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 נוהל הפקת תעודת פטירה

 כללי .1

מי שיש לו לכאורה ענין בדבר רשאי לקבל תעודת פטירה של זולתו הרשום במרשם, אם  .1.1

 הפטירה אירעה בישראל.

תושב הרשות של זר שנפטר בישראל או של מדרגה ראשונה לעניין זה, גם בן משפחה  .1.2

ש לו לכאורה עניין בדבר, רשאי לקבל או כל מי שי הפלסטינית אשר נפטר בישראל

 .לגביהם תעודת פטירה

, הסמכות באזור הרשות הפלסטיניתמחוץ לישראל, לרבות תושב/אזרח ישראל שנפטר  .1.3

 ית.בה ארעה הפטירה או לרשות הפלסטינלהנפיק תעודת פטירה נתונה למדינה הזרה 

 פטירה. להפיק תעודתזר שנפטר בישראל, ניתן  .1.4

 מטרת הנוהל .2

 לקבוע את השיטה לטיפול בהפקת תעודת פטירה.

 תנאים ודרישות .3

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

עם קבלת הודעת לשכה במקרה של עדכון פטירה ב –הפקת תעודת פטירה ללא בקשה  .3.1

מונפקות תעודות פטירה באופן בלתי אמצעי ונשלחת לבני משרד הבריאות, מהודעות 

 פחה מדרגה ראשונה / למענו של המנוח. המש

  הגשת בקשה בלשכה .3.2

 .לשם זיהויו המבקששל הצגת תעודת זהות  .3.2.1

 מסירת תעודת זהות ו/ או דרכונו של הנפטר )במידה ולא נמסרו בבית החולים(. .3.2.2

במקרים בהם לא  .בקשהמילוי טופס לתעודת פטירה אינה טעונה בקשה  ככלל, .3.2.3

הבקשה )במקרים בהם הפטירה טרם עודכנה, ניתן להפיק תעודת פטירה בעת 

ם פרטי מרשם ברשומת הנפטר, או שיש להעביר הבקשה לגנזך שיש להשלי

(, יש למלא טופס בקשה לתעודת פטירה ולמלא את מירב הפרטים המרכזי

 .הידועים על הנפטר
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בן/בת זוג, הורה עבור  הבאים:משפחה ה הם בניהמבקש לקבל תעודת הזכאים  .3.2.4

ככל  ., ואחיםעבור נכדים, נכדים עבור סבים ילדיו, ילדים עבור הורים, סבים

 הוכיח שיש לו לכאורה עניין בדבר.להמבקש על  שלא מדובר בבן משפחה כאמור,

במידה והמבקש הוא בן/בת הזוג של הנפטר וטרם שונה המצב האישי בתעודת  .3.2.5

 למסור ספח לביצוע השינוי. , ישל'אלמן' הזהות

 ל הרשות או באזור האישי הממשלתיהגשת בקשה באופן מקוון באתר האינטרנט ש .3.3

ככל , 3.2.4כמפורט בסעיף רשאי לקבל תעודת פטירה המבקש עבור בן משפחה  .3.3.1

 שיש לכך ביטוי במערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין. 

על המבקש למלא )בהתאם באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, בבקשה  .3.3.2

, התעודה לאחר ניפוקה תישלח למענו של המבקש את הטופס במלואו להנחיות(

 .של מרשם האוכלוסין הרשום במערכת הממוחשבת

 השירות אינו כרוך בתשלום אגרה. .3.4

 יך הטיפולהל .4

וזכאי הנפטר, יוודא שהמבקש רשאי  שליבדוק את הפרטים הבקשה, המקבל את פקיד ה .4.1

ענין או שהוכיח שיש לו  3.2.4 כמפורט בסעיףהוא קרוב משפחה ולקבל תעודת פטירה, 

 .בדברלכאורה 

 .הממוחשבתמערכת היש לאמת את פרטי הנפטר, והמבקש במידת הצורך, מול  .4.2

( 2גבי טופס )מר/-הבקשה עלקבל יש ל 1949-1918בין השנים  אירעה והפטירהבמידה  .4.3

 .להמשך טיפול לגנזך ההעבירל

 ישלח למבקש.שאותרה הפטירה בספר הפטירות, תונפק תעודת פטירה ותככל  .4.3.1

  בהתאם.שלא אותרה בספר הפטירות, תישלח הודעה ככל  .4.3.2

והפטירה עודכנה  תושב/אזרח ישראל שנפטר באזור הרשות הפלסטינית או בחו"ל .4.4

מדינה שבה ויש להפנות את המבקש ל , לא ניתן לנפק תעודת פטירהבמרשם האוכלוסין

ניתן לנפק תמצית ככל שהדבר נדרש  .ות הפלסטיניתארעה הפטירה או לנציגי הרש

 ממרשם האוכלוסין בה יירשם גם תאריך הפטירה.

את הבקשה ניתן להעביר תושב/אזרח ישראל שנפטר באזור הרשות הפלסטינית  .4.5

נפקת תעודת , לשם העברתו לרשות הפלסטינית להמת"ק המתאיםללתעודת פטירה 

 פטירה.
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מופיע במערכת אם  פשרתתהפקת תעודת פטירה  –במידה והנפטר חייל צה"ל  .4.6

אין לעדכן מקום פטירה, אלא להעביר מופיע , במידה ולא קבורהמקום  הממוחשבת

 .להמשך טיפול לגנזך

אפשר להפיק  - (זר או תשוב הרשות הפלסטינית) שבאינו תוש מי עבורתעודת פטירה  .4.7

מוחשבת. אם אין הודעת פטירה יש להעביר את הבקשה המערכת המפטירה מתעודת 

 .טירה לגנזךלמתן תעודת פ

יש להעביר את הודעת , זר תפטירבדבר מערכת הממוחשבת ה וןדכעשל  מקרהב .4.8

 הפטירה לגנזך ההורדות.

תושב הרשות הפלסטינית יש לוודא שהנפטר  ה לגביריפטמסרה הודעה על במידה ונ .4.9

הודעת הפטירה תועבר בהתאם למקום המגורים של הנפטר האזור, רשום במרשם 

 )מת"ק יו"ש או ארז(. 

פטירות שאירעו  לגבישבת חהמערכת הממוניתן להפיק תעודת פטירה באמצעות  .4.10

 מעודכנים בהתאםטירה הפפרטי כל בתנאי שוהלאה, וזאת  1949משנת בישראל החל 

 (.קמדוי)תאריך פטירה מלא ומקום פטירה 

תאריך הפרטים )להשלים את  חובהמעודכנים כאמור, במידה ונתוני הפטירה אינם  .4.11

 לפני הפקת גנזך המדינהמהפטירה( במידת הצורך ע"י הזמנת התיק האישי ומקום 

 תעודת הפטירה.

 איתור הודעות פטירה .4.12

 יש לאתר את הודעת הפטירה או את רישום הפטירה בספר פטירות כדלקמן:

נסרקו ם מרש תיקי ,ללככ -הודעת הפטירה המצויה בתיקו האישי של הנפטר .4.12.1

ל ככל שתיק המרשם ש למערכת הממוחשבת, וניתן לשלוף משם את ההודעה.

 לבירור הטעם לכך. גנזך המנוח לא סרוקה במערכת הממוחשבת, יש לפנות ל

עד שנת  1949משנת ות במערכת )לרוב פטירות וקרהודעות פטירה שלא ס .4.12.2

ולהזמין  לגנזך המדינה הצורך ניתן לפנות , במידתבארכיון המדינהנמצאות  (1991

 העתק תיק והודעת פטירה.

 נמצאים בגנזך המרכזי. 1919-1955ספרי הפטירות של משרד הבריאות  .4.12.3

מנוהלים ספרי הפטירות בלשכות למנ"א, לפי מקום  1992עד שנת  1955משנת  .4.12.4

 מגוריו של הנפטר.
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ניתן , במערכת הממוחשבת טרם עודכנהפטירה יש לעדכן את הפטירה בקובץ, במידה ו .4.13

שהוא בן משפחה כאמור ) שמסר המבקש מקורית  פטירהעל סמך הודעת הלעדכן 

 קבורה מקורי.  ןרישיואו על סמך  (לעיל 3.2.4בסעיף 

יש להפיק תעודת פטירה וספח לבן/בת  4.13עד  4.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  .4.14

, במידה ועדכון המצב האישי נעשה באותו של הנפטר בעקבות שינוי במצב האישיוג הז

 .מועד

 1980הוספת סיבת המוות בתעודת הפטירה: במידה ומבוקשת סיבת המוות עד שנת  .4.15

ס לעדכון סיבת הפטירה במערכת "יש להעביר בקשה ללמלא קלטו את סיבת המוות, 

  הממוחשבת.

 החוק וסעיפיו .5

 .1965 –)ב( לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה  30סעיף 

 נספחים .6

 (2עוד ממרשם האוכלוסין )מר/יבקשה למתן ת .6.1

 (8)מר/הודעת פטירה  .6.2
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