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מס  ____200516/__:'חוזר
 

 ה"תשס,אייר'י,ירושלים       
 2005,מאי19        

 
מס  ___11/41/_:'תיק

 
החולים:אל בתי  מנהלי

ונפות מחוזות הבריאות–רופאי  לשכות
דחופה לרפואה המחלקות  מנהלי

לפתולוגיה המכונים  מנהלי
משפטית לרפואה המכון  מנהל

 
וב :הנדון למשטרה הודעה מוותחובת של במקרים משפטית לרפואה במכון גופות  דיקת

טבעית לא  מסיבה
מס:סימוכין  25.12.97:מיום67/97'חוזרנו

מס  6.11.00:מיום56/00'חוזרנו
 

שבסימוכין לחוזרנו ובהמשך פליליים לעיניינים המדינה לפרקליט המשנה פניית ,בעקבות
להנחו מכם ומבקשים חוזרים מובאתהננו בו מקרה בכל כי במוסדכם הרופאים כל את ת

שמותו חשש וקיים אישפוז במהלך נפטר שאדם או חולים לבית חיים רוח ללא אדם גופת
מתאונה כתוצאה כלומר טבעי לא מוות בסוג ידוע,התאבדות,נכלל בלתי או יש,רצח

הצורך ובמידת למשטרה הפטירה על ל,להודיע לנתיחה הגופה את לרפואהלהעביר מכון
 .משפטית

 
לכאורה המהוות המוות סיבות רשימת המחייב,להלן טבעי לא מוות הודעה,כאמור,סוג

 :למשטרה
 
אלימות .1 והזנחה(מעשה כימית או במשפחה)פיסית אלימות שמעשה.או מוות  כולל

ישירה סיבה ולא למוות תרומה היווה  .האלימות
 
ב.התאבדות .2 התאבדות הרעלהכולל  .אמצעות
 
רכב.תאונה .3 תאונות ספורט,עבודה,כולל ופנאי,תאונות  .בית
 
סמים .4 אחרים,תרופות,הרעלת כימיים וחומרים  .אלכוהול
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מותו .5 טרם כבריא מוכר שהיה אדם של צפוי ובלתי פתאומי  .מוות
 
אסיר .6 או עציר של  .מוות
 
פסיכיאטרימוות .7 חולים בבית מטופל  .של
 
המפגר .8 לאדם במוסד חוסה של  .מוות
 
חייל .9 של פעיל,מוות שרות בזמן בטחון איש או  .שוטר
 
 

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר  .הואילו
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הכללי:העתק  המנהל
המדינה  המשפט–פרקליט  יםמשרד

המדינה לפרקליט פליליים(המשנה המדינה,)לעיניינים  ,פרקליטות
המשפטים  משרד

ישראל–ל"מפכ   משטרת
הכללי  למנהל  המשנה

בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה  ל
המשפטית  היועצת

הציבור בריאות שרותי  ראש
הנפש בריאות שרותי  ראש
כללית לרפואה האגף  מנהל

משפטיתמנהל לרפואה הלאומי  המרכז
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי  קופות

הלאומיות המועצות  מרכזת
הרפואית  הספריה

ראשי הרווחה–רופא  משרד
 ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע  ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי  שרות
ישראל–ר"קרפ  משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות  "הדסה"–ל

הבריאות האוצר–תקציביםאגף,רכז  משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות  ר
המדינה"יו רופאי ארגון  ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר  ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה  ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים  בית

המדינה  ארכיון
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מפורסמים בו האינטרנט אתר וחוזריכתובת הרפואה מינהל חוזרי
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל


