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הוועדה לבחינת הרפואה 
המשפטית בישראל 

הועדה לבחינת הרפואה המשפטית בישראל, מונתה על ידי שר 
הבריאות, ועתידה לדון בהיבטים שונים הנוגעים לתחום הרפואה 

המשפטית בישראל. 

הנושאים העיקריים בהם תדון הוועדה הינם: 
בחינת התשתית המשפטית והכפיפות המקצועית במסגרתה . 1

פועל המרכז הלאומי לרפואה משפטית והמנגנונים להבטיח 
את מקצועיותו ואי תלותו של המרכז.

בחינת האפשרות בהסמכת גופים נוספים לתת חוות דעת . 2
ושירותי רפואה משפטית.

ומבנה מערך הרפואה המשפטית . 3 הגדרת מודל ההפעלה 
הרצוי במדינת ישראל וקידום התחום המקצועי של הרפואה 

המשפטית בישראל. 

כל המעוניין להביע את דעתו בפני הועדה או להעביר לעיונה 
חומר בכתב לגבי הנושאים לעיל, מתבקש לפנות באמצעות 

טופס בקשה בלבד

עד ליום ט"ז אדר א' תשע"ו – 25.2.2016 

 אל לשכת היועצת המשפטית במשרד הבריאות
forensic @moh.gov.il :באמצעות דוא"ל 

או באמצעות הדואר לכתובת: משרד הבריאות ת.ד 1176 
ירושלים 9101002 

ניתן להוריד את טופס הבקשה מאתר משרד הבריאות 
 www.health.gov.il :בכתובת

הועדה אינה מתחייבת שכל הפונים אכן יופיעו בפניה.
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 לבחינת הרפואה המשפטית בישראל להופיע בפני הועדה  לשלוח חומרים/ טופס בקשה                          

 

 תאריך: _____________________________

 

 שם: _________________________________________________________________

 

 _________________________  כתובת:_______________________________________

 

 :________________________EMAILפקס: _________________________כתובת דוא"ל 

  

 : ____________________________יטל': __________________________  טל' סלולאר

 

 להופיע בפני הועדה: לשלוח חומרים או את הנושא לגביו ברצונך   X-סמן ב

 משפטית לרפואה הלאומי המרכז פועל במסגרתה המקצועית והכפיפות המשפטית תיתהתש בחינת 
 .המרכז של תלותו ואי מקצועיותו והצעות למנגנונים שיבטיחו את 

 משפטית רפואה ושירותי דעת חוות לתת נוספים גופים בהסכמת האפשרות בחינת. 

 התחום וקידום שראלי במדינת הרצוי המשפטית הרפואה מערך ומבנה ההפעלה מודל הגדרת 
 . בישראל המשפטית הרפואה של המקצועי

  נוספיםנושאים 

  אני מעונין להופיע בפני הוועדה 



 

 המשפטית לשכת היועצת 
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 עם הנושאים הנדונים ע"י הועדה?  מהו הקשר שלךפרט 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 שברצונך להעלות בפני הועדה:  פרט את הנושאים העיקריים 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

  עמודים. חמישה לצרף לבקשה נספחים בהיקף של עד  ניתן  

 

 'לא ייבדקו  21.2.2012 -בקשות אשר יגיעו לאחר תאריך ט"ז אדר א . 

 

  :לבירור פרטים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דוא"ל forensic @moh.gov.il  
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