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 ב. משרד הבריאות

 הבריאות שרדמ. 9

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

שנים מיום הולדתו  100 תיק אישי של עוסק במקצועי רפואי (1)
שנים  7העוסק או של 

מיום פטירתו, לפי 
 המאוחר

, 80גיל לגיע העוסק בה יק פרט של עוסק בסיעוד ת (2)
ותו, מנים לאחר ש 7או 

 מוקדםהלפי 

יק בקשה לקבלת מעמד מקצועי של ת (3)
עוסק בסיעוד כשהמבקש לא התייצב 

 ניםש 7 לקורס השלמה 

יק בקשה לקבלה של מעמד מקצועי של ת (4)
כשהפונה ניתק את הקשר עוסק בסיעוד 

עמדו מ לפני התויית תכנית לקביעת
 ניםש 5 המקצועי 

 ה אחתשנ ופס לרישום מומים )נספח להודעה על ילוד חי(ט (5)

יפול הטנים לאחר ש 7 ישור הפסקת הריון א (6)
 חרוןהא

ישום רמים לאחר י 30 ודעה על התאבדות או על נסיון התאבדותה (7)
הודעה בכרטסת הפרטי 

 סטטיסטיתה

 ניםש 5 ו"ח על ניתוח גוויה ד (8)

 )נמחקה( (9)

 )נמחקה( (10)

חולים -ופס קבלה וטופס שחרור מביתט (11)
 שחרורהנים ממועד ש 8 שירותי בריאות הנפשב פסיכיאטרי המצוי

 

 האגף למחלות ממושכות וזקנה –שרד הבריאות מ .10

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

יק של חולה כרוני שאושפז על חשבון ת (1)
 ה אחתשנ המדינה בהשתתפות המשפחה

יק של חולה כרוני המאושפז באחד ת (2)
 החולהרת יטפ ה לאחרשנ וסדות מלב"ן, למעט רשומות רפואיותממ

קשה לאישפוז חולה כרוני כשהחולה ב (3)
 ירת החולהפט דשים לאחרח 2 טר לפני האישפוזפנ

בלת קאחת לאחר  שנה יק בקשה של נכה גפיים לשינויים בדירהת (4)
משרד השיכון מההודעה 

 מבוקשיםהל התיקונים ע

ו"ח על תנועת חולים הרשומים בתחנות ד (5)
 ניםש 5 למניעת מחלות ריאה
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 לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות –שרד הבריאות מ .11

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 

רסום פנים לאחר ש 5 יק פרט של בעל מקצוע רפואית (1)
 רשיון ברשומותהביטול 

דת לינים לאחר ש 80 דינההמה רפואית של עובד יקיק פרט בדבר בדת (2)
 או העובד

טיפול ה נים לאחרש 20 בדיקההמ כשהוטלה עליו הגבלה כתוצאה
 מוקדםהפי להאחרון 

צוע בי נים לאחרש 10 דינהמה יק פרט בדבר בדיקה רפואית של עובדת (3)
 הבדיקה

 פואיתהר ה מהבדיקה,צאותשלא הוטלה עליו כל הגבלה כ
 ובד נמצאת בתיקו האישיעה כשההודעה על כשרות

בדיקה רפואית של מועמד יק בדבר ת (4)
 ה אחתשנ לשירות המדינה שלא נכנס לשירות

יק פרט אפידמיולוגי בדבר מחלה ת (5)
מדבקת, למעט תיק בדבר מחלת מין, 

 ניםש 7 צרעת, שחפת או סרטן

טירת פנים לאחר ש 7 רוני או חולה נפשכ יק של חולהת (6)
שנים  20ו אהחולה, 

אחרון האחר הטיפול ל
 המוקדם

 תשומות בדבר קבלת פטור או הקלור (7)
לארץ מטעמים -כספיות לשם נסיעה לחוץ

 ניםש 7 רפואיים והומניטריים

שומות בדבר קביעת אחוזי נכות לשם ר (8)
 שנים 7 ןפוהתקנת טל

יק של רשות מקומית בדבר ביטוח רפואי ת (9)
 שנים 7 לנתמכי סעד

שומות בדבר סדרי אישפוז בבתי חולים ר (10)
 ניםש 7 פוזומימון האיש

 ניםש 7 יק בדבר מפגעי תברואה בישובת (11)

 ניםש 5 ר תלונה על מפגע תברואתי דבשומות בר (12)

 ניםש 7 יק פרט בדבר בדיקת מים בישוב ת (13)

שומות בדבר פיקוח תברואי במוסד ר (14)
חינוכי, לרבות בית תינוקות, גן ילדים, 

קיטנה, גדנ"ע, ישיבות וכד', למעט 
 ניםש 7 יםתכניות וסקר

 ניםש 7 שומות בדבר פיקוח על מצרכי מזון ר (15)

שומות בדבר מתן רשיון למפעל ליצור ר (16)
ון, למעט התכניות של המפעל זמ
מסמכים הקשורים במתן הרשיון הו

 חדש צאת רשיוןהו מים לאחרי 30 האחרון

סקת הפנים לאחר ש 7 צור מזוןייק פרט בדבר פיקוח על מפעל לת (17)
 ל המפעלשפעולתו 
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סקת הפ נים לאחרש 7 בר פיקוח על עסקי בידור, בדיק פרט ת (18)
 פעולתו

 ל העסקש ולת, בתי מלון כמ

 ניםש 15 ודעת פטירהה (19)

 ניםש 10 עתק רשיון קבורהה (20)

 ניםש 3 עתק נתיחת גוויהה (21)

ו"ח בדיקה רפואית מיוחדת )אסירים, ד (22)
 יםנש 7 עולים, נוער עובד וכדומה(

 ניםש 5 עתק סיכום מחלהה (23)

 ניםש 5 ופס בענין כלבתט (24)

 ניםש 3 ו"ח בדיקת מים ד (25)

 ניםש 3 ישום חיסוניםר (26)

 ניםש 3 דו"ח בדיקת מזון שנשלח למעבדה   (27)

 ניםש 5 ו"ח בדיקה של טיב תכשירד (28)

 ניםש 5 שיון יבוא של חומרי רפואה ר (29)

 ניםש 3 יתר יצוא של חומר רפואה ה (30)

 ניםש 5 ישור לייצור אצוותא (31)

 ספר-תחנות אם וילד ובתי –שרד הבריאות מ .12

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

נים לאם ש 55לאת במ שומה שלפני הלידהר (1)
 תינוקה

וק ינשומות בדבר המשך הטיפול בתר (2)
 ניםש 15לאת לילד במ אשונה, השניה והשלישיתרבשנה ה

רשומה הביעור  עם עטפה משפחתיתמ (3)
 ל המשפחהשהאחרונה 

 שנים 25לאת לילד במ רטיס גדילה והתפתחות של ילד כ (4)

נים מיום ש 10לאת במ רטיס בריאות של תלמיד כ (5)
מוסד בלימודים הגמר 

 החינוך

לי שיניים בדיקות ראייה, שמיעה וטיפו (6)
 שנים 20 של קשישים, למעט דוגמאות

 

 בתי החולים הממשלתיים –שרד הבריאות מ .13

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 ניםש 10 נקס קבלת חולים פ (1)

 ניםש 100 נקס אבחנות ומפתח שמי של חולים פ (2)

 ניםש 100 ליון סיכום מחלה או מכתב סיכום לרופא המטפלג (3)

פוז ישאהנים לאחר ש 20 יק רפואי של חולהת (4)
 טיפול האחרוןהאו 

 נים לאחרש 7שנים או  25   
שאין כ טירת החולהפ

 יכום מחלהס בתיק
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פי -ית המוצאת עלאעתק של תעודה רפוה (5)
 ניםש 7 הנתונים שבתיק הרפואי

 ניםש 7 ן סמכי חדר מיומ (6)

 ניםש 10 פר בדיקות מעבדהס (7)

 ניםש 10 פר ניתוחיםס (8)

 ניםש 10 פר רופאים מרדימיםס (9)

 אחת השנ נקס רנטגן פ (10)

יפול הטנים מתום ש 10 י הצילוםפל ילום רנטגן, למעט דו"ח על הממצאיםצ (11)
תיק תצלומי בהאחרון 

נים לאחר ש 7ו רנטגן, אה
פי לטירת החולה, פ

 המוקדם

 רשים במכון או במעבדה:ת (12)

 ניםש 10 ממצא פתולוגי  -

 ניםש 2 ממצא שלילי  -

 ניםש 10 .ק.ג. שלא בתיק הרפואי א (13)

פר רישומים של אחיות כולל רישום ס (14)
 ניםש 7 הוראות הרופאים

ת משמרות של אחיות כולל ירפר מסס (15)
 ניםש 7 דו"ח על טיפולים

 נהש 100 פר לידותס (16)

 ניםש 100 פר פטירותס (17)

 ניםש 10 ישום גוויות נפטריםר (18)

 ניםש 10 ופס דרישת ניתוח גוויה ט (19)

 ניםש 25 רוטוקול על נתיחת גוויה פ (20)

ה יקדו"ח מימצא ומפתח שמי של בד  (21)
 ניםש 25 היסטולוגית מיקרוסקופית

 ניםש 15 פר בדיקות של סוגי דם בבנק הדםס (22)

 ניםש 7 פר תורמי דםס (23)

 ניםש 3 לבנק הדם זמנהה (24)

 ניםש 7 פר הכנת הדם בבנק הדםס (25)

 ניםש 7 רויים בבנק הדםעיפר עירויים וכרטיס ס (26)

 ניםש 3 נקס לרישום סמים מסוכנים בבתי מרקחתפ (27)

 ניםש 3 זמנת תרופות בבתי מרקחתה (28)
 

 המכון הרפואי לבטיחות בדרכים –שרד הבריאות מ .14

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

ח לומש דשים לאחרח 3 ואיפר יק של אדם שנבדק במכון ואין מימצאת (1)
 סיכום

 משרד הרישויל דיקותהב בוקש ואיןמהנהיגה ההמגביל הענקת רשיון 
 דרישה לבדיקת ביקורת 

יק של אדם שנבדק במכון, ובו דרישה ת (א1)
 ניםש 2 לבדיקת בקורת

 



6 

 

יק של אדם שנבדק במכון ויש דרישה ת (2)
 ניםש 2 לבדיקת ביקורת שבוטלה לאחר מכן

 ניםש 20 היגיק של אדם שהמכון לא אישר מתן רשיון נהת (3)

 שנים 20 המשפט-של אדם שהועבר למכון על ידי בית יקת (4)

ידי  ליק של אדם שהועבר למכון עת (5)
 ניםש 20 המשטרה לאחר תאונת דרכים

 ניםש 20 יק של אדם שנשלל ממנו רשיון הנהיגה ת (6)

 ניםש 2 יק של אדם שהופנה למכון ולא סיים את בדיקותיות (7)

 ה אחתשנ יק של אדם שהופנה למכון ולא הופיע לבדיקה ת (8)
 

 תחנות למניעת מחלות ריאה –שרד הבריאות מ .15

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

 יק רפואי של חולה שחפת, כולל צילומית (1)
 ירת החולהפטנים לאחר ש 7 טגןנר

צילום מהנים ש 20 תיק ול נפתחא ילומי רנטגן של חולה שחפת שלצ (2)
נים לאחר ש 7אחרון או ה
פי לטירת החולה, פ

 המוקדם

צע צילום בונים אם ש 10 ולוגיתפ ילומי רנטגן זעירים )מיניגרף( עם מימצאצ (3)
ם לא אשנה  20דול, ג

 ילום גדולצבוצע 

ילומי רנטגן זעירים )מיניגרף( ללא צ (4)
 ניםש 5 יגמימצא פתולו

 מעבדות למזון –שרד הבריאות מ .16

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

תעודת  –ומן עבודה לבדיקת מזון י (1)
ממצאים וחוות דעת של מומחה שנערכו 

 ניםש 7 עקב תלונה או מימצא פגום

נקס רישום על קבלת דוגמאות מזון פ (2)
 ניםש 7 לבדיקה

 חתה אשנ זמנת בדיקה מאת משרד ממשלתי ה ופסט (3)

 שרד הבריאות, המכון לרפואה משפטיתמ .א16

 תקופת החזקת החומר                                              סוג החומר

וות דעת רפואית בדבר בדיקה חיצונית ח (1)
כולל תשלילי  –של גופה או נתיחת גופה 

 ניםש 20 רנטגן ותמונות
 ניםש 5   וות דעת רפואית בדבר בדיקת אדם חיח (2)


