נהלים והנחיות לתרומת גופה לצרכי מדע ומחקר למחלקה לאנטומיה וביולוגיה של התא של
הפקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט בטכניון מכון טכנולוגי לישראל
* כל האמור בנוהל זה נוסח בלשון זכר ,אך כוונתו גם ללשון נקבה.
 .1אדם המעוניין לתרום את גופתו ,לאחר פטירתו ,לצורכי מדע ומחקר ,והינו בגיר ,יפנה
למחלקה לאנטומיה וביולוגיה של התא של הפקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט בטכניון מכון
טכנולוגי לישראל (להלן" :המחלקה לאנטומיה"; "הפקולטה לרפואה"; "הטכניון"
בהתאמה) ,בטל _________ :או בפקס ___________ :או באי-מייל._______________ :
 .2אם תתקבל הפניה בחיוב ,ישלחו הטפסים הנחוצים (טופס הקדשת הגוף לצרכי מדע והוראה
וכן נוהל זה) בדואר רגיל ,בשלושה עותקים מקוריים ,למילוי והחתמה בנוכחות שני עדים
בגירים (אפשרי גם מבני משפחה).
 .3הקדשת הגופה קבילה רק ע"י מסירת הטפסים המלאים למחלקה לאנטומיה בטכניון,
ואישורם על ידי המחלקה לאנטומיה .יש להשאיר עותק מקורי בידי התורם ומשפחתו ,שני
העותקים המקוריים הנוספים (של הטופס והנוהל מלאים וחתומים) ,ישלחו לחוג לאנטומיה
(להלן :טופס ההקדשה").
 .4יש לוודא כי קרוב של התורם/ת ,לפי החלטתו/ה וכפי שצוין בטופס ההקדשה ,ידע על רצונו/ה
האחרון להקדיש את גופתו/ה לצרכיי מחקר והוראה .יש לציין בטופס את שם הקרוב ומספר
הטלפון שלו (להלן" :איש הקשר") .רצוי להצמיד את טופס ההקדשה לתעודת הזהות או
לשמור על הטופס במקום מרכזי אחר בבית התורם/ת ,כאשר בני המשפחה יודעים על כך.
 .5לבעלי תעודה לתרומת איברים "אדי" ,במועד הפטירה תינתן הגופה לתרומת איברים או
לתרומה לצורכי מדע ,בהתאם להחלטת משפחת התורם .נתרמה הגופה לאיברים ,תועבר
הגופה לאחר תרומת האיברים אל המחלקה לאנטומיה.
 .6המחלקה לאנטומיה שומרת לעצמת את הזכות לדחות את קבלת התרומה בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי.
 .7הנחיות לעת פטירה:
א.

ביום העבודה הראשון שלאחר הפטירה ,יטלפן קרוב המשפחה למחלקה לאנטומיה ויודיע
על כל פרטי הפטירה (בתי החולים אינם מדווחים בד"כ על הפטירה!).
במקרה שהפטירה הינה בשעות העבודה (ימים א'-ה') ,יודיע איש הקשר של התורם/ת
למחלקה לאנטומיה על פרטי המקרה ומקום הפטירה .במידה ואין תשובה ,יש להשאיר
הודעה במשיבון או בפקס או באי-מייל שלהלן.
טל' _________ :פקס _________ :אי-מייל____________________________ :

ב.

במידה והמשפחה ו/או איש הקשר לא יידעו את המחלקה לאנטומיה בטכניון (בהתאם
לפרטים המצוינים לעיל) ,על פטירת התורם/ת ,לטכניון אין כל אפשרות אחרת לדעת על
הפטירה .בהתאם הטכניון לא יהיה אחראי על אי מסירת גופת התורם/ת בשל חוסר
ידיעה כאמור.

ג.

לא הצליחה המשפחה ו/או איש הקשר ליצור קשר עם המחלקה לאנטומיה , ,תדאג
המשפחה ו/או איש הקשר  ,להעביר את הגופה לאחסון בקירור במקום המיועד לשימור
או באחד מהמכונים הפתולוגיים המקבלים לאחסון באחד מבתי החולים הקרוב למקום
הפטירה.

ד.

כאשר התורם/ת נפטר/ה בבית החולים ,תודיע המשפחה ו/אואיש הקשר לאחראים בבית
החולים על הקדשת הגופה לצרכי מדע למחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה של הטכניון
ותשאיר את הגופה בבית החולים עד שתימסר ההודעה המתאימה למחלקה לאנטומיה.

ה.

למען הסר ספק ,התנגדות מי ממשפחת התורם/ת למסירת הגופה לחוג לאנטומיה ,איננה
יכולה להוות עילה לתביעה כנגד הטכניון ,על אי קבלת התרומה .הטכניון אינו חייב
בניהול הליכים משפטיים כנגד בני משפחת התורם/ת המתנגדים למהלך ,והדבר נתון
לשיקול דעתו.

ו.

במקרה שהפטירה תהיה מחוץ לגבולות הארץ ,הטכניון לא יוכל לדאוג להעברת הגופה
מחו"ל  ,אלא רק מהנמלים בארץ וזאת לאחר שסודרו כל ענייני הניירת והשחרור
מהמכס .כמו כן אין הטכניון אחראי לסידורי קבורה בחו"ל.

ז.

עם קבלת ההודעה על הפטירה במחלקה לאנטומיה ,תדאג המחלקה להעביר את הגופה,
ע"י אמבולנס מטעם הטכניון אל המחלקה לאנטומיה.

ח.

הגופה תועבר לרשות הטכניון בצירוף "הודעת הפטירה" (בשלושה העתקים ,חתומה ע"י
רופא/ה שקבע את סיבת המוות בבית או בבית החולים) ,או בצרוף "רישיון קבורה" וזאת
בהתאם לנהלים המקובלים בארץ ,בכל מקרה של מוות.

ט.

במקרה שבית החולים לא מורשה להוציא "רישיון קבורה" ,תדאג המחלקה לאנטומיה
להעברת טופסי "הודעת הפטירה" וטופס ההקדשה למשרד הבריאות ולהוצאת "רישיון
קבורה" ,בהתאם לנהלים המקובלים בארץ ,בכל מקרה של מוות.

י.

קרוב משפחה המעוניין לקבל "תעודת פטירה" יפנה כשבועיים לאחר הפטירה למשרד
הפנים הקרוב למקום מגוריו בבקשה להוצאת "תעודת פטירה" .פרטים נוספים אפשר
לקבל במוקד משרד הפנים טל'  *3450או  .12223450למען הסר ספק ,המחלקה לאנטומיה
לא אחראית על הוצאת "תעודת פטירה".

יא .אין אפשרות למשפחת התורם/ת ו/או לאיש הקשר לראות ,לבקר או לבדוק את הגופה של
התורם/ת לאחר שהועברה לרשות המחלקה לאנטומיה.
יב .הטכניון ו/או הפקולטה לרפואה ו/או המחלקה לאנטומיה אינם אחראים על כל נזק
הנגרם לשלמות הגופה ,אם בעת העברת הגופה ממקום למקום ,או בעת השהות והעבודה
במעבדה.
יג.

הטכניון ו/או הפקולטה לרפואה ו/או המחלקה לאנטומיה לא יהיו אחראים לשלמות ו/או
להחזרת פרטי רכוש אישיים שנמצאו על גופת התורם בעת קבלת הגופה לידי המחלקה
לאנטומיה.

יד .הטכניון ו/או הפקולטה לרפואה ו/או המחלקה לאנטומיה אינם מקיימים טקסי זיכרון
לכבודו של התורם/ת בזמן העברת הגופה לידיו או כל סוגי טקסי הספד או כל טקס אחר
שהוא לזכר הנפטר/ת בזמן שהותו ברשותה.

 .8משך הקדשת גופה:
א.

כל הקדשה של תרומה הינה לצמיתות או עד  3שנים (בהתאם לרצון התורם/ת כפי שפורט
בטופס הקדשת הגוף לצרכי מדע והוראה וכן נוהל זה) ,על מנת להפיק את המיטב
מהשימוש בגופה.

ב.

הקדיש התורם/ת את גופתו/ה לצמיתות ,רשאית המחלקה לאנטומיה לשמור את הגופה
או חלקים ממנה ,בהתאם לצרכיה ואין חובה להביא את הגופה ו/או חלקיה לקבורה.
החליטה המחלקה לאנטומיה לקבור את הגופה ,או חלקים ממנה ,תובא הגופה או חלקים
ממנה ע"י אמבולנס מטעם הטכניון לקבורה לפי דיני העדה הדתית שעמה נמנה/ית
התורם ,הודעה על כך תימסר למשפחה .על הליך הקבורה כאמור יחולו הוראות סעיף 9
להלן.

ג.

התנגדות של קרוב משפחה (מדרגה ראשונה או איש הקשר) לתרומת הגופה ו/או לשמירת
הגופה ו/או חלקיה לצמיתות ,מבלי שתובא לקבורה על ידי המחלקה לאנטומיה ,צריך
שתימסר למחלקה לאנטומיה בפקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט בטכניון ,במכתב
רשום שישלח (לפי הכתובת המפורטת לעיל) ,לכל הפחות חודש לפני תום שנה מיום
מסירת הגופה למחלקה לאנטומיה .

 .9סיום המחקר והלימוד על גופת התורם/ת:
א.

עם תום המחקר על גופת התורם/ת ,תודיע המחלקה לאנטומיה (טלפונית או בכתב)
לקרובי משפחת התורם (נציג מדרגה ראשונה) ו/או לאיש הקשר ,על אפשרות להעברת
הגופה לקבורה.

ב.

לא התקבלה הודעת המשפחה על מועד הקבורה הרצוי להם ,תוך  30יום מיום קבלת
הודעת המחלקה לאנטומיה ,תשלח המחלקה הודעה נוספת בדואר רשום .אם לא
התקבלה תשובה תוך 30יום נוספים ,תערוך המחלקה לאנטומיה את הקבורה בהתאם
לשיקול דעתה ,ללא קבלת ההסכמה מהמשפחה ו/או איש הקשר ,ובהתאם לנוהלי
הקבורה בארץ.

ג.

הודיעה המשפחה ו/או איש הקשר בכתב על מועד הקבורה הרצוי לה ,תדאג המחלקה
לאנטומיה להעביר את הגופה ,ע"י אמבולנס מטעם הטכניון ,לבית העלמין ,בצירוף טופס
"רישיון קבורה" ביום ובזמן שנקבע עם המשפחה .המחלקה לאנטומיה ו/או הפקולטה
לרפואה ו/או הטכניון לא יהיו אחראים לכל איחור בעת קבלת ו/או מסירת הגופה
הנגרמים בשל תקלות טכניות של האמבולנס ו/או עקב בעיות של זמני קבורה בעת טקס
הקבורה בשל זמני הקבורה בבית העלמין או מכל סיבה שאיננה תלויה במחלקה עצמה.

ד.

המחלקה לאנטומיה תדאג בהתאם לדיני העדה הדתית שעמה נמנה התורם ,להיבטים
המנהליים בלבד הכרוכים בסידורי הקבורה ,העברת הגופה (לא בארון) ורישיון הקבורה.

ה.

הקבורה תיערך בבית העלמין בהתאם למקום המגורים האחרון של הנפטר/ת ,בהתאם
לתקנון הקבורה הנהוג בארץ והמכוסים ע"י ביטוח לאומי .ללא התערבות המחלקה
לאנטומיה.

ו.

הקבורה תיערך ע"י "גוף מוכר" (פירושו חברה קדישא ו/או כל חבר אנשים שהוסמך על
ידי משרד הבריאות ,כמוסמך לטפל בקבורת מתים ,אשר לאחר טקס הקבורה ,יציינו את
מקום הקבר ע"י סימון כפי שנהוג על ידם) .המחלקה לאנטומיה ו/או הפקולטה לרפואה
ו/או הטכניון אינם אחראים למיקום הקבר .הליכי הקבורה וכל הכרוך בהם נתונים

בלעדית לגוף המוכר .הקבורה תתבצע ללא ארון ,אלא אם תרכוש המשפחה ארון קבורה
על חשבונה ותתאם אופן הקבורה בהתאם.
ז.

במידה ומשפחת הנפטר/ת מעוניינת לקבור את גופת התורם בבית עלמין פרטי/חילוני או
להעביר הגופה לשריפה ו/או לקבל חלקת קבר שלא בהתאם לתקנון הקבורה הנהוג בארץ
והמכוסים ע"י ביטוח לאומי ,תדאג המשפחה לסדר ולקנות את הדרוש לשם כך על
חשבונה ,כולל כל ההוצאות של הקבורה שנגרמו בשל השינוי ,והם יחולו על חשבון
המשפחה בלבד.

ח.

הועברה גופת התורם לקבורה ,לא תהיה המחלקה לאנטומיה ו/או הפקולטה לרפואה
ו/או הטכניון אחראים להקמת מצבה ,לרבות במקרה של קבורה ללא קרובי משפחה!
אם המשפחה מבקשת להקים מצבה על הקבר ,תדאג המשפחה על חשבונה ,לשלם את
התשלומים המתבקשים להקמת המצבה כגון ,רישיון למצבה וכד' ואת הזמנת המצבה
והתשלום עבור המצבה עצמה.

המחלקה לאנטומיה מודה לך עבור שיתוף הפעולה למען קידום המדע ,המחקר וההוראה
בארץ!

לכבוד
המחלקה לאנטומיה וביולוגיה של התא
הפקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
ת.ד 9649
חיפה 31096
טכניון מכון טכנולוגי לישראל  -טופס הקדשת הגוף לצרכי מדע והוראה
 .1הריני נותן/ת בזאת הסכמתי ,מרצוני הטוב והחופש ,ובהיותי בדעה צלולה ,כי לאחר
אריכות ימי ושנות חיי ,תשתמש הפקולטה לרפואה בטכניון מכון טכנולוגי לישראל
(להלן" :הפקולטה") בגופתי לניתוחים אנטומיים ולצרכי הוראה ומחקר בתורת הרפואה.
הנני נותן/ת בזאת את הסכמתי ,כי השימוש שתעשה הפקולטה בגופתי כאמור ,ייעשה
לצמיתות/לתקופה שאינה עולה על ( 3שלוש) שנים (מחק/י את המיותר).
 .2הנני מורה בזאת ליורשי ו/או לבני משפחתי ו/או לקרובי ו/או למנהל/ת עזבוני ,שלא להתנגד
להחלטתי ולהסכמתי האמורים לעיל ,וכן מורה אני להם שלא להתנגד למסירת גופתי לידיכם
למטרה הנ"ל.
 .3בחתימה על מסמך זה הנני מאשר/ת לא מאשר/ת (סמן  Xבמשבצת המתאימה) למסור
לפקולטה לאחר פטירתי ,כל מידע רפואי הקיים לגבי במרפאות ,בבתי חולים או בכל מוסד
רפואי אחר (להלן" :המידע") הדרוש לה לצרכיה המדעיים ו/או לצרכי הוראה.
הפקולטה מצדה מתחייבת לשמור על סודיות המידע ,לא לפרסמו ו/או למוסרו לאחר ,למעט
לצורכי פרסום מחקר מדעי ובלבד שפרסום המידע כאמור יעשה בצורה אנונימית ושלא ניתן
יהיה לזהות את נשוא המידע.
לא מאשר/ת (סמן  Xבמשבצת המתאימה)
מאשר/ת
 .4בחתימה על מסמך זה הנני
לפקולטה למסור את גופתי לרבות את המידע שקיבלה כאמור לעיל ,לכל בית ספר אחר
לרפואה בישראל ,אם תמצא הפקולטה לנכון לעשות זאת ,ובלבד שמסירת גופתי תעשה אך
ורק לצורך המטרה האמורה במסמך זה וכי הוראות הנוהל והנחיות הטכניון בדבר תרומת
גופה למדע ,ימשיכו לחול גם לאחר מסירת הגופה כאמור.
 .5הריני לאשר שקראתי והבנתי את הנוהל לעניין תרומת גופתי לרבות לעניין הבאת גופתי
לקבורה המצורף לנוהל זה ,ואין לי כל טענה ו/או התנגדות בעניין זה( .נא להחזיר בעת החזרת
טופס זה ,גם עותק מהנוהל המצורף כשהוא חתום על גבי כל עמוד ועמוד בראשי תיבות).
 .6מינוי איש קשר ופרטי התקשרות
.a

הנני ממנה בזאת את __________________ ת.ז __________________ להיות
איש הקשר בכל הנוגע לקבלת החלטות בדבר הבאת גופתי לקבורה ו/או בכל הנוגע לכל
החלטה שתידרש בעניין גופתי כאמור.

.b

הנני מורה בזאת כי היה ולא יצליח הטכניון (באמצעות המחלקה לאנטומיה בפקולטה
לרפואה) לק בל החלטתו של איש הקשר ,מכל סיבה שהיא ,במועד שנדרש לעשות כן על
ידי הטכניון ,יהא הטכניון רשאי לקבל החלטה בנושא הנדרש על-פי קביעתו ושיקול
דעתו הבלעדיים.

.c

להלן פרטי איש הקשר ודרכי ההתקשרות עימו:
כתובת________________________________ מס' טלפון_________________
כתובת מייל_____________________________________________________

ולראיה באתי על החתום:
היום________ לחודש___________ שנה__________

חתימה_____________

שם פרטי _______________:שם משפחה ________________:ת.ז_________________:
כתובת______________________________________________________________:
מיקוד
עיר
מס'
רחוב
טלפון ( __________________________ :)1טלפון (___________________________:)2
תאריך לידה __________________:מקום לידה_______________________________:
מקצוע __________________:מצב משפחתי ________________:ילדים____________:

העדים
אנו החתומים מטה ,מצהירים בזאת כי הננו בגירים (מעל גיל  ,)18וכי אנו מכירים באופן אישי את
_____ _______________ ת.ז__________________ ,אשר חתם/ה בפנינו על המסמך הנ"ל
בהיותה בדעה צלולה ובהכרה מלאה ,מרצונו/ה הטוב והחופשי.

חתימה_________________________:
שם +משפחה_____________________:
מס' ת.ז_________________________:
כתובת__________________________:
טלפון___________________________:

חתימה_________________________:
שם +משפחה_____________________:
מס' ת.ז_________________________:
כתובת__________________________:
טלפון___________________________:

