
 
        51.013נוהל מס':  

 אגף לבריאות הנפש                              3מהדורה מס': 

 נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים הנושא:                 דפים      13מתוך   1 דף 
                           01/05/2017 :  בתוקף מ

 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

 

 

 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי

 

 

 רשימת עדכונים :

 תאריך שם המעדכן אור העדכוןית הסעיף מהדורה

את הנוהל "טיפול נוהל זה מחליף   2

" מקובץ נהלים בתי 22בנפטרים מס' 

 .1995חולים פסיכיאטריים דצמבר 

 01/2017 אילנה אהרונוביץ

 09/07/2019 אילנה אהרונוביץ אמנת וינה –מסמכים ישימים  3.8 3

 09/07/2019 אילנה אהרונוביץ  פטירת אזרחים זרים  -שיטה  6.2 

 09/07/2019 אהרונוביץאילנה  עדכון אלמנטים מדידים  
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 יפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי ט

 י כלל .1

  פטירה .רגילה פטירה/ מתרחשים אירועי פטירה פתאומית/מוות לא טבעי ,במהלך הטיפול במטופלים בביה"ח
נוהל זה בא להסדיר את תהליך הטיפול חקירה של סיבות המוות. בדיקה/במהלך אשפוז פסיכיאטרי מחייבת 

  .בנפטר

    מטרה .2

 קבלה, רישום נפטר ורשימת הודעה על פטירה לקרובים.להסדיר תהליך  .2.1

 פטירה פתאומית.להסדיר טיפול בנפטרים במקרים מיוחדים כגון: מוות בלתי טבעי,  .2.2

  מסמכים ישימים .3

 .1991 -התשנ"א  חוק לטיפול בחולי נפש .3.1

 .1996 –חוק זכויות החולה התשנ"ו  .3.2

 .1958 -חוק חקירת סיבות מוות התשי"ח .3.3

 .1992-התשנ"ב  תקנות לטיפול בחולי נפש .3.4

 .1998 -הודעה על פטירות ואירועים חריגים ( התשנ"חתקנות בריאות העם ) .3.5

  ."נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כללים" 01128/2חוזר מנהל הרפואה מס'  .3.6

 ."נוהל פניה למשפחה לתרומת אברים ורקמות  1/2003חוזר מנהל הרפואה מס'  .3.7

 .1963אמנת וינה בדבר יחסים קונסולריים משנת  .3.8

   הגדרות .4

 ."נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כללים" 28/2011חוזר מנהל הרפואה מס' כפי הרשום ב

 :בנוסף קיימת הגדרה נוספת כמפורט להלן

חדר יעודי בתוך בית החולים להחזקת נפטרים , או חדר מתים אחר עמו יש לביה"ח הפסיכיאטרי  -חדר מתים
 הסדר להעברת נפטרים .

 וסמכות   אחריות .5

   הודעה על פטירה ורישום הינה של מנהל בית החולים או מי מטעמו.האחריות להבטחת מתן  .5.1

 הסמכות לקביעת אחראי לניהול ספר הפטירות הינה של מנהל בית החולים או מי מטעמו.  .5.2

  טהשי .6

  ."נהלי קבלה ושחרור בבתי חולים כללים" 28/2011חוזר מנהל הרפואה מס' בהשיטה הינה כפי הרשום  .6.1

 :  להלןגדים נוספים המפורטים ימים היבנוסף קי

 פטירה פתאומית .6.1.1

 :דיווח למשרד הבריאות המחייבים כפטירה פתאומית המקרים המוגדריםלהלן רשימת 

 .שעות מזמן קבלת אדם לאשפוז 24פטירה בתוך  .6.1.1.1

http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2011.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2011.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr28_2011.pdf


 
        51.013נוהל מס':  

 אגף לבריאות הנפש                              3מהדורה מס': 

 נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים הנושא:                 דפים      13מתוך   4 דף 
                           01/05/2017 :  בתוקף מ

 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

כתוצאה ממחלה ממושכת שנה פרט לפטירה שארעה  30פטירת אדם שטרם מלאו לו  .6.1.1.2

 .ניוונית או כרונית

  .פטירה בלתי צפויה .6.1.1.3

 .תוך ביצוע ניתוח או שבוע ממועד ביצועופטירה  .6.1.1.4

  .פטירה לאחר ניתוח .6.1.1.5

 .פטירה שארעה כתוצאה ממעשה התאבדות .6.1.1.6

 פטירת אזרחים זרים .6.2

יש להודיע לשגרירות מדינת (, במקרה ויש רצון משפחה לתרומת איברים )במקרים המתאימים .6.2.1

התושבות של הנפטר ע"י הטופס נספח ב' לחוזר, וזאת לפני הליך התרומה. בטופס יש לציין מועד 

אחרון להבעת התנגדות מצד השגרירות. אם השגרירות מתנגדת להליך התרומה לא ניתן לקבל את 

 (3.7)סעיף .התרומה

השגרירויות יש להודיע לכל  -במקרה בו תושב זר שנפטר בישראל מחזיק ביותר מדרכון אחד  .6.2.2

הרלוונטיות, ואין זה תפקידו או אחריותו של מוסד רפואי לקבוע מהי מדינת התושבות העיקרית של 

 .המנוח

יש להקפיד על זיהוי מדויק של המנוח עפ"י הדרכון על כל פרטיו, ולהקפיד על מילוי הודעת פטירה  .6.2.3

עדות מלווים.  בנוסף, יש  מדויקת עפ"י פרטים אלה, ולא על פי כרטיס ביטוח רפואי של המנוח, או

לקבל אסמכתאות חוקיות לקרבת המשפחה, של מי שמסכים לתרומת איברי המנוח, מתוקף היותו בן 

 .משפחה

במקרה בו נפטר נתין זר אם מתקבלת בקשה , 1963על פי אמנת וינה בדבר יחסים קונסולריים   .6.2.4

ות סיבת הפטירה, או מידע אחר רשמית מהשגרירות או הקונסוליה של מדינתו, לקבל מידע רפואי אוד

בעניינו העשוי להיות רלוונטי לבדיקת מותו או לשמירת זכויותיו או לטיפול בענייני ירושה וכיו"ב הרי 

  .שככלל, ניתן למסור את המידע המבוקש לקונסוליה/שגרירות

 .למנהל עד שבעה ימים מיום הפטירה מטעמו ימסור סיכום מחלהמנהל בית החולים או מי  .6.3

 ארעה פטירה בשטח ביה"ח יקבע רופא את מותו של החולה . .6.4

 .( קביעת סיבות המוות ושעת מוות משוערתז')נספח  פטירההודעת את מותו של החולה ימלא קבע רופא  .6.5

 שיון קבורה )נספח א'( .ילמשרד קבלה להוצאת ר רתועב ההודעה 

שרד הקבלה את הודעת שיון קבורה תמסור פקידת מיבבתי חולים שאין להם סמכות להוציא ר .6.5.1

  .שיון קבורהיר להוציאעל מנת  לשכת הבריאות/פטירה לקרובי הנפטר ותפנה אותם למשטרהה

ארעה פטירה כאמור יסביר מנהל המחלקה או מי מטעמו לבן המשפחה כי במקרה האמור נחוץ לבצע בגויה  .6.6

 נתיחה.

  )נספח ג'(. במידה ובן המשפחה מסכים לניתוח שלאחר המוות יחתום על הסכמתו .6.7

במידה ובן המשפחה מסרב לניתוח הגויה יחתום על סירובו. סירב בן המשפחה לחתום על טופס סירוב  .6.8

בן המשפחה את המילים מסרב  ימלא מנהל המחלקה או מי מטעמו את פרטי הטופס ויציין לצד שמו של

 .(',ה'ד לחתום )נספחים
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 טיפול בגופה .6.9

  :אחות אחראית או מי מטעמה

)נספח  בהקדם על הפטירה למשרד קבלה ותעביר בהקדם את הודעת הפטירה למשרד הקבלה תודיע .6.9.1

 (.'ב

  .תשמור על כבוד הנפטר בעת טיפול בגופה .6.9.2

סיר את חפצי הערך מהגופה בנוכחות עובד שני תארוז את הבגדים האישיים ותאת הגופה,  תפשיט .6.9.3

 .טפל בהם בהתאם לנוהל טיפול בדברי ערךתו

 סרט פלסטי  עם ציון שם פרטי, שם משפחה, ומס' ת.ז. יד תצמיד לרגל הגופה/ .6.9.4

 .תקשור ליד הגופה כרטיס זיהוי בצבע המתאים למין הנפטר .6.9.5

 תצמיד לסדין בצד רגלי הגופה כרטיס זיהוי נוסף. .6.9.6

 תכסה את הגופה בסדין ותדאג להוצאת הגופה לחדר נפרד לטיפול בגופה. .6.9.7

 

 העברת גופות נפטרים למכון לרפואה משפטית .6.10

 במידה לא נמצאה סיבה למוות  ,בהעברת גופה של חולה נפש לנתיחה במכון המשפטי .6.10.1

 )נספח ו'(.ונמסרה הודעה למשטרה, יש להעביר בנוסף סיכום מחלה, טופס העברת גופה       

 .נהג האמבולנס יחתום אצל פקיד הקבלה על קבלת הגופה .6.10.2

 .בטופס הנהג ימסור למכון לרפואה משפטית את הגופה ויחתום כמצוין .6.10.3

 אין להעביר גופה למכון לרפואה משפטית לפני מסירת הודעה למשטרה )תאונת דרכים,  .6.10.4

 מעשה אלימות, וכל מוות לא טבעי הרעלות התאבדות ועוד(.      

 המשטרה תקבע היכן לזהותה אולם לא תחויב השארת  ,במידה וקיים צורך של זיהוי הגופה .6.10.5

 שעות.  24הגופה בביה"ח מעבר ל       

 יש להעביר יחד עם הגופה את בגדי המטופל וחומרים החשודים   ,מקרה של מוות לא טבעיב .6.10.6

 כרעילים שנמצאו בבגדיו או לידו.       

    לגבי  )איש צוות אמבולנס פרטי/חברה קדישא( אחות אחראית או מי מטעמה תדריך את המלווה   .6.10.7

  בנושאים הבאים: הגופה לחדר מתים מסירת   

שלושת סימוני הגופה )שניים על ה של המלווה ומקבל הגופה אם בדיק-גופה זיהוי סימוני .6.10.7.1

 הגופה ואחד בחוץ על הסדין( ישנם והפרטים הרשומים עליהם זהים.

לקה חורישום אחד חסר או הפרטים אינם זהים יש לברר את הדבר במבמידה  -רישומים .6.10.7.2

 בה נפטר החולה.

 רישום ותיעוד .7
את הנושאים שבתחום אחריותו וסמכותו בהתאם לדרישות חוק זכויות כל איש צוות מחויב לרשום ולתעד 

 החולה.
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  JCIבהתאמה לנוהל  ( ,6.8,6.9-6.66.1 )סעיפיםאלמנטים מדידים עליהם מבוסס הנוהל 

 (.1PFRולנוהל זכויות המטופל ומשפחתו ))  1COP1.מתן טיפול לכל המטופלים )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 החולים משתפים פעולה כדי לספק תהליכי טיפול אחידים.ראשי המחלקות/שירותים של בית 

.מתן הטיפול האחיד משקף את החוקים ואת התקנות המקומיים והאזוריים 

בית החולים אחראי לספק תהליכים , התומכים בזכויות המטופלים ובני משפחותיהם במהלך הטיפול.      
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 ספח א'נ
 42רשיון קבורה מ.בר 

 

 משרד הבריאות -מדינת ישראל

 

 רשיון קבורה

 מספר תעודת זיהוי ______________________________________________________

 השם ________________________________________________________________

 הכתובת ______________________________________________________________

 תאריך לידה _____________________________ המין __________________________

 תאריך הפטירה _________________________________________________________

 הדת _________________________________________________________________

 ____________________________סיבת המוות _______________________________

 מקום הקבורה _________________________________________________________

 שם הרופא המודיע _______________________________________________________

 שם חוקר מקרי מוות _____________________________________________________

 

 חתימת פקיד לשכת הבריאות   מיתחותמת רש  

 

 3285ס/          45מ.בר. 
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 'בח נספ
 547הודעה על פטירה מ.בר 

 

 ממשלתי _____________________ בית חולים

 משרד הבריאות

 

 הודעה על פטירה

 אל: משרד קבלת חולים, כאן,

 מאת: ____________________

 

 ת.ז. ________________  פרטי___________________החולה ז"ל, שם משפחה ___________________שם 

 שם האב _______________________________________

 מספר גיליון ______________________נפטר)ה( ביום ________בשעה_______________

 הודעה על פטירה נמסרה ל ______________________ כתובת: _____________________

 טירה טרם נמסרה לקרובים.= הודעה על פ

 

 

 תאריך ___________________________ _______________________________

  אחות אחראית המשמרת           

 

 

 

 

  ס-ד"ס י 547טופס מ.בר. 

 



 
        51.013נוהל מס':  

 אגף לבריאות הנפש                              3מהדורה מס': 

 נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים הנושא:                 דפים      13מתוך   9 דף 
                           01/05/2017 :  בתוקף מ

 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

 
 'גנספח 

 טופס הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות
 

 הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות

 , תיקון: תשמ"א(1954-האנטומיה והפתולוגיה, תשי"דלתקנות  2)לפי סעיף 

 

 אני ___________________   _____________________    בעל ת.ז _______________

 שם פרטי   שם משפחה 

 

 _       ___________  מסכים לניתוח שלאחר המוות של __________________      _______________

  ת.ז.  שם פרטי  שם משפחה     

 

 

__________________    __________________ 

 חתימה        תאריך

 

 __________________________________________________ 

 קרבת החותם לנפטר )בן זוג / בן / בת / הורה / אח / אחות( * 

 *מחק את המיותר

 

802 

 

 

 

 

 

  



 
        51.013נוהל מס':  

 אגף לבריאות הנפש                              3מהדורה מס': 

 נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים הנושא:                 דפים      13מתוך   10 דף 
                           01/05/2017 :  בתוקף מ

 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

 
 'דספח נ
 לניתוח לאחר המוותטופס סירוב 

 

 תוספת

 א )ב((2)תקנה 

 )יש להדפיס על נייר פירמה של בית החולים(

 טופס סירוב

 ______________________  אני החתום מטה __________________
 שם פרטי     שם משפחה       

______________  _________________  _____________________ 

 מען ומיקוד    מס' זהות       שם האב
 

לאחר ולמרות, שכבן המשפחה של הנפטר קיבלתי הסבר ממנהל המחלקה בדבר הצורך והחשיבות מאשר בזה כי 
יה והבנתי את דבריו, סירבתי ויה והתוצאות האפשריות שעשויות לנבוע מאי ביצוע נתיחת הגושבביצוע נתיחת הג

 ית הנפטר שפרטיו הם:וולהסכים לניתוח ג

_______________  ________________  _____________________ 
 מס' תעודת זהות        שם פרטי    שם משפחה

 
________________________   ___________________________ 

 תאריך פטירה      מעונו של הנפטר בחייו
 

________________________ 
 יחס קרבה של הנפטר לחותם

 
________________________   ___________________________ 

 חתימת הקרוב       תאריך החתימה
 

 אישור חתימה      

אני החתום מטה, ד"ר ______________________ מאשר, כי הסברתי, לבן המשפחה של הנפטר, הנזכר לעיל, את 
 נחיצות ביצועה של נתיחת הגויה ואת משמעות אי ביצועה, למרות זאת, הוא חתם / לא חתם על טופס סירוב זה לפני.

________________________ ______________________________________ 

 חתימת מנהל המחלקה או הרופא האחראי במחלקה  שם המחלקה ושם בית החולים

 שם הרופא ______________________________     

 מס' רשיון הרופא _________________________     

 מס' תעודת זהות __________________   תאריך החתימה _________________



 
        51.013נוהל מס':  

 אגף לבריאות הנפש                              3מהדורה מס': 

 נהלי אשפוז בי"ח פסיכיאטריים הנושא:                 דפים      13מתוך   11 דף 
                           01/05/2017 :  בתוקף מ

 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

 

 'הנספח 
 לנתיחת גווית הנפטר סירוב/הסכמה טופס 

 

 מאחר והפטירה הינה אחת מסוגי הפטירות המנויים לעיל 

______________ לבן המשפחה של הנפטר כי במקרה הפטירה האמור  הסברתי / ד"ר ________________
 ויה נתיחה*:ולבצע בג נחוץלעיל 

 המשפחה הסכים לנתיחת הגוויה וחתם על טופס: "הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות" הרצ"ב.בן  .1
 

 בן המשפחה סירב לנתיחת הגוויה וחתם על "טופס סירוב" הרצ"ב. .2
 

בן המשפחה סירב לחתום על "טופס סירוב", ולפיכך מלא ד"ר ________  __________ את פרטי "טופס  .3
 מו של בן המשפחה את המילים "מסרב לחתום".הסירוב" הרצ"ב וציין לצד ש

 

 

 

 בברכה,

 

______________ _______________ ______________ _______________ 

 חתימה           שם פרטי        שם משפחה        מנהל מחלקה

 

 

 *יש לסמן בעיגול סביב המילה / הספרה המתאימה.

 

 שלאחר המוות".לוטה: טופס: "הסכמת בן משפחה לניתוח 

 "טופס סירוב"                       

 

  . שירותי אשפוז, משרד הבריאות, ירושלים )בצרוף סיכום מחלה של הנפטר(.                             1העתק: 

 . גיליון אשפוז של הנפטר2

 

 



 
        51.013נוהל מס':  
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 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

 'ונספח 
 טופס העברת גופה

 

 מדינת ישראל

 ייעשה במקור ובשני עותקים        

 סודי

 תאריך: ________ /________ /________      

 מספר ____________________________      

 אל: המכון לרפואה משפטית ____________________________
 מען המכון                 

 ____________________ מאת: בית החולים: ____________________
 מען בית החולים             

 

 העברת גופההנדון: 

 מועברת אליכם גופת המנוח/ה ____________________________________ ז"ל.

 מס' הזהות _______________________________________.                  

 הנ"ל היה מאושפז/ת במחלקה: ___________________________                     * 

 

 הנ"ל מועבר ישירות מחדר המיון. )נתקבל ללא רוח חיים / נפטר בחדר מיון(.                      *

 מצורף: סיכום מחלה / דו"ח רפואי **         

 _______________ __________________  המוסר: _________________
 חתימה        השם הפרטי          שם המשפחה     

 _______________ __________________  _________המקבל: ________
 חתימה        השם הפרטי          שם המשפחה    

 
 תאריך הקבלה: ___________ /__________________ /________________

 

 במשבצת המתאימה( X)*סמן 

 )** מחק את הבלתי נכון(

 ימסר למכון לרפואה משפטית. –תפוצה: המקור 

יוחזר על ידי המכון למחלקת רשומות רפואיות של ביה"ח לאחר העברת הגופה ויצורף לגליון  –העתק א 
 החולה.

  ימסר לאחראי בחדר המיון לשם ביקורת –העתק ב 



 
        51.013נוהל מס':  

 אגף לבריאות הנפש                              3מהדורה מס': 
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 טיפול בנפטרים באשפוז פסיכיאטרי הנדון: 

 

 
 
 

 נספח ז'
 טופס הודעת פטירה

 


