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 פרטת הויו זכאתירים קים המסדחו

 1992 -"ב נהתש, וותריוח  האדםודבוד כיסוק ח .1

 1996 – ו"נהתש ,להוח הותיווק זכח .2

 3-12 פיםיעספרק ב': ; 1,2 פיםיעספרק א':  :1994-"דנהתש, יתלכת ממויארח בויטוק בח .3

 1991 –"א נתשה, נפש להוחל בופיטלוק ח .4

 1992 –"ב נתש ה,נפשי לוחל בופיטות נתק .5

 2000-"סהתש, הליקהפש בני כנום קיוק שח .6

 2005 –ו "התשס ,ותלמה וטנהה לוהחוק ח .7

  1996-ו"נש, תניםיטס בקידיאי פינג יוליגלוק ח .8

 )316 יףען (סויר הפסקת הן ב':מיוף, ס בגותעיפג י'פרק ן, ישנועהוק ח .9
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 ודק בסיעסו העיאתירים קים המסדחו

 33יף ע ס,1940, העם ותיארודת בפק .1

1, 7, 59ים פיע, ס1976 -"ז להתש )ח חדשוסנים (אפור הודתפק .2

 2001 –"א שסהת ות)גיחר ותלועפ עולביצ ותיוריאים (כשפוהר ותנתק .3

 1929 -, ותלדייהמודת פק .4

 1981 –"א מהתש ות)אפי במרדועיסות ו(צעם  התויארות בנתק .5

 1988 –"ט שמהת לים)וחי בתוד בעיים בסוסקעהעם (ת ויארות בנתק .6

  2013 -"ד עשהת, וד)עיסה במחואר מות וראישהעם (ת ויארות בנתק .7

 חוויובת ד ח(ב) ד. (א)2010 368-"אעתש )108ס' ן מויקת( 1989-ן" תש)26 מס'ן ויקתן (ישנועהוק ח .8

 2001-ב"התשס) 7 מס'ן ויקה (תחפשת במוימלת אעינמלוק ח .9

 1975 –ו "להתש ות)ימלחשש אל ע העודההעם (ת ויארות בנתק .10

 1999 –"ס התש, 1979 –"ם שהת, ליםו חיבבתים נכוהמס מיםהס ותנתק .11
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 :וד הסיעלנהיל מ שחוזרים

 לי שעוהמקצ וקיסע התיבלל עתל עתו מפסונות שלועפהוז כיר"  197/2022ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .1
 "מכתוסהמ ותחהא

 ייד לעה לבהצת יקלא בדלג דם וסעת ילקב יידרוו חת דםיקל"   196/2022ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .2
 "להיקהמכת בוסמות אח

 וחתינלים עמדוהמים לפו מטבקרב )מהו(סט יוםפום קין מוימס"  194/2022ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .3
 "וזפהאשערך מה בומום סטחת ת/מרכזתמתאממכת וסמות חלאד ועיסלת ועפן כבט

 ותעפר ה עםאהלה מרהכל בפולמטה נהז תלתחהל ע טהלהח"  193/2022ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .4
 יהגולוירונום, יק שותקלמחבמכת וסמות אחל ודעי סלתועפי כנוראשה עילבן דומ אעוביצחר לא עהילב

 "יהריאטוגר

 )נההזית ורניצ(ום טוססטרג יתורנישל צה חזר הוה אפלהח"  192/2022ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .5
"Tube Gastrostomy Balloon יתנולבעם ת יורניס לציחיתוזר מהחה ליקההווז פהאשערך במ

 יוחע מוירלאחשד עם ל פוטל במופית בטוסמכהמ ותאח הידקפת" 191/2022ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .6
 "להיההקו וזפהאשערך חד במ

 ןומדאות עאמצית בוגלוריונ כהערהע וציב " 190/2021ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .7

NIHSS (National (Institute of Health Stroke Scale)   ,יחוע מוירת אעבו חשד א  עםלפובמט 
 "תיוגלוריונהה קלמחובה פודחה ואפלרה לקמחמכת בוסמות אחלד ועית סלועפכ

 ודעית סלועפן כתת השיחופל לשנתרת צנסהכ לעה טלהח" -180/2021ס'  מודעיס הלהנימוזר ח  .8
 "דהילי רחדגרת מסובות דלוית וקלמחות בסמכות מויאחל

 ותיללכ(ל ופית טודייחו ותפארות, מלקמחמרת במש תויראח" -177/2021ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .9
 "2021ן ועדכ –ה ליקהוב וזפשבא) ותחדויומ

 רוםיחידת לע בויך סור/ת לצכוסמת מוח/ל אשות ריחת כשבטה" - 172/2021ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .10
 ")פאוו רת אדליימ(וד לילסמך ומעדר יבה

 ותחי אדיל עי נורוכי טואקנשם  ומל פובמטית לופיהט ישההג" -161/2020ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .11

 "וזפהאשך ערת במוסמכמ

 קהלמחתאר/במות ובדעות שכוסמת מויאחל ודעית סולועפ"  -162/2020 מס'וד עיהסל נהיוזר מח .12

 "םילו חיתבה בנורוי קלוחל בופילט

 וזפהאשערך במן ומיר מעזח וכל ות שליעפו וקיסעי מותח"  -2020\163 מס'וד עיס הלנהיוזר מח .13

 "הליההקו

  בלבד)לדשי ומלי(צן טגני רמוליצלל פות מטיינפהל ע טהלהח" -165/2020 מס'וד עיהסל נהיוזר מח .14

 "ליםו חיתבית בפדוורתאה פאת במרמכוסמות אחלוד עית סלוכפע
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 ותעבאמצ 3,4ות גי בדרופירי ישים קעל בפצופיטל ע טהלהח" -166/2020 מס'וד עיהסל נהיוזר מח .15

 "תיהב מתארובה ליקהמכת בוסמות אחל ודעי סלתועפים כעי פצופירלות יגולונוטכ ותתקדממות בישח

 וך,ני חנים, שש שעדה דיל ילאיגים בדלינת בווי מכתלות בעפגיה" – 158/2019 ודעיהסל נהיוזר מח .16

 "להיקההווז פאש הערךת במכוסמת מואחי דיל ע ותיארום בידקוה עינמ

 כתוסמת מואחי ידל עית תוכרל ס רגות בכףערבתוהר ויתאה, עינמ" – 154/2019וד עיס הלנהיוזר מח .17

 "להיקההווז פהאשערך במ

 וזפהאשערך ת במכוסמת מואח ייד לעל בכאב ופיטוה עינן מדומא" – 155/2019וד עיס הלנהיוזר מח .18

 "הליההקו

 ודגינ ומר חלאל וחמ CTקת ילבד לפו מטיתינפהל עה לטחה" – 160/2019וד עיס הלנהיוזר מח .19

 "יחומח ורילאחשד ו בראש אלת חבעם  ריםוגבמב

 "להיקהובוז פשים באלפורב מטבקות ליפנלות נוכסור מיתא" - 145/2019וד עיס הלנהיוזר מח .20

 "הליההקוז ופהאש ערךבמ - "ל"מקמרת עברת מש היךלהת" - 151/2019 ודעיהסל נהיוזר מח .21

 וזפהאש ערךק במעסוהמ ודעילסט נודטל סות שליעפו וקיסעי מותח"  -2019/ 152 ודעיהסל נהיוזר מח .22

 "הליההקו

 "להיההקווז פהאשערך מץ בלחי על בפצופיטוה עינמ" - 153/2019 ודעיהסל נהיוזר מח .23

 "להיקהוהוז פהאשערך מות באח הלי שודפקהתל יאטנצופ היוצימ" - 144/2018וד עיס הלנהיוזר מח .24

 "להיקהוב וזפשה באנקלהלדת וית הדרכ"  -142/2018 מס'וד עיס הלנהיוזר מח .25

 ותעבאמצ וזפבאש וגרבמ לפולמט ופסקתהו ןצחמ ןתמ על טהלחה"- 127/2017וד עיס הלנהיוזר מח .26

 "הוכנמ מהירז ותערכמ

 ןדעממ לוטשב יהגולורנטואגסטרב המחומ אפולר עויסה ותלועפ"- 132/2017וד עיס הלנהיוזר מח .27

 "ודעיס ותלועפכ ווכרהות וגירח ותלועפכ

 רהומח יהמיקלוגפיהב וכרתס להולח ןוגוקלג הזרקת על הלטהח" - 121/2017וד עיהס לנהיר מוזח.  28

 "םייח נתומסכ

 "ןועדכ -וד עיים בסוסקע הערךמחבת הר " - 2017/ 120 ודעיהסל נהיוזר מח .29

 נהוראש גהמדר לחץ יעבפצ ותומשח ותבישבח לופיט על טהלהח" - 126/2017וד עיס הלנהיוזר מח .30

 "יהינוש

 "6102ן ועדכ -י פתורהתל ופיט הלוהינ"  - 117/2016וד עיס הלנהיוזר מח .31

 וןכעד -  יאופר וסדממ וררשח עתב יודעיהסל ופיהטחת רצף בטה" - 118/2016 וד עיהסל נהיוזר מח .32

 "  2016 וזר ח
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 ותפוסוהמת ותגיר חותלועפווד עיסות לועפע וצילבר ית הןמת"- 104/2014וד עיס הלנהיוזר מח .33

 "ותסמכות מויאחל  שוקיסע הגרתלמס עתל עתמ

 אפואה, בשם רופלר'ר י סטזדיל עה נתינשית, ואפ ראהורהי ולימ"  -96/2013ס' מוד עיהסל נהיוזר מח .34

 "ורשהמ

 "ןהשת יתוחפל לשנתרנסת צהכ לעה טלהח"  - 97/2013   ס'וד מעיהסל נהיוזר מח .35

 "ותכוסמת מויאח ייד לע ייםלופיטים לוקווטפר במושי השותלוגב" – 94/2012ד ועיס הלהניוזר מח .36

 נהקום יפעם ל פולמט יים, חלתיה מצלועפה כיארכלט להונקת חזרה" – 86/2010ד ועיס הלהניוזר מח .37

 "תוסמכמות אחמת וד ברעיסלת ועפ -יה)ומטוסיא(טרכ

 "כיםסמות מוחו אאח י אדין מרשם בתמ"  - 87/2010' ד מסועיס הלהניוזר מח .38

 "תוידינה בעזרלים וקהזק ליםוחור תיא" – 55/2003ד ועיס הלהניוזר מח .39 

 "לדתיית מימחתוות חת אימתח" – 56/2003וד עיהס לנהיוזר מח .40

 

 תהבריאושרד ל מש לילל הכנהי המחוזר

 "ותאיהברערכת מות בימלהא עתפותעם ות דדוהתמוה עינמלות כערה" – 6/2020י ללהכ לנהמ הוזרח .1

 "יריאטיכספוז פים באשלפומטוד ידבוית נה מכלהגב" – 10/2018י ללהכ לנהמ הוזרח .2

 "וריקל בי עורי"א -  09/2011י ללהכ לנהמ הוזרח .3

 "ות יארהבערכת מית בנוולשית ותבה תרנגשהוה התאמ" – 7/2011י ללהכ לנהמ הוזרח .4

 "ייםאופרות וסד במייםתות שגרריזהי עאמצ" - 10/2010 יללהכ לנהמ הוזרח.5

 "תולמ טהונ הלהוהחוק חום יישלת ויחנה" – 7/2008י ללהכ לנהמ הוזרח .6

 חום בתעומקצ ישנע אוידיה (פחבמשות מיל אעתינמלות נתק" – 01/2003י ללהכ לנהמ הוזרח .7

 ")ותיאהבר

  "ותעמרהתי עפגנים נקל בזופיטל והנ" - 22/2003י ללהכ לנהמ הוזרח .8

  םילפט מי"ע חהפ במשתוימל אותעפגנ נשיםב לופיטו ורתי אלוהנ" – 23/2003 יללהכ לנהמ הוזרח .9

  "להיקהובוז פבאש -ות יאבר הותמסגרב

 "ית ניה מפיי תקעפגנל בופיטל והנ" - 24/2003 יללהכ לנהמ הוזרח .10

 "החנהזוות ללעת היעפגנ ניםיטל בקופיטוי ויהור זתיא" -  25/2003 יללהכ לנהמ הוזרח .11
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https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
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 הל הרפואנהמירי חוז

 ח קצרוולט דם ילים בכנתרורים בצהקשים מויהזעת ינלמ ותיחנה" -11/2021ה אופר היבתט חוזרח .1

"וךרח אוולטו

 "ייםואפים רנ מתקו/או ותוסדבמה יאיהח ערךמל ויהנ" – 03/2019ה ואפהרל נהיוזר מח .2

 ריםיבי אויהבזות יועטעת ינמ - יתנשלופה לועפ ורךאתר לצ ןומיס" – 04/2018 ה ואפהרל נהיוזר מח .3

"וחתינלים עדויהמ

 "םלת דלקב מההסכ" - 03/2014ה אופל רנהיוזר מח .4

 " ןויכ סותנב"ות פון תרמת - 41/2013ה ואפהרל נהיוזר מח .5

 "יואפל רופיטן תורך מים לצלפומטל ית שיזפ לההגבלל הונ" - 15/2009ה אופל רנהיוזר מח .6

 "ייםואפ רותוסדים במיידת נייגיה" - 24/2009ה אופל רנהיוזר מח .7

 וזפרת אשסגו במשוו רכאו/ל אדם  שופוגל עס ופורוטפאי ונימ" – 10/2006ה אופל רנהיוזר מח .8

 "מושךמ

 לה שנחהזו יניל מוצינ חה,פ במשותימלאי עפגנל עה עדוהה ובתח" – 17/2006ה אופל רנהיוזר מח .9

"עשיי רחסום יניקט

"ויביומרכ י דםיוריע ןומת נק דםת בלעפה" - 11/2020ה אופל רנהיוזר מח .10

םחרייאות ואשרד הברמ –וספים ים נסומפר

 "לא בישרחיםלאו ותיחלאי תהא ודהק" .)2018ל (ישרא בחיםהאו ותיאח הותהסתדר .1

 ליםו חיים, בתיריאטרוגים יללכים לוחי : בתותיכאי דלמדית מולאהית נכהת). 2019ות (איהברמשרד  .2

)20-44 דיםומע( 2013-2018ים נ לשםמסכ "חוד –ום רי חיותירושלב חות פיפש, טנ התויאלבר

אל.ישרנת  מדיות,יאשרד הבר) מ04/04/2019ון עדכ( חיסוניםיך תדר

 י":ללפרק כ"וך תמ ייםטנוולים רפיעס

2018 ילויות, לדי הליבגה השגר ינויסחח ול –

  ותיללות כוראהים נויסח –

  ניםוסי חןי מתויתע –

 םינש 17ל יד געים יתים שגרנויסחמת להש –

 םיחדוימים ן במצבויסח –

 םינויסחן מתחר לא יסלקסיפנא –
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