חוזר המנהל הכללי
משרד הבריאות
י"ד אלול ,תשע"א
 13ספטמבר2011 ,
מס'24/11 :

הנושא :קבלת הסכמת אדם בחייו  -לתרומת איבריו לאחר מותו
כללי
סעיף  28לחוק השתלת אברים ,התשס"ח  ) 2008-להלן "החוק"( קובע :
"המרכז להשתלות רשאי ,בעצמו או באמצעות גוף שהשר הכיר בו לעניין סעיף זה ,לקבל
את הסכמתו של אדם ,בחייו ,ליטול אבר מגופו לאחר מותו ,לשם השתלתו באחר.... ,
המנהל ,לאחר התייעצות עם ועדת ההיגוי ,יקבע את הדרכים למתן הסכמה ,לתיעודה,
לבקרה על אמיתותה ,וכן את פרטי ההסכמה ,פרטים נוספים שנותן ההסכמה יידרש
למסור ואופן החזרה מהסכמה".
בנוסף לכך ,בחוק ,בסעיף )9ב( ) (4נקבע ,מתן קדימות בעת הקצאת אברים בין השאר למי
שנתן הסכמתו בחייו לתרומת אברים לאחר מותו בכפוף להסכמה שתינתן לפי הוראות
סעיף  28לחוק.
נהלי הקדימות בעת הקצאת אברים אושרו ע"י ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות
ופורסמו בילקוט הפרסומים , 6216ביום . 24.3.2011
מטרות
מטרת חוזר זה לפרט את הדרכים לקבלת הסכמת אדם בחייו לתרומת איברים לאחר מותו.
הנוסחים המחייבים ובכלל זה הפרטים האישים הנדרשים ,תיעוד ההסכמה ,הבקרה על
אמיתות ההסכמה והדרכים לביטול ההסכמה.
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נוסח ופרטי ההסכמה
)א( המרכז הלאומי להשתלות ,ירשום "במאגר המידע" לפי סעיף  32ל) (2לחוק
)מאגר המרכז את נתוני ופרטי אנשים שנתנו את הסכמתם בחייהם לתרומת
אברים לאחר מותם( רק אם ההסכמה ניתנה בהתאם לנוסח המפורט בנספח א'
לחוזר זה.
)ב( למען הסר ספק יובהר ,כי כל נוסח הסכמה אחר לא יוכר ע"י המרכז להשתלות.
פרטי הסכמה שלא באמצעות הטופס הקבוע בנספח א' לא יכללו במאגר המידע
של המרכז הלאומי להשתלות והסכמה שלא באמצעות הנוסח שבנספח א' ,לא
יזכה את נותן ההסכמה  -בקדימות בעת הקצאת אברים.
הדרכים למתן ההסכמה
הסכמת אדם בחייו ליטול אבר מגופו לאחר מותו תעשה בהתאם לאחת מאלה:
 .1חתימה על טופס המופיע בנספח א'
 .2באמצעות טופס אינטרנטי בנוסח המופיע בנספח א' ,מטעם המרכז להשתלות או טופס
שיתפרסם באתרים שונים בתיאום המרכז הלאומי להשתלות כל עוד נשמר הנוסח
המופיע בנספח א'.
 .3באמצעות קו טלפוני יעודי של המרכז הלאומי להשתלות  ,*6262כאשר הנציג הטלפוני
ממלא עבור הפונה ולפי הוראותיו בטלפון ,את נוסח הטופס המופיע בנספח א'.
 .4בכל דרך טכנולוגית אחרת שתוכר ע"י ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות.
תיעוד ההסכמה
טפסי ההסכמה המלאים שהתקבלו באחת מן הדרכים שתוארו לעיל ,ישמרו ויתועדו
במשרדי המרכז הלאומי להשתלות ,ללא הגבלת זמן.
בקרה על אמיתות פרטי ההסכמה
פרטי נותן הסכמה ,יוקלדו במאגר המידע של המרכז להשתלות  -המרכז את הפרטים של
אנשים שנתנו את הסכמתם לתרומת אברים.
על מנת לוודא את אמיתות פרטי ההסכמה ,יפעל המרכז הלאומי להשתלות בדרכים
הבאות:
 .1מאגר המידע יסונכרן עם הרישום והפרטים המופעים במרשם האוכלוסין בהתאם לחוק
מרשם האכלוסין ,התשכ"ב 1965-וזאת על מנת לאתר טעויות או חוסר התאמות בין
הפרטים שנמסרו למרכז לבין הרישום במרשם האוכלוסין.

2

 .2במידה ותמצא חוסר התאמה או טעיות ,מנהל המאגר או מי מטעמו יצור קשר במידי
עם נותן ההסכמה בהתאם לפרטים שמסר.
 .3למשלוח כרטיס התורם בדואר ,כאמור בפסקה "נוסח הכרטיס" להלן ,יצורף מכתב
שבו יצוין במפורש כי אם נפלה טעות והנמען קבל כרטיס שאינו מיועד אליו ,יודיע על
כך בהקדם למרכז הלאומי להשתלות וכן יפורטו פרטי ההתקשרות עם המרכז
להשתלות.
חזרה מהסכמה
כל אדם שנתן את הסכמתו לתרומת איברים לאחר מותו בהתאם לדרכים שפורטו לעיל,
יכול לחזור בו מהסכמתו בכל עת ,ובלבד שנותן ההסכמה יפנה בכתב למרכז להשתלות
ויבקש שהסכמתו תמחק מן המאגר.
המרכז להשתלות ישלח לפונה מכתב המאשר את ביצוע המחיקה מן המאגר.
נוסח הכרטיס
אל נותן ההסכמה ישלח בדואר בהתאם לפרטים שמסר ,כרטיס תורם ע"ש אדי בן דרור
ז"ל ,בהתאם לנוסח הכרטיס המפורט בנספח ג'.
תחולת נוהל זה
תחילתו של נוהל זה מיום פרסומו.

בכבוד רב,
פרופ' רוני גמזו
העתק :ח"כ הרב יעקב ליצמן ,סגן שר הבריאות
מא268305/
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נספחים

נספח א – נוסח טופס ההסכמה
חתימה על כרטיס תורם – כרטיס אדי
משרד הבריאות ,המרכז הלאומי להשתלות
רח' נח מוזס  ,15תל אביב 67442
טל*6262 :
שם משפחה __________ :שם פרטי _____________ :ת.ז.
כתובת ___________________________ :עיר ____ ________ :מיקוד________ :
שנת לידה___________ :טל ____________ ___:טל נוסף__________________ :
בתקווה כי אוכל להציל חיים ,אני מסכים בזה ותורם את איברי לאחר מותי ,לצורך
השתלה בלבד.
ם בתנאי שאיש דת לפי בחירת המשפחה יאשר את התרומה לאחר מותי.
* הצטרפות מעל גיל  17בלבד.
חתימה
תאריך
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נספח ב  -כרטיס תורם
)צד ב' של כרטיס תורם אדי(:
בתקווה כי אוכל להציל חיים ,אני מסכים בזה ותורם את איברי לאחר מותי ,לצורך
השתלה בלבד.
ם בתנאי שאיש דת לפי בחירת המשפחה יאשר את התרומה לאחר מותי.
שם:
ת.ז
כתובת
תאריך

"וכל המקיים נפש אחת ,מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא" )רמב"ם משנה תורה ,הלכות
סנהדרין י"ב,ג'(
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