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נוכחות מומחה הגנה מטעם המשפחה בנתיחה 
 ובבדיקה חיצונית

  01/02/2014 תאריך תחילה:

  תוקף[ סיום ]תאריך   תאריך ביטול:

  1 :נוסח

 

 03.300.258מספר נוהל ישן 

 

 מטרת הנוהל: .1

להסדיר את התנהלות יחידות החקירה עת מוגשת בקשת חשוד  או  הינהנוהל זה מטרת 

בקשת משפחת המנוח, לנוכחות מומחה רפואי מטעמם, בהליך נתיחה, המתנהל במרכז 

 הלאומי לרפואה משפטית )להלן: "מלל"מ"( או בהליך בדיקה חיצונית של גופה.

במקרה בו זהות יודגש כי  -באשר לבקשה כאמור, המוגשת ע"י הסנגוריה הציבורית 

 ,, אין לסנגוריה הציבורית כל זכות ייצוג או מעמד חוקי בדיונים אלוהחשוד אינה ידועה

, זכות הייצוג של הסנגוריה הציבורית 1995-שנ"ושכן על פי חוק הסנגוריה הציבורית, הת

  חלה רק מקום בו קיים עצור/חשוד/נאשם. 

לבקשת הסניגוריה  , תתנגד המשטרהבו זהות החשוד אינה ידועהלפיכך, במקרה 

 , כאמור, בקשתה זו מוגשת בחוסר סמכות.שכןלנוכחות מומחה מטעמה, 

   :הבסיס החוקי .2

, )להלן: "החוק"( מסמיך את בית משפט השלום 1958-התשי"חחוק חקירת סיבות מוות, 

שבאיזור שיפוטו אירע המוות או נמצאת גופה, לחקור בסיבת המוות וכן להורות על 

  בדיקתה או על נתיחתה של גופה. 

 כללי:  .3
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בקשה מטעם החשוד או מטעם משפחת  המוסמך מעת לעת מוגשת לבית המשפט .א

 ה חיצונית של, לנתיחה או לבדיק: "המומחה"()להלן המנוח, לצירוף מומחה רפואי

 גופה, הנערכת במלל"מ )להלן:"הבקשה"(. 

כלל הוא כי חקירת משטרה מתנהלת תחת מעטה סודיות, ולמעט מקרים המצויינים  .ב

מפורשות בחוק, לאף גורם חיצוני, לרבות חשוד או משפחת הקורבן, אין זכות מוקנית, 

 בשלב זה, להיחשף לחומרי חקירה. 

מומחה, הד עם זאת, יתכנו מקרים בהם יורה בית המשפט בצו, לאפשר נוכחות יח .ג

, זאת, בין היתר, לאור העובדה, כי המדובר בשלב הנתיחה או הבדיקה החיצונית

 בהליך אשר תוצאותיו בלתי הפיכות ובלתי ניתנות לשחזור, בדיעבד. 

 גופהנוהל זה יחול אך ורק על בקשות הנוגעות לנוכחות מומחה בנתיחת אשר על כן, 

. במקרה בו מוגשת מצד ההגנה, בקשה לצירוף מומחה גופהאו בבדיקה חיצונית של 

 , תתנגד המשטרה לבקשה זו.במלל"מ אדם חימטעמם, לבדיקה של 

 :הנחיות .4

קה חיצונית בנתיחה או בבדימטעם חשוד או מטעם משפחת המנוח, מומחה הנוכחות  .א

 כאמור, תעשה אך ורק בצו בית משפט.

 הוגשה בקשה כאמור לבית המשפט, באחריות קצין החקירות האחראי על החקירה .ב

לשם עדכונם הרופא הכונן במלל"מ, עם  , ליצור קשר טלפוני)להלן: " קצין החקירות"(

   אודות הבקשה וקבלת עמדתם בעניין.

שעות ביממה( אל  24קבלת מס' הטלפון של הרופא הכונן תהא באמצעות  התקשרות )

מאבטח המלל"מ, אשר ברשותו מצויה רשימת  הטלפונים של הרופאים הכוננים. 

 ,03-5127841מספרי הטלפון של המאבטח הינם: 

 057-7245497,  

הרופא אך ורק במידה שלא ניתן  ליצור קשר טלפוני עם מאבטח המלל"מ או עם 

 . 050-6242747הכונן, ניתן להתקשר אל פרופ' היס במס' טלפון: 

בנוסף לעמדת המלל"מ האמורה ובטרם יקבל קצין החקירות, הכרעה סופית באשר  .ג

לעמדת המשטרה, כפי שזו תוצג בפני בית המשפט, ישקול קצין החקירות, בין היתר, 

 את השיקולים הבאים:

בין היתר, פח"מים באשר לסיבת המוות  אפשרות קיומם של פח"מים על הגופה, (1

 או לאופן גרימת המוות.

זאת לאור  - עיתוי הנתיחה או הבדיקה החיצונית ביחס למועד חקירת החשוד (2

 אפשרות זליגת מידע מהנתיחה או מהבדיקה אל החשוד.

 קיימת הסתברות כי מי מבני המשפחה מעורבים בביצוע העבירה. (3
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י להשפיע על החקירה או על אמון הציבור , שיש בו כדכל נימוק רלוונטי אחר (4

 , שיש לשקול, בנסיבות העניין, בטרם תתקבל הכרעה כאמור.במשטרה

מומחה, ינמק נציג המשטרה עמדה זו בפני בית ההתקבלה החלטה להתנגד לנוכחות  .ד

 המשפט, מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בחקירה או לגלות פרטי חקירה סודיים. 

זהות החשוד אינה ידועה, תתנגד המשטרה  יודגש בשנית כי במקרה בו .ה

לבקשת הסניגוריה הציבורית לנוכחות מומחה מטעמה, זאת לאור העובדה כי 

 בקשת הסנגוריה במקרה זה, מוגשת בחוסר סמכות. 

בכל מקרה בו ניתן צו שיפוטי המתיר נוכחות מומחה בנתיחה או בבדיקה החיצונית,  .ו

נוהלי ב התנאים המפורטים והכללתיעתור נציג המשטרה, באותו מעמד, להחלת 

 .בענייןשינתן  השיפוטי בין יתר הוראות הצוהמפורטים להלן,  ,המלל"מ

יודגש כי מועד ביצוע הנתיחה או הבדיקה החיצונית הינו נתון קבוע ומוחלט, הנקבע  .ז

בראש ובראשונה בהתחשב בטובת החקירה ובתיאום מלא עם לו"ז המלל"מ. אשר על 

ועד ביצוע הנתיחה/הבדיקה החיצונית מסיבות שאינן נובעות כן, אין לדחות את מ

מאילוצי חקירה או מאילוצים פנימיים של המלל"מ )כגון: המתנה למומחה וכיוצא 

 מן העניין(.   םבזה אילוצים שאינ

 לנוכחות מומחה מטעמו: חשודנוהל המלל"מ בבקשת  ילהלן עיקר .ח

 נוכחות המומחה תהיה בצו בלבד.  (1

 משפטי או רופא מומחה בפתולוגיה בלבד. המומחה יהא רופא (2

, צילומים והקלטות. עם זאת, ולא תכלול הערותצפיית המומחה תהיה פאסיבית  (3

בטרם יחלו הבדיקה או הנתיחה וכן בסיומן, רשאי הרופא המומחה לבקש בקשות 

ולשאול שאלות, אשר תתועדנה בחוות הדעת. המענה לשאלות ולבקשות כאמור, 

 הבלעדי של רופא המלל"מ.  נתון לשיקול דעתו 

המומחה לא יהיה נוכח בעת הקלטת/רישום הממצאים של הנתיחה / הבדיקה ע"י  (4

 רופא המלל"מ.

המומחה ישמור על סודיות מוחלטת ויחתום על טופס הצהרת סודיות, המצ"ב  (5

 כנספח לנוהל המלל"מ.

המומחה יהא רשאי לערוך תרשומות במהלך הצפייה, אשר ייחתמו במעטפה  (6

ה ויישמרו בכספת המלל"מ, עד למועד הגשת כתב אישום כנגד החשוד, אם אטומ

 .זאת לנוכח היותן של תרשומות אלו "חומר חקירה" - יוגש

 הצפייה כאמור, כרוכה בתשלום בהתאם לתעריף הנוהג במלל"מ.  (7
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המפורטים בנוהל והצפייה כאמור תתבצע בימים ובשעות המקובלים במלל"מ  (8

 המלל"מ.  

לנוכחות מומחה  משפחת המנוחהל המלל"מ בבקשת להלן עיקר נו .ט

 מטעמם:

 נוכחות המומחה תהיה בצו בלבד.  (1

( שתבחר בו משפחת המנוח ואשר יהיה מקובל על  M.D המומחה יהא כל רופא ) (2

במידה והמשפחה מבקשת לצרף נוכחות רב לנתיחה או לבדיקה  מומחה המלל"מ.

 . או בבדיקה החיצונית הוא שיהא נוכח בנתיחהאזי רב המלל"מ  החיצונית,

הערות, צילומים והקלטות. עם זאת,  א תכלולפאסיבית ול אצפיית המומחה תה (3

מומחה לבקש בקשות הבטרם יחלו הבדיקה או הנתיחה וכן בסיומן, רשאי 

ולשאול שאלות, אשר תתועדנה בחוות הדעת. המענה לשאלות ולבקשות כאמור, 

 .  נתון לשיקול דעתו הבלעדי של רופא המלל"מ

המומחה לא יהיה נוכח בעת הקלטת/רישום הממצאים של הנתיחה / הבדיקה ע"י  (4

 רופא המלל"מ.

המומחה ישמור על סודיות מוחלטת ויחתום על טופס הצהרת סודיות, המצ"ב  (5

 כנספח לנוהל המלל"מ.

המומחה יהא רשאי לערוך תרשומות במהלך הצפייה, אשר ייחתמו במעטפה  (6

זאת לנוכח היותן של תרשומות אלו "חומר  - מאטומה ויישמרו בכספת המלל"

 .חקירה"

 הצפייה כאמור, כרוכה בתשלום בהתאם לתעריף הנוהג במלל"מ.   (7

הצפייה כאמור תתבצע בימים ובשעות המקובלים במלל"מ, המפורטים בנוהל  (8

 המלל"מ.  

, המלל"מ ינוהל הצו השיפוטי ו/או מומחה את החובות המוטלות עליו במסגרתההפר  .י

חקירה פלילית כנגדו בגין שיבוש הליכי משפט והפרת הוראה חוקית, לפי תפתח 

 העניין.

  ערר: .יא

באשר  בית המשפטהיות והחוק אינו מאפשר הגשת ערעור/ערר על החלטת  (1

לבקשה, הדרך היחידה לתקוף החלטה שיפוטית כאמור הינה בהגשת עתירה 

  לבג"ץ. 
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שפט קיבל את ההחלטה כי בית המ החקירותיחד עם זאת, מקום בו סבר קצין  (2

יוועץ קצין החקירות  ,האמורה, מבלי שהיה בידיו את כל המידע הרלוונטי לעניין

 עם רמ"ד חקירות במטא"ר בעניין. 

אל  החקירותיפנה קצין במידה שיוחלט כי יש מקום להגיש עיון חוזר בעניין זה,  (3

לעיון הבקשה אפשרות הגשת את פרקליטות המחוז הרלוונטית על מנת שזו תבחן 

, במסגרתה יתבקש בית המשפט לשקול החלטתו מחדש, נוכח כלל הנסיבות החוזר

 והעובדות הנוגעות לעניין.  

מקום בו יוגש ערר על ההחלטה האמורה על ידי הסניגוריה הציבורית, הרי שהדבר  (4

אל פרקליטות  ותהחקירקצין נעשה לכאורה בחוסר סמכות. במקרה זה, יפנה 

 המחוז, על מנת שזו תטפל בהליכים המשפטיים הנדרשים בעניין.  
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או בבדיקה חיצונית ע"י \שם הנוהל: צפיה בנתיחה ו
 מומחה רפואי מטעם חשוד

 1עמ' מס':  

 עמודים    5מתוך     2009תאריך הנוהל:   אוקטובר 

 

 

 

 מטרת הנוהל .1

בהתאם או בבדיקה חיצונית, של מומחה רפואי מטעם חשוד, \בנתיחה ו נוהל זה מסדיר את הליך הצפיה 1.1

 .לצו בימ"ש בלבד

 

 כללי .2

קורבן מעשה   -או בנתיחת מנוח\מידי פעם מבקשת ההגנה כי מומחה מטעמה יצפה בבדיקה חיצונית ו 

 בביצועו מיוצג ע"י סניגור. החשודאלימות, כאשר 

 

 הגדרות .3

 

 נמנה על גורמי התביעה או ההגנה.שאיננו  –"גורם אחר"  3.1 

 משטרה/צה"ל. – גורמי חקירה 3.2 
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 הגורם שביקש את הבדיקה/הנתיחה. – "גורם מפנה" 3.3 

  ניטלים עפ"י הנוהג המקובל ברפואה משפטית ונשמרים  – דגימות רקמה ואיברים 3.4 

 במכון, בנוזל משמר ו/או בהקפאה.                         

חוות דעתו של מומחה מקצועי בשאלה שבמדע או שבידיעה מקצועית, כשהיא  – חוות דעת 3.5 

 .1971 -ערוכה בכתב, כראיה שרשאי בימ"ש לקבל, בהתאם לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א

 .1982לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב  74-75בהתאם לסעיפים  – חומר חקירה 3.6 

בעל ניסיון מוכח בתחום הבדיקות הפורנזיות המבוקשות )כגון: רופא  מומחה – מומחה מקצועי 3.7

 משפטי, מומחה בבדיקות דנ"א פורנזיות וכיו"ב(.

 דגימה מייצגת של איבר או רקמה לבדיקה באמצעות מיקרוסקופ. – תכשירים מיקרוסקופיים 3.8

 

 

 

 

 מוחשב.כל צילום, כולל על גבי מדיה דיגיטאלית, הדפסה וקובץ מ – תמונות 3.9

 טיוטות, התלבטויות והתייעצויות.  –תרשומת אישית  3.10 

 מסמכים פנימיים, רשימות תיוג שונות, לרבות תכתובת משפטית.  –תרשומת פנימית  3.11 

 תרשים גרפי המהווה את הפרופיל הגנטי. – תרשים הפרופיל הגנטי )אלקטרופרוגרם( 3.12 

 

 תוכן הנוהל .4

נתיחה במכון מתבצעת במסגרת הליך חס"מ, על פי הוראת שופט בהתאם לחוק חקירת סיבות מוות, ו/או  4.1

על פי בקשת המשטרה המבצעת חקירה פלילית בקשר למוות )בהתאם להסכמת בן משפחה עפ"י חוק 

ה "נתיחה"( ומשמשת בעיקר לקביעת סיבת המוות ומנגנון המוות. נתיח -האנטומיה והפתולוגיה( )להלן

 מחקירת המשטרה ובמהלכה נאספים מימצאים פורנזיים. בלתי נפרדכאמור מהווה חלק 

"בדיקה חיצונית"(. בדיקה חיצונית הינה לרוב  -טרם הנתיחה עורכים רופאי המכון בדיקה חיצונית )להלן 4.2

פולשניות  או בדיקות לא\תיאור חיצוני של הגופה, סימני מחלה או חבלה, תיאור הבגדים ובדיקות דימות ו

 . גם הבדיקה החיצונית מהווה חלק בלתי נפרד מהליך החקירהאחרות. 

לחוק סדר הדין  74ממצאי הנתיחה וממצאי הבדיקה החיצונית מהווים "חומר חקירה", כהגדרתו בסעיף  4.3

, רשאים לעיין בהם הנאשם או שלאחר הגשת כתב האישום. מכאן 1982-הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב

 . 2008ו, במגבלות שונות שחלק מהן נקבעו בנוהל המכון בחודש מאי סניגור

כאמור במהלך חקירת המשטרה ובאופן רגיל לפני  מבוצעותהנתיחה וכן הבדיקה החיצונית של הגופה , 4.4

 בשלב עריכתן. להןהגשת כתב אישום. מכאן עולה שאין לחשוד כל זכות קנויה להיחשף 



 17מתוך  8עמוד    300.01.258נוהל אח"מ

 

ביחס  בלתי הפיכהבעיקר בשל אופי הפרוצדורה המתבצעת במכון )שהינה עם זאת, יתכנו מקרים בהם,  4.5

לגופה בה מתבצעת הנתיחה(, יורה בית המשפט בפניו מתנהל הליך החס"מ,לאפשר לרופא משפטי או 

 הבדיקה החיצונית. או\הנתיחה ו"הרופא מטעם החשוד"( להיות נוכח בשלבי -לפתולוג מטעם החשוד )להלן

, יאפשר המכון לרופא מטעם החשוד להיות נוכח בשלב הבדיקה ורק לפי צו שיפוטי, במקרים מעין אלה 4.6

 החיצונית ובשלב הנתיחה, בכפוף למגבלות הבאות: 

תתאפשר לרופא משפטי או לרופא מומחה  או בבדיקה חיצונית מטעם חשוד,\א.  צפייה בנתיחה ו

 בפתולוגיה בלבד.  

 הקלטות, צילומים,ללא  , ללא כל התערבות לרבותבלבדב. צפיית הרופא מטעם החשוד תהיה פסיבית 

נתיחה וכן בסיום ת/לפני תחילת הבדיקה החיצוני שאלות מנחות או הדרכת הרופא המבצע. עם זאת,

הדעת. המענה  אשר יתועדו בחוות רשאי הרופא מטעם החשוד לבקש בקשות ולשאול שאלות, הנתיחה,

 . המנתח-לשאלות ולבקשות נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הרופא

 רישום המימצאים של הנתיחה ושל הבדיקה החיצונית\ג. הרופא מטעם החשוד לא יהיה נוכח בעת הקלטת

    ע"י רופא המכון.

חלטת ולא על הרופא מטעם החשוד לשמור על סודיות מו ד.  כיוון שצפייה כאמור תתרחש בשלב החקירה,

או לכל \או מי מטעמו ו\או בא כוחו ו\לידיעת החשוד ו ,אליו נחשף במהלך הצפייהלהעביר פרט כלשהו 

תתאפשר הצפייה בכפוף  אם יוגש. בהתאם לאמור לעיל, אדם, עד להגשת כתב אישום נגד החשוד,

 חוקרת.  אשר תועבר לנציג היחידה ה לחתימת הרופא מטעם החשוד על התחייבות לשמירת סודיות,

או הבדיקה החיצונית. תרשומות \ה.   הרופא מטעם החשוד יהיה רשאי לערוך תרשומות במהלך הנתיחה ו

אלה ייחתמו במעטפה בנוכחות הרופא מטעם החשוד ויישמרו בכספת המכון, עד למועד הגשת כתב אישום 

 אם יוגש. בשלב זה תימסר המעטפה החתומה לרופא מטעם החשוד.   נגד החשוד,

  טלפון סלולרי.\מכשיר הקלטה\הרופא מטעם החשוד לא ייכנס לחדרי הנתיחה עם מצלמה  ו.

 ז. בכל עניין אחר ינהג הרופא מטעם החשוד לפי הוראות רופאי המכון.   

, ככל האפשר, ויתואם עם פקידת הקבלה במכון. לאחר שעות 14עד  10מועד הצפייה יהיה בשעות  4.7

 ייעשה התיאום באמצעות המאבטח של המכון ים,שבת,ערבי חג וחג-העבודה,ששי

 אחריות לביצוע .5

או בבדיקה חיצונית תבוצע ע"י הרופא \בנתיחה ו הרופא מטעם החשודש המאפשר צפיית "בדיקת צו ביהמ  5.1

 המשפטי המטפל בתיק ו/או יועמ"ש המכון.

ם החשוד על התחייבות הבדיקה, ידאגו להחתמת הרופא מטע\פקידת הקבלה או הרופא מבצע הנתיחה 5.2

 לשמירת סודיות )מצ"ב כנספח לנוהל(.

 אמרכל המכון אחראי לתיאום הצפיה ולנטילת כל מכשירי ההקלטה והצילום מהרופא מטעם החשוד. 5.3

 

 נספחים .6
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 טופס התחייבות לשמירת סודיות. - 1נספח מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 איזכורים ואסמכתאות .7

 .83,75,74סעיפים , 1982 –חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב  

)עיון חזותי בדגימות רקמה(  91226\08,ב"ש  091020\08,ב"ש  40049\08-א. החלטות בימ"ש מחוזי ת"א:  פ         

  092599\08ב"ש

 8973-06-08ב. החלטת בימ"ש שלום קריות חס"מ          

  2149-09-08ריה חס"מ ג. החלטת בימ"ש שלום טב 

   1008\08ד. החלטת בימ"ש שלום רמלה חס"מ  

  10517\08ה. החלטת בימ"ש שלום ב"ש  

    92599\08ו. החלטת בימ"ש מחוזי ת"א ב"ש  

 

 

 

 

 

 

 

 הנוהל נערך ע"י ליאורה רזניק, עו"ד 

 הנוהל אושר ע"י ד"ר יהודית זנדבנק

 פרופ' יהודה היס                      
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 מאיר ברודר, עו"ד לשכה משפטית, משרד הבריאות                      
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Medicine 

 Tel                                                                                                                                אוניברסיטת תל אביב            
Aviv University 

 
 Ben Zvi Rd., P.O.Box 8495, 61085 Tel-Aviv 67                                            61085אביב -, תל8495, ת.ד.  67צבי -דרך בן            

 FAX                               ISRAEL: 5184002-03: פקס   :TEL  5127844-03: טל                               ישראל        

 

          

     

 מס' חוו"ד:____________         

 

 התחייבות לשמירת סודיות

 

 

 _______: ____________________פתולוג בבדיקה חיצונית /נתיחה של המנוח/ה\משפטינוכחות רופא 

 

 

 אני הח"מ, ד"ר____________________, מטעם החשוד ________________

 

 המיוצג ע"י עו"ד______________________

 

רה, בכל הקשור לנסיבות מתחייב בזאת שלא להעביר פרט כלשהו מפרטי הנתיחה ו/או הבדיקה החיצונית ו/או החקי

וסיבות מותו/ה של המנוח/ה הנ"ל, לידיעת כל גורם, לרבות, אך לא רק לחשוד למי מסניגוריו ומי מטעמם, ולכל 

אדם אחר, טרם הגשת כתב אישום, בענין מותו/ה של המנוח/ה הנ"ל, או עד קבלת הודעה בכתב על החלטה לא 

 לפי המאוחר. –להגיש כתב אישום 

 

רשום בעת הצפייה, ישמרו, חתומים במעטפה בכספת המכון לרפואה משפטית, עד להגשת כתב רישומים שא 

 אישום )הרישומים יימסרו לרופא מטעם החשוד, בבוא העת, באישור הגורם החקירתי(. 

 חקירה חלה חובה כללית של שמירה על סודיות ועל צנעת הפרט. \בדיקה\ידוע לי כי בכל מקרה על פרטי הנתיחה

 

 

____________  __________________  ________________ 
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 חתימה     ד"ר     תאריך

 

 

 נחתם  בנוכחות :     _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 18/10/2009 - מטעם חשוד-נוהל צפיה בנתיחה 
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בדיקה חיצונית ע"י \שם הנוהל: צפייה בנתיחה
 מומחה רפואי מטעם משפחת מנוח

 1עמ' מס' 

      עמודים  4מתוך   2009דצמבר תאריך הנוהל: 
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 מטרת הנוהל .1

בדיקה חיצונית, של מומחה רפואי מטעם משפחת מנוח, בהתאם \בנתיחהנוהל זה מסדיר את הליך הצפייה  1.1

 לבקשת משפחת המנוח/צו בימ"ש.

 

 כללי .2

בן  –בנתיחת המנוח \כי מומחה רפואי מטעמה יצפה בבדיקה חיצונית משפחת מנוחמידי פעם מבקשת 

 המשפחה.

 

 הגדרות .3

 

 ההגנה.שאיננו נמנה על גורמי התביעה או  –"גורם אחר"  3.1 

 משטרה/צה"ל. – גורמי חקירה 3.2 

 הגורם שביקש את הבדיקה/הנתיחה. – "גורם מפנה" 3.3 

  ניטלים עפ"י הנוהג המקובל ברפואה משפטית ונשמרים  – דגימות רקמה ואיברים 3.4 

 במכון, בנוזל משמר ו/או בהקפאה.                          

 קצועי בשאלה שבמדע או שבידיעה מקצועית, כשהיא חוות דעתו של מומחה מ – חוות דעת 3.5 

 .1971 -ערוכה בכתב, כראיה שרשאי בימ"ש לקבל, בהתאם לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ תשל"א            

 .1982לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[תשמ"ב  75-74בהתאם לסעיפים  – חומר חקירה 3.6 

 מוכח בתחום הבדיקות הפורנזיות המבוקשות )כגון: רופא מומחה בעל ניסיון  – מומחה מקצועי 3.7

 משפטי, מומחה בבדיקות דנ"א פורנזיות וכיו"ב(.            

 דגימה מייצגת של איבר או רקמה לבדיקה באמצעות מיקרוסקופ. – תכשירים מיקרוסקופיים 3.8

 שב.כל צילום, כולל על גבי מדיה דיגיטאלית, הדפסה וקובץ ממוח – תמונות 3.9

 טיוטות, התלבטויות והתייעצויות.  –תרשומת אישית  3.10 

 מסמכים פנימיים, רשימות תיוג שונות, לרבות תכתובת משפטית.  –תרשומת פנימית  3.11 

 תרשים גרפי המהווה את הפרופיל הגנטי. – תרשים הפרופיל הגנטי )אלקטרופרוגרם( 3.12 

 

 תוכן הנוהל .4
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בנתיחה המתבצעת לקביעת סיבת מוות ו/או מנגנון המוות, לבקשת "גורמים מפנים" שונים, כגון: משטרה,  4.1

בתי חולים, פרטיים, רשאים בני המשפחה, הנותנים הסכמתם לנתיחה, לבקש נוכחות רופא מטעמם, 

ועי, במהלך הנתיחה. המכון לרפואה משפטית יאשר בקשות צפייה כאמור, בהתאם לשיקול דעתו המקצ

 בכפוף לשניים אלה:  

באישור יחידת המשטרה הרלוונטית. ב. אם הנתיחה  -א.  אם הנתיחה מתקיימת במסגרת חקירת משטרה  

 באישור השופט החוקר. -מתקיימת במסגרת הליך משפטי של חקירת סיבות מוות 

 בצע.הצפייה הינה פאסיבית, ללא צילומים, הקלטות, שאלות מנחות או הדרכת הרופא המ 4.2

 הרופא הצופה בנתיחה לא ייכנס לחדרי הנתיחה עם מצלמה/מכשיר הקלטה/טלפון סלולרי.

שתבחר בו משפחת המנוח ויהיה מקובל על מומחה המכון,   (M.D)צפייה בנתיחה תתאפשר לכל רופא  4.3

 המבצע את הנתיחה וכן לרב המכון בלבד, אם המשפחה מעונינת בנוכחות של סמכות רבנית.   

 הצפייה תתאפשר כפוף לחתימת הרופא על התחייבות לשמירת סודיות )מצ"ב  כנספח לנוהל(.   4.4

 חלוק, מסיכה, ערדליים. –הרופא הצופה בנתיחה יקבל ציוד מיגון אישי  4.5

 צפיה בנתיחה כרוכה בתשלום, עפ"י מחירון משרד הבריאות המתעדכן מעת לעת. .4.6

תיחה פרטית"( או לבקשת גורם שאינו משטרה )צה"ל, או"ם וכו'( בנתיחה המתבצעת לבקשת משפחה )"נ .4.7

 לא ישתתף רופא  נוסף, מטעם הגורם המפנה , מבקש הנתיחה.

,ככל האפשר ויתואם עם פקידת הקבלה במכון. לאחר שעות  14עד  10מועד הצפיה יהיה בשעות  .4.8

 המכון.שבת,ערבי חג וחגים,התיאום ייעשה באמצעות המאבטח של -העבודה,ששי

רישום מימצאי הבדיקה החיצונית \.         למען הסר ספק מובהר כי הרופא הצופה לא יהיה נוכח בעת הקלטת4.9

 והנתיחה ע"י רופא המכון. 

נתיחה שהן חלק מחקירה פלילית,יישמרו חתומים במעטפה סגורה \רישומי הרופא הצופה בבדיקה חיצונית  4.10

 בכספת המכון.     

מטעמו, על מנת שיצפה בנתיחה של אדם שנפטר במהלך   רפואים מבקש בית חולים לשלוח נציג לעיתי   4.11

, מטעם בית החולים, לצפות לרופא פתולוגטיפול רפואי בבית החולים או בקשר עימו. המכון יאפשר 

בנתיחה כאמור, רק לאחר שתתקבל מראש הסכמה בכתב של משפחת המנוח וככל שמתקיימת חקירת 

 אישור בכתב של היחידה החוקרת. םגמשטרה, 

 

 

 אחריות לביצוע .5

 הרופא המשפטי ו/או יועמ"ש המכון, יבדקו הסכמת המשפחה/צו בימ"ש לנוכחות רופא מטעם המשפחה. 5.1

 אמרכל המכון אחראי לתיאום הצפיה ולנטילת כל מכשירי ההקלטה והצילום מהרופא הצופה. 5.2
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 נספחים .6

 טופס התחייבות לשמירת סודיות. – 1נספח מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 הנוהל נערך ע"י  ליאורה רזניק, עו"ד

 הנוהל אושר ע"י ד"ר יהודית זנדבנק

 פרופ' יהודה היס                      
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 מס' חוו"ד:____________         

 

 התחייבות לשמירת סודיות

 

 

 _______: ____________________חיצונית /נתיחה של המנוח/הבבדיקה נוכחות רופא 

 

 

 אני הח"מ, ד"ר____________________, מטעם משפחת המנוח ________________

 

מתחייב בזאת לשמור על סודיות כל פרט מפרטי הנתיחה ו/או הבדיקה החיצונית,  בכל הקשור לנסיבות וסיבות 

 מותו/ה של המנוח/ה הנ"ל. 

 

 ________________________________________________________הערות: 
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____________  __________________  ________________ 

 חתימה   ד"ר     תאריך

 

 

 נחתם בנוכחות : __________________________

 

 

 

 18/10/2009, 16.9.09עדכון  27.7.09-. עדכון10/11/2008, נוהל צפייה בנתיחה על ידי מומחה מטעם המשפחה

16.12.09 

 

 

 


