצמיתות

 מחלקת מחשוב ומערכות מידע .33 

 תשתיות מחשובהתכתבות בדבר  (1) שנים 15

 התכתבות בדבר מידע מחשובי (2) שנים 7

 התכתובת עם משתמשים וספקים (3) שנים 7

 התכתבות עם בית חולים בנושא מחשוב (4) שנים 15

פרויקטים בנושא מחשוב בעלי השלכה על עבודת  (5) לצמיתות

 המשרד

 פרויקט רשומה רפואית לאומית לישראל (6) לצמיתות

 המחלקה לרישוי מקצועות רפואיים .34 

 ועדת משמעת, למעט דוגמאות ומבחר (1) שנים 5

 ועדה מייעצת, למעט דוגמאות ומבחר (2) שנים 12

 מינויים לועדות (3) שנים 12

 ועדת בחינות (4) שנים 12

טופס בחינה ריק מכל בחינה, לקבלת רישיון לעסוק  (5) לצמיתות

 במקצוע רפואי

 דף שאלות ותשובות לבחינות ממשלתיות (6) חודשים 6

 מקצוע רפואי (7) לצמיתות

 בית חולים ממשלתי .35 
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 סיעוד .1

התכתבות עם האחות הארצית הראשית, בנושאים  (1) לצמיתות

 מקצועיים

 התכתבויות בנושאי מינהל (2) שנים 5

 תיקים בדבר התנהלות מקצועית של עוסקים בסיעוד (3) לצמיתות

 
 ניהול סיכונים .2

תיקים בדבר אירועים חריגים שלא נדונו בבתי משפט  (1) שנה 32

 תיקיםלמעט דוגמאות ומבחר 

 
 הנהלת בית החולים .3

   

כל תיקי מנכ"ל בית החולים לרבות העתקי המכתבים   (1) לצמיתות

תיקים , היוצאים למעט: חומר חסר ערך של מקור

וכספיים ובענייני משק שתקופות  בעניינים מנהליים

ופניות  החזקתם קבועות בתקנות כתעודות שגרתיות

 אחר שהועברו לטפולו של גוף

 פרוטוקולים מישיבות הנהלה (2) לצמיתות

 התכתבות בנושאי מינהל כספים ומשק (3) שנים 5

 
 הנהלה אדמנסטרטיבית .4

התכתבות עם יחידות בבית החולים בנושאי מנהל,  (1) שנים 5

 משק ובנושאים כספיים

התכתבות עם השר, המנכ"ל והסמנכ"ל למינהל  (2) לצמיתות

 במשרד הבריאות

 מכרזים לקבלת טובין ושירותים (3) שנים 5

 שנים 12

 

 

 ועדת בלאי (4)

 שנה אחת

 
 העתקי הזמנות בענייני משק ורכש (5)

ריפוי בעיסוק )כולל תחום שוויון  .36 

 ונגישות(
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 פרוטוקולים מישיבות (1) לצמיתות

 מחקרים וסטטיסטיקות (2) לצמיתות

 כנסים מקצועיים וועדות (3) לצמיתות

רשימות של מקבלי תעודות לאישור מכשירי עזר  (4) שנה 25

 של מקבלי תעודות התמחותוניידות, ורשימות 

התכתבות עם משרדי ממשלה בנושאים טכניים  (5) שנים 12

 ומנהליים

 דו"חות בקרה על ציוד רפואי בבתי חולים (6) שנים 15

 תוכניות עבודה (7) לצמיתות

 חוזרים ונהלים (8) לצמיתות

 בריאות העובד .37 

 חקיקה ונהלים (1) לצמיתות

 מחקרים וסטטיסטיקות (2) לצמיתות

 פגישותסיכומי  (3) לצמיתות

 בטיחות בבתי החולים (4) לצמיתות

 חיסון עובדים (5) שנים 12

 ועדה לנזקי רעש תעופתי (6) לצמיתות 

הכשרה מקצועית לרופאים תעסוקתיים ולנאמני  (7) לצמיתות

 בריאות

 איתור מפגעים במקום העבודה (8) שנים 12

 בקרות למרפאות תעסוקתיות (9) שנים 12

 ישום מדיניות המועצה לבריאות העובד (12) לצמיתות

 העתק תקציב המחלקה (11) שנים 12

 עובדים זרים (12) לצמיתות 

 כנסים בארץ (13) לצמיתות

 הנדסת אנוש (14) לצמיתות  

 קידום בריאות במקום העבודה (15) לצמיתות

 אגף אפידמיולוגיה .38 

 תיק פרט בדבר מחלה )עפ"י שם המחלה( (1) לצמיתות
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 ועדות בהשתתפות עובדי היחידה (2) לצמיתות

 חוזרי היחידה (3) לצמיתות

 תמותת תינוקות –אם וילד  (4) לצמיתות

 הנחיות קליטה וטיפול בעולי אתיופיה (5) לצמיתות

 התביעות אסון המכביי (6) לצמיתות

 דו"חות תקופתיים של היחידה (7) לצמיתות

 דיווחים, סקרים ומחקרים בדבר הרעלות (8) לצמיתות

 התכתבות בדבר נחשים ועקרבים כולל נסיוב (9) לצמיתות

 הסגר ועליה (12) לצמיתות

 התכתבות עם גורמים בחו"לחוץ  (11) לצמיתות

 התכתבות בדבר הפלות (12) לצמיתות

 חינוך לבריאות (13) לצמיתות

 התכתבות בדבר חיסונים (14) לצמיתות

 התכתבות בדבר זיהומים וזיהומים בבתי חולים (15) לצמיתות

 טרור ביולוגי (16) לצמיתות

 ירחון בהוצאת היחידה (17) לצמיתות

 מחשוב ותוכנה (18) שנים 5

 איכות מי שתיה (19) לצמיתות

 איכות מי הכנרת (22) לצמיתות

 איכות החלב (21) לצמיתות

סקרים, מעקבים ומחקרים הנוגעים לקרן המחקרים  (22) לצמיתות

 של המשרד

 במחוזות הבריאות התכתבות עם מעבדות (23) לצמיתות

 סקרים, מחקרים ועיבודים סטטיסטים של היחידה (24) לצמיתות

נהלים והנחיות ליוצאים לחו"ל, דיווח והתראה על  (25) לצמיתות

 התפרצויות בהתייחס לעובדים זרים

 פוליו -התכתבות בדבר שיתוק ילדים  (26) לצמיתות

תביעות משפטיות המתייחסות לעבודת האגף  (27) שנים 7

 המנוהלות בלשכה המשפטית
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חקירות אפידמיולוגיות של התפרצויות בעקבות  (28) לצמיתות

 תולעים ומזיקים

 התכתבויות, סקרים ומאמרים על תרכיבים (29) לצמיתות

 התכתבות בדבר תרגילים לשעת חירום (32) לצמיתות

 התכתבויות בנושא מנהל ומשק (31) שנים 5

פסיכולוגית  ארצית וממונה על רישוי  .39 

 פסיכולוגים

 
 הנהלה  .1

 פסיכולוגיהתיקי עניין בנושאי  (1) לצמיתות

 הצעות חוק (2) לצמיתות

 העתקי מכתבים יוצאים (3) שנים 5

 אתיקה מקצועית (4) לצמיתות

 מקצועיותועדות  (5) לצמיתות

 העתקי תלונות על פסיכולוגים (6) שנים 3 

 התכתבות בנושאי מנהל וכ"א (7) שנים 12

 בקרות על מוסדות בריאות ובריאות הנפש (8) שנים 12 

 התכתבות עם המועצה להשכלה גבוהה (9) שנים 12

 השתלמות של פסיכולוגים, מומחים ומתמחים: (12) 

 תיק תכנים .א לצמיתות

 משתתפים וכדומהאישורי גמול, רשימות  .ב שנים 5

מינויים לועדות בהשתתפות הפסיכולוגית  הארצית  (11) שנים 12

 אך לא בריכוזה

 רפורמה בבריאות הנפש (12) לצמיתות

 נושאים משפטיים ובג"צים (13) שנה 22

 מלגות (14) שנים 12

 תוכנית לתואר שני למוסדות אקדמאים (15) לצמיתות

 תיק מועמד לרישום בפנקס הפסיכולוגים (16) שנים 12

 
 הפסיכולוגיםמשרד מועצת  .2
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פרוטוקולים של מועצת הפסיכולוגים, פרוטוקולי  (1) לצמיתות

 הנהלה וועדות

 תקצוב ותפעול מלגות של מועצת הפסיכולוגים (2) שנים  5

 איכות ומצוינות במשרד הבריאות (3) שנים 5

 תוכנית לתואר שני למוסדות אקדמאים (4) לצמיתות

 נהלים (5) לצמיתות

 מינויים לועדות (6) שנים 12

 מוסדות להכשרת פסיכולוגים תיק (7) שנים 22

 תיק מתמחה בפסיכולוגיה (8) שנים 12

 אגף רוקחות .44 

 
ניסויים רפואיים בבני אדם )וועדת  .1

 הלסנקי(

פרוטוקולים של ישיבת ועדת  האתיקה )הלסינקי( של  (1) לצמיתות
 בית החולים

בקשה לניסוי קליני שנדרש עבורו אישור ועדה מרכזית  (2) לצמיתות
 הבריאותאו  עליונה של משרד 

 פרוטוקולים של ועדה מרכזית או עליונה (3) לצמיתות
בקשה לניסוי קליני שלא נדרש עבורו אישור ועדה  (4) שנה  52

מרכזית או עליונה של משרד הבריאות, למעט 
 דוגמאות

בקשה שמצריכה אישור משרד הבריאות לטיפולי  (5) לצמיתות
 חמלה

 התכתבות  בענייני מינהל (6) שנים 12
 מנהל בית החוליםשל דיווח שנתי  (7) לצמיתות
 ים קליניים בבתי החוליםיניסו עלגוף מבקר  (8) לצמיתות

 תיק הרכב ועדת הלסינקי מוסדית (9) שנים 12
 ניסוימהלך דיווחי פטירה ב (12) לצמיתות

 תיק ועדה מייעצת (11) שנים 25
 תקנות, חוקים ונהלים בדבר ניסויים קליניים (12) לצמיתות

 

 אבטחה רוקחית .2

רשומות לבתי חולים  שאינןתרופות מצילות חיים  (1) שנה 25
 ג'(29)טופס 

 בקשות ליבוא תרופות וחומרי גלם (2) שנה 25
 דוחות סטטיסטיים ומחקריים (3) לצמיתות
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 מחלקת תמרוקים .3

שנה מסיום  25

 פעילות החברה

 תיק חברה, למעט דוגמאות (1)

שנה ממועד פג  25

 תוקף הרישיון 

 רישיון תמרוק פלוני (2)

 תוויות תמרוקים מאושרות (3) מדגם שנה, למעט 15
 התכתבות מנהלית (4) שנים 12
 

 מחלקת רישום תכשירים רפואיים .4

 העתקי מכתבים יוצאים (1) שנים 3

 פרוטוקולים של ועדות מומחים לייעוץ ברישום (2) לצמיתות

 תיק חברה )התכתבות מנהלית( (3) שנה 15

 חוזרים ונהלים (4) לצמיתות

 התכתבות עם גורמי חוץ ופנים   (5) שנים 12

סטטיסטיקות לרישום   –דו"חות מנכ"ל  בנושא  (6) שנים 12
 תרופות

 בדיקת שמות לתכשירים (7) שנים 7

 אישור מכירת תכשיר בארצות אחרות (8) שנים 5

 טופס גילוי נאות (9) שנים 12

 חוות דעת של מומחה מייעץ על רישום תכשיר רפואי (12) שנים 7

 נתוני זמינות ביולוגית (11) לצמיתות

 פרסום תרופה (12) שנים 3

המינהל לטכנולוגיות רפואיות  .41 

 ותשתיות

 
 לשכת מנהל המינהל .1

תיק סל שירותי הבריאות עפ"י חוק ביטוח בריאות,  (1) לצמיתות
 לרבות חוות הדעת המקצועיות

 התכתבות עם האגפים הכפופים למינהל הטכנולוגיות (2) שנה 32
 תביעות משפטיות (3) שנה 25
 התכתבות עם קופות החולים (4) שנה 32

 הנחיות מקצועיות של מינהל הטכנולוגיות (5) לצמיתות
התכתבות עם בתי חולים כולל אישורי יחידות  (6) שנה 32

 מקצועיות
 חלטות ועדת הסלהמתייחסות להפניות ציבור  (7) שנה 32
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 אבטחת איכות (8) שנה 22
 סיכומי דיון המינהל (9) לצמיתות

 התכתבות עם גורמי חוץ ופנים (12) שנה 32
 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (11) שנה 32
 תקציב מינהל טכנולוגיות, לרבות תקני משאבי אנוש (12) שנים 12

תיקי ועדות מקצועיות המנוהלות ע"י מינהל  (13) לצמיתות
 הוק-טכנולוגיות בנושאים אד

 
 אביזרים למכשירים רפואיים -אמ"ר .2

 אישורי יצוא (1) שנים 5
 אישורי יבוא ליבואן שמייבא לרשות הפלסטינאית (2) שנים 12
 מעקב אחר שיווק (3) שנה 25
 אישורי יבוא שנתיים (4) שנים 12
 לי מכסיעבודה מול עמ (5) שנים 12
 התכתבות עם מכון התקנים הישראלי (6) שנים 12

 התכתבות בדבר השתתפות בוועדות תקינה (7) שנה 32
 חוות דעת לחוק אמ"ר )אביזרים ומכשור רפואי( (8) לצמיתות
פשע פרמצבטי )עבירה על חוקי הבריאות כגון פקודת  (9) לצמיתות

 חוק הציוד הרפואי וכדומה(הרוקחות, 
התכתבות מול חברות מסחריות בדבר אישור מכשור  (12) שנים 12

 ואבזור רפואי
 התכתבות עם אגף הרוקחות (11) שנים 12

 נהלים (12) לצמיתות
 רישום אמ"ר )רישיון ליבואן לספק את המכשיר( (13) שנה 15

 יבוא זרע ועוברים (14) לצמיתות
 

וכלכלת  המחלקה לפרמקואפדימיולוגיה .3

 תרופות )סל התרופות(

 דוגמאותתיק הגשה לסל התרופות, למעט  (1) שנה  32
 תיק ועדת משנה ציבורית לסל התרופות (2) שנה 32
 תיקי חוות דעת של איגודים, עמותות וכדומה (3) שנה 52
 האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות .42 

תיקי הגשה של טכנולוגיות שאינן תרופות לסל  (1) שנה 32
 דוגמאותהתרופות, למעט 

 חוות דעת מקצועית ודפי עמדה מקצועיים (2) לצמיתות
המחלקה לרישוי מוסדות ומכשירים  .43 

 רפואיים
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אישורים, הרשאות, הכרה בנושאים מקצועיים  (1) שנים 12
 במוסדות רפואיים

 תיק מוסד רפואי (2) לצמיתות
 במחלקות לצורך התמחותהכרה  (3) שנים 22
 שנים 12

 

 

 

, טיפולי PGDהתכתבות בדבר הפריה חוץ גופית,   (4)
,  IVFמסד נתוני HCV,  HBV,  HIVפריון לנשאי 

ונתוני הפריה חוץ גופית  IVFועדה לשיטות עבודה 
 )יחידות(

 חוקים, תקנות, חוזרים והנחיות מקצועיות (5) לצמיתות
 תרומת ביציות מחו"ל )טפסים( (6) לצמיתות

 פניות פרטניות בעניין חוק תרומת ביציות (7) שנה 22
 חוק תרומת ביציות )בארץ( (8) שנה 15

 תכניות עבודה (9) לצמיתות
 התכתבות בדבר  ביטוחים בבתי חולים כלליים (12) שנים 12
העתקי סיכומי דיון של המועצות הלאומיות שראש  (11) השנ 15

 המחלקה חבר בהן
 ישיבות הנהלה (12) לצמיתות

 ושיקום מיני ועדה לטיפול (13) השנ 15
 ועדת כח אדם לשעת חירום (14) שנים 12

 ועדת פרויקטים (15) לצמיתות
 התכתבות בדבר הסדרה, חוק דם טבורי (16) לצמיתות
 התכתבות בדבר  חוק מידע גנטי גנטיקה (17) לצמיתות

 טפסי דווח מכשירים מיוחדים (18) שנים 12
 התכתבות בדבר  לידות בית (19) לצמיתות
 עיניים ושימוש  בלייזר בכללהתכתבות בדבר  לייזר  (22) לצמיתות

התכתבות בדבר  מוסדות שפועלים שלא מחויבים  (21) השנ 15
 ברישוי

התכתבות בדבר  צווי סגירה למוסדות שפועלים בניגוד  (22) לצמיתות
 לחוק

התכתבות בדבר  ביקורת מבקר המדינה בנושאי בנק  (23) השנ 22
 ועוד IVFזרע , 

 התכתבות בדבר פיקוח רפואי על מוהלים (24) השנ 25
 התכתבות בדבר  מדיניות מינהל טכנולוגיות (25) לצמיתות

התכתבות בדבר מדיניות השימוש בתרופה להפסקת  (26) שנים 12
 הריון )מיפג'ין(

התכתבות בדבר רישוי מכשירים שלא לשימוש בבני  (27) השנ 25
 אדם

התכתבות בדבר  רישיון שניתן למוסד המבקש לרכוש  (28) השנ 15
 MRIולהפעיל 

למכשירים שבשימוש במוסדות שאינם רישיונות  (29) לצמיתות
 חייבים ברישיון הפעלה
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 התכתבות בדבר רישוי מעון יום שקומי (32) שנה 32
 מרשם חסרי ישות משפטית )בעניין הפסקות הריון( (31) שנים 12
התכתבות המתייחסת לפורום יחידות מקצועיות בבתי  (32) השנ 15

 חולים
התכתבות המתייחסת לפורום מכשירים מיוחדים  (33) השנ 15

 החייבים ברישיון הפעלה
 רישוי מוסדות פסיכיאטריה (34) השנ 12
 התכתבות בדבר רדיותרפיה (35) שנה 12
 התכתבות בדבר רפואה גרעינית (36) יםשנ 12
בקשות חדשות למתן רישוי בסטטוס של המתנה לפני  (37) השנ 15

 ועדת רישוי
 שדרוג מערכת רישוי (38) שנים 12
 התכתבויות עם גורמי פנים וחוץ (39) שנים 12
 שיקום (42) שנים 12
 התכתבות עם קופות החולים (41) שנים 12
 תביעות משפטיות (42) השנ 12
 התכתבות בדבר כספים וחשבונות (43) שנים 5

 סכומי ועדה מייעצת לרפואת ספורט (44) לצמיתות
 כללי הנהיגה הספורטיבית (45) לצמיתות
תכנית לימודים המתייחסת לתחום רפואת הספורט,  (46) לצמיתות

 במוסדות להשכלה גבוהה
 תעודות רופאים מוכרים כרופאי ספורט (47) השנ 15
 תלונות על תחנות לרפואת ספורט (48) שנים 12
האגף לפיקוח ולבקרה על קופות  .44 

החולים ועל שירותי בריאות 

 נוספים, ברשות סמנכ"ל

דיווחי מידע והתכתבות עם קופות החולים ומוסדות  (1) שנים 12
 נותני שירותים רפואיים

 ועדת סל התרופות (2) שנה 15
 התכתבות בדבר חוק ההסדרים (3) לצמיתות

 תלונות ציבור על קופות החולים (4) שנים 5
 תקציב פיתוח של קופות החולים (5) שנים 12
 תקציב פרסום ושיווק של קופות חולים (6) שנים 12

אישורי גביה של השתתפות עצמית של מבוטח בסל  (7) לצמיתות
 הבריאות הממלכתי

 התכתבות המתייחסת לביקורת מבקר המדינה (8) שנים 5
 ועדות ברשות המחלקה (9) לצמיתות
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התכתבות בדבר תכניות לביטוחים המשלמים של  (12) שנה 25
זכאויות המבוטחים, לרבות בדבר דמי חבר וקביעת 

 השתתפות עצמית
חוזרי הסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים נהלים,  (11) לצמיתות

 דוחות ואישורי האגף לפיקוח על קופות החולים
 העתקי מכתבים יוצאים (12) שנה 15
האגף לאבטחת איכות )למעט רשלנות  .45 

 רפואית(

 פניות ציבור, למעט מקרים שעוררו עניין ציבורי (1) שנים  5
תביעות בעקבות אי קבלת מידע במסגרת חוק חופש  (2) שנים 12

 המידע
פניות וקבילות ציבור למקצועות  .46 

 הרפואה

 תביעות נזיקין לטיפול המחלקה (1) שנים 12
 תיק שימוע (2) שנים 12
 תיק ועדת בדיקה (3) שנה 32
תביעות נזיקין כשהמקור מתנהל בלשכה המשפטית או  (4) שנים 5

 במקום אחר
 תלונות שנבדקו ונסגרו ללא ועדה או שימוע (5) שנים 5
 קובלנות (6) שנים 5

 מחלקת רווחה .47 

 סיוע למתן אחזקת רכב לעובד (1) שנים 5
 פניות עובדים לטיפול אישי (2) שנים 5
 בקשות להלוואות עבור עובדים (3) שנים 5
 תקציב רווחה (4) שנים 5
 נופשון גמלאים (5) שנים 5
 דו"ח פעילות רווחה (6) שנים 5
יום עיון לממונים על רווחה בכל שלוחות משרד  (7) שנים 5

 הבריאות
 "הגיל השלישי" (8) שנים 5
 תכנית עבודה (9) שנים 5
 ועדות מכרזים (12) שנים 5
 ביטוח שיניים לעובדי מדינה (11) שנים 5
 טקסים לאומיים (12) שנים 5
 מועדון "טוב" (13) שנים 5
 הליגה למקומות עבודה (14) שנים 5

 המועצות הלאומיות .48 
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כל תיקי המועצות הלאומיות, למעט חומר ארכיוני  (1) לצמיתות
שתקופת החזקתו קבועות בתקנות כ"תעודות 

 שגרתיות"
 המחלקה להתפתחות הילד ולשיקומו .49 

דיווח על פעילות היחידות המוסמכות ודו"חות בקרה  (1) שנה 32
 ביחידותעל המכונים 

השפעות התכתבות בדבר מרכז יעוץ טרטולוגי ) (2) שנים 12
 סביבתיות על מומים מלידה(

מומים השפעות סביבתיות על מאגר מידע בדבר  (3) לצמיתות
 מלידה 

התכתבות בדבר חוק מעונות יום שיקומיים, ביקורות  (4) שנה 32
 ודו"חות, למעט מבחר ומדגם

 דו"חות, מחקרים וסטטיסטיקות (5) לצמיתות
ועדות בתחומי בריאות ורווחת ילדים כאשר עובד  (6) לצמיתות

יושב מהיחידה  להתפתחות הילד ושיקומו משמש כ
 ראש הועדה

 סמנכ"ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש .54 

 עובדים מצטיינים (1) שנים 12
 רפורמה בבריאות הנפש (2) לצמיתות

 ביקורות על בתי חולים (3) שנה 25
 בכיריםהצמדת רכב לבעלי תפקידים  (4) שנים 12

 ארגון של יחידות במשרד הבריאות-רה (5) לצמיתות
שנה בדומה  122

לתיק אישי של עובד 

 קבוע

 הגנה משפטית (6)

ועדות בדיקה וחקירה בתחום משאבי אנוש  (7) שנה 25
 ולוגיסטיקה

 התייחסת לדו"חות מבקר המדינה (8) לצמיתות
 העסקת מתמחים בבתי חולים (9) שנים 5

 תכניות עבודה (12) לצמיתות
, פיזיותרפיההסכמי שכר של סקטורים ברפואה כמו  (11) לצמיתות

 וכדומה םסוציאלייעובדים 
 דיונים בפורום מנכ"ל (12) לצמיתות

ועדות בנושא מינהל וכוח אדם, למעט מתן הטבה  (13) שנים 12
 לעובד

 העתקי מכתבים יוצאים (14) שנים 5
 חוזרים שהסמנכ"ל מפיץ (15) לצמיתות

 חקר שירותי רפואה .51 

 העתק שאלון לחולים (1) שנים 7
 דו"חות לחקר שרותי הרפואה (2) לצמיתות
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 מאמרים מקצועיים של המחלקה (3) לצמיתות
 מחלקת תקינה וסיווג .52 

 תיאורי תפקיד (1) לצמיתות
 שינויי תקן (2) לצמיתות
 תיק יחידה (3) לצמיתות
 פתיחת יחידות מקצועיות בבתי חולים (4) לצמיתות
 תיק מקצוע עפ"י סקטור (5) לצמיתות
 רפואההחלטות עקרוניות בתחומי  (6) לצמיתות
 תקנים במערכת הבריאות למגזר הערבי (7) לצמיתות
 הסכם שילוב עם צה"ל (8) לצמיתות
 תכנון כ"א (9) לצמיתות

 אישורים פרטניים לעובדים –הקצאת רכב  (12) שנים 12
 החלטות והסכמים עקרוניים בנושא –הקצאת רכב  (11) שנים 12
 קליטת מתמחים עולים (12) שנים 5

 מחלקת שכר והסכמי עבודה .53 

 הסכמי עבודה (1) לצמיתות
שאילתות בנושאי תקנות, הסכמים, זכויות וחובות  (2) שנים 5

 בנושא שכר ויחסי עבודה
 בקרת שכר (3) שנים 12
 מינהל הסיעוד .54 

 

 מטה המינהל .1

שנים 5 התכתבות בדבר פניות בענייני תלונות, סיוע, מתן  (1) 
המלצות, קבלת מידע או אישור, הזמנות לפגישות או 

פרטים במחשב כשקיים בחינות וטפסים לעדכון 
 רישום המשמש אסמכתא, וקורות חיים

 התכתבות עם  ארגונים ומוסדות בנושא סיעוד (2) לצמיתות

 התכתבות בדבר רגולציה (3) לצמיתות

שנים 12  פניות עיתונאים ויחסי ציבור (4) 

 סיכומי ישיבות והתווית מדיניות (5) לצמיתות

שנה 12  צים"תביעות ובג (6) 

שנים 5  רכש ולוגיסטיקה (7) 

 ועדות מקצועיות בראשות מנהל  מינהל הסיעוד (8) לצמיתות

שנים 5  הרצאות בכנסים, סדנאות וימי עיון בארץ ובחו"ל (9) 

 נהלי עבודה (12) לצמיתות
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שנה 25  תיק אישי של עוסק בסיעוד (11) 

 התכתבות עם ועדות מל"ג והסתדרות האחיות (12) לצמיתות

 חוזרים שמנהל הסיעוד מפיץ (13) לצמיתות

שנים 12  בתי חוליםהתכתבות עם  (14) 

 
 מחלקת הסמכה .2

 התכתבות בעניין הסמכה (1) לצמיתות

שנים 12  התכתבות עם בתי ספר לסיעוד (2) 

שנה 52  בוגרי תכניות לימוד גנרי בסיסי בחו"ל (3) 

שנה 52  בסיסי-בוגרי תכניות לימודים בחו"ל, לימוד על (4) 

שנה 52  בוגרי בתי ספר לסיעוד ם שלציוני (5) 

חודשים לאחר תום  3
 הבחינה

 לרישום לבחינהבקשה  (6)

שנים 5  תמיכות (7) 

שנים 5  פרסומיםו תשדירי שירות לטלוויזיה  (8) 

שנים 12  התכתבות עם משרד הקליטה (9) 

שנים 5  בקרות על תכניות בתי ספר (12) 

 מדיניות -קורס על בסיסי (11) לצמיתות

שנים 15  לפי קורס –קורס על בסיסי  (12) 

 תכניות לימודים (13) לצמיתות

שנה 52  היילודרישיונות לעיסוק במקצוע  (14) 

שנים 3  אישורי עבודה בחו"ל (15) 

שנים 3  התכתבות עם מועמדים ללימודי סיעוד (16) 

 
 מחלקת בחינות .3

 מחברת בחינה )השאלון( (1) לצמיתות

שנים 2  תשובוני בחינות (2) 

שנים 2  ערעורים של נבחנים על ציוני הבחינה (3) 

שנה 1  בוגרי חו"ל –בקשות להבחן  (4) 

שנה 52  הצהרות בריאות (5) 
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שנים 2  בחינותציוני  (6) 

שנים 2 דו"חות ברקת )מרכיב בציון של בחינות הסמכה  (7) 
 בסימולציה(

 פרוטוקולים של ועדות לנושא כתיבת בחינות (8) לצמיתות

שנים 2  התכתבות לגבי בחינת הסמכה לאחיות מעשיות)מסוק( (9) 

 תכניות עבודה (12) לצמיתות

שנים 5  שכר מרצים (11) 

שנים 2  התכתבות עם נבחנים )לא רק ערעורים( (12) 

שנים 5  התכתבות עם ספקים (13) 

שנים 3  התכתבות עם מומחים (14) 

 
 הנחיות מקצועיות .4

 הנחיות מקצועיות לתפקוד אחיות (1) לצמיתות

 פעולות חריגות (2) לצמיתות

שנה 52  תלונות, ועדות רפואיות –כשירות  (3) 

שנה 25  בקרה על הנחיות (4) 

שנה 52  הצהרות בריאות (5) 

 
 פיתוח מקצועי .5

שנה 25  ועדה לגמול השתלמות (1) 

 מומחיות בסיעוד (2) לצמיתות

 תיאורי תפקיד של אחיות (3) לצמיתות

שנים 5  כנס סגל בכיר (4) 

קרן  –קורסים ניידים למדינות מתפתחות  –קשרי חוץ  (5) לצמיתות
 הירש

 תוכנית לימודים –התמחות במדיניות  (6) לצמיתות 

שנים 12  תכתובת - מדיניות ההתמחות (7) 

 מחקרים (8) לצמיתות

שנים 5  לצורך ביצוע מחקר שאלוני סקרים ומלאים (9) 

 דוחות סטטיסטיים של סקרים ומחקרים (12) לצמיתות

 
 תקציב .6
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שנים 12  התכתבויות בנושא תקציב (1) 

שנה 15 העברות תקציביות לצורך מילוי מקום והפעלת  (2) 
 קורסים

שנים 5  אישורי העסקה למרכזות קורסים (3) 

שנים 5  רכש (4) 

שנים 12  חישוב שכר לימוד וגביית חובות (5) 

שנים 2  בשכר לימודהנחות  (6) 

שנים 12 מלגות הסבת אקדמאים וחתימה של סטודנט על  (7) 
 התחייבות 

שנים 5  מלגות קורסים על בסיסיים וחתימת סטודנט (8) 

 האגף לשעת חירום .55 

 תיק בית חולים (1) שנים  12
 נהלים (2) לצמיתות
 ועדות מקצועיות (3) לצמיתות
 דיוני הרשות העליונה לאשפוז (4) לצמיתות
 תיקי שעת חירום (5) לצמיתות
התכתבות עם גורמי חוץ ופנים, בנושא הערכות לשעת  (6) לצמיתות

 חירום
 המרכז להנחיות רפואיות מקדימות .56 

שנים לאחר מות  12

נותן ההנחיות או 

 ייפוי הכח

הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כח לפי חוק הנוטה  (1)
 למות

 השירות לעבודה סוציאלית .57 

שנים לאחר  7
שהעובד סיים שירותו 

 במחלקה

 תיק כח אדם לעובדי המחלקה (1)

 פיתוח מקצועי של כח אדם בעבודה סוציאלית (2) לצמיתות
 תוכנית עבודה של השירות (3) לצמיתות
 נהלים, תקנות וחוקים (4) לצמיתות
 בקרה על עבודה סוציאלית במערכת הבריאות (5) לצמיתות
 פרויקטים ותוכניות עבודה בעבודה סוציאלית (6) לצמיתות
 שהמחלקה עומדת בראשןועדות מקצועיות  (7) לצמיתות

ועדות מקצועיות בהשתתפות המחלקה , שהמחלקה  (8) שנים 12
 לא עומדת בראשן

 התערבות המחלקה בנושאים פרטניים במטופלים (9) שנה 25
 מחקרים וסטטיסטיקות (12) לצמיתות
 פורומים מקצועיים (11) לצמיתות
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 הרצאות המחלקה (12) לצמיתות
 פרוטוקולים של וועדות מקצועיות (13) לצמיתות

 עררועדת  .58 

שנים לאחר  12
 ירת המערערטפ

 תיק ועדת ערר (1)

 תחום התנדבות .59 

 מגן השר למתנדבים מצטיינים (1) שנים 5
 אות מפעל חיים לעוסקים במקצוע הרפואה (2) שנים 12
 נהלים של שירות אזרחי ולאומי (3) שנים 5

 , למעט נהלי השירות האזרחי והלאומיחוקים ונהלים (4) לצמיתות
 חוץ ופניםהתכתבות עם גורמי  (5) שנים 12

 התנדבות בזמן חירום (6) לצמיתות
 נהלים בדבר הפעלת מתנדבים וביטוח מתנדבים (7) לצמיתות
 פרויקטים במערכת הבריאות (8) לצמיתות
 מיפוי פעילות התנדבות בבתי חולים (9) לצמיתות
 המועצה הלאומית להתנדבות (12) לצמיתות

 ביטוח בריאות למתנדבים (11) שנים 5
 הפנים לאישור מעמדועדה הומניטרית במשרד  (12) לצמיתות

 דו"חות סוציאליים על עובדים (13) שנים 12
 העסקת עובדים בעלי מוגבלות במערכת הבריאות (14) לצמיתות

פרויקט העסקת ילדי עובדי בזק כמתנדבים במשרד  (15) שנים 5
 הבריאות

 שירות המזון הארצי .64 

 אישור/רישום לייבוא מזון (1) שנים 7
 רישום יבואן (2) שנים7
 )תנאי ייצור נאותים( GMPבקשות והיתרי  (3) שנים 7

 הנחיות היחידה (4) לצמיתות
התכתבות בדבר ועדות מקצועיות שהמחלקה  (5) שנים 2

 משתתפת בהן
התכתבות בדבר ועדות מקצועיות שעובד המחלקה  (6) לצמיתות

 עומד בראשן
 תיק אירועים חריגים, למעט מבחר (7) שנים  7
 סקרים ודו"חות של המחלקה, למעט מבחר (8) שנים 7
 דו"חות ניטור (9) שנים 3
 ניירות עמדה, למעט מבחר (12) שנים  3
 חוות דעת מקצועיות לגורמי חוץ (11) שנים 7
 מענה לתחנות הסגר (12) שנים 7
 חוות דעת לגורמי פנים (13) שנים 5
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 העתקי מכתבים יוצאים (14) שנים 5
 פניות/תלונות (15) שנים 7

נהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות ימ .61 

 רפואה

 
תכנון פיתוח ובינוי מוסדות  נהלימנהל מ .1

 רפואה

 תיקים של מנהל המינהל (1) לצמיתות
 

 יחידת מכרזים .2

תיק מכרז להקמה ו / או שדרוג מבנים ותשתיות   (1) לצמיתות
 במוסדות רפואה

 תיק הצעת קבלן שזכה במכרז (2) לצמיתות
הצעות של מתמודדים שלא זכו במכרז, למעט הצעות  (3) שנים 7

 לתכנון מבני ציבור
 הצעות אדריכלים במכרזים לתכנון מבני ציבור (4) לצמיתות

 
 תכנון פרוגרמות .3

 הנחיות ונהלים בתחום התכנון האדריכלי (1) לצמיתות
 התכתבות בנושא פרוגרמות והנחיות תכנון (2) לצמיתות
 התכתבות בנושא פרויקטים (3) לצמיתות
אישורי מתכננים שנבחרו בוועדת הרכישות לעבודות  (4) לצמיתות

 בניה
 מאגר יועצים (5) בו כל עוד יש צורך

 
 כלכלה כספים וחשבונות .4

שנים מיום  10
תשלום החשבון 

 הסופי

 חשבונות חלקיים של קבלנים (1)

 חשבונות סופיים של קבלנים (2) לצמיתות
 הקצבות לבתי חולים (3) לצמיתות
 ועדת התביעות / אפוטרופוס (4) לצמיתות
 תקציב המחלקה (5) לצמיתות
 תכניות עבודה (6) לצמיתות

 העתקותמכוני  (7) שנים 10
 

 תקציב .5

 היתרי בניה (1) לצמיתות
 תכנית בינוי עיר)ת.ב.ע( (2) לצמיתות
 התכתבות בנושא תוכנית בינוי עיר (3) לצמיתות
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 התכתבות עם גורמי חוץ (4) לצמיתות
 סקר נכסים (5) לצמיתות
 שריון קרקעות לצרכים עתידיים (6) לצמיתות

 
 מרכזי פרויקטים .6

 תיק מוסד רפואי המצוי אצל מרכז פרויקט (1) לצמיתות
 המרכז הלאומי להשתלות  .62 

 מאגר חותמים על כרטיס אד"י (1) לצמיתות
 השתלות מאדם שנפטר (2) שנה 52
 תיק מועמד להשתלות לפי איברים (3) שנה 52
 תרומות מהחי שלא אושרו על ידי הוועדה או הופסקו (4) שנה 22

 פרוטוקולים של ועדות היגוי (5) לצמיתות
 פרוטוקולים של ועדות מקצועיות (6) לצמיתות
 נהלים של המחלקה (7) לצמיתות

 השתלות מאדם חי (8) שנה 52
שמות של אנשים הממתינים לתרומה שנפטרו או  (9) שנה 22

 שהוצאו מהתוכנית
 תרומה רקמות )לא איברים( (12) שנה 52
 תורמים פוטנציאלים שנפסלו מלתרום (11) שנים 5

 סירובי משפחות לתרומת איברים (12) שנה 22
 סירובי משפחות לתרומת רקמות (13) שנה 22

 דו"ח לקביעת מוות מוחי (14) לצמיתות
 התחשבנות כספית בין בתי החולים למרכז ההשתלות (15) יםשנ 12

 דו"חות חודשיים של מתאמת השתלות (16) לצמיתות
 פיצוי על הוצאות וטיפולים מתורם חי (17) שנה 22
 הזמנה מבתי החולים לתרומת עצמות וגידים (18) יםשנ 12
 תיקים אישים של תורמים שתרמו קרנית (19) שנה 52
 תיקי פרט של מושתלים (22) שנה 52
 תיקים של אנשים הממתינים לתרומת קרנית (21) יםשנ 12
 פניות ועדת ערר (22) שנה 52
 תכנית עבודה בתחום ההדרכה לבתי החולים (23) יםשנ 5

 הרצאות בנושא תרומת איברים בקהילה (24) לצמיתות
 ריכוז חומר "קורס מתנת חיים" (25) לצמיתות

 השתלותדיווח לבתי החולים על בקרת  (26) יםשנ 5
 סיפורי תורמים ומושתלים (27) לצמיתות
נתונים סטטיסטיים על כמות ניתוחים לפי שנים,  (28) לצמיתות

כמות סירובים והסכמות ומספר החותמים על כרטיס 
 אד"י

 חומר הסברה המועלה באתר האינטרנט (29) לצמיתות
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 מרכז לאומי  לבקרת מחלות .63
חודש לאחר פרסום 

 הדו"ח

 שאלוני נתונים (1)

 דו"חות וסטטיסטיקות (2) שנים 12
 פרסומים (3) לצמיתות
 התכתבות בדבר מחקר למעט חומר מינהלי (4) לצמיתות

 התכתבות מנהלית בדבר מחקר (5) שנים 5

 


