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 2.3.0003 מספר נוהל וסין מינהל אוכל–משרד הפנים 

 

 

 הנוהל רישום מאוחר של פטיר

 

 מטרת הנוהל .א
 ולא נמסרה עליה , שנה מאז הפטירהפטירה לאחר שעברה לקבוע את השיטה לרישום 1.א

 .או שלא נרשמה בפנקס הפטירות, הודעה כחוק

  

 תנאים ודרישות .ב
       בידי כשהיא מאושרת , שבו אירעה הפטירההמוסד פטירה של הודעת יש להציג 1.ב

 .או רשיון קבורה, משרד הבריאות

דין הצהרתי מבית משפט המורה על -ל יש להציג פסק" במידה ואין אחד האישורים הנ2.ב

 .רישום הפטירה

 . אגרה השירות אינו כרוך בתשלום3.ב

 הליך הטיפול .ג
 ."רישום מאוחר" יש למלא טופס הודעת פטירה ולציין בראש ההודעה 1.ג

קשה אישור מתאים מאת לשכת הבריאות או לא תצויין סיבת המוות אלא אם צורף לב 2.ג

 .פסק דין הצהרתי

 .D.Eיש לקלוט את הפטירה בקובץ מרשם האוכלוסין בשירות  3.ג

בת הזוג של הנפטר /ובמידה והיה נשוי גם ספח חדש לבן, יש להנפיק תעודת פטירה 4.ג

 .בעקבות השינוי המצב האישי

 . יש לצרף את הודעת הפטירה לתיק האישי ולהעבירו לגנזך ההורדות5.ג

 . השירות אינו כרוך בתשלום אגרה5.ג

 החוק וסעיפיו. ד
ו "תקנות מרשם האוכלוסין התשל, בדבר רישום מאוחר של לידות ופטירות) ב (3 תקנה 1.ד

– 1975. 

  1940,  לפקודת בריאות העם8 סעיף 2.ד

 נספחים. ה
 )8/מר(הודעת פטירה  1.ה

 

 
 



 

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
 הודעת פטירה

 
 הריני מודיע את הפרטים על הנפטר, 1965-ה" לחוק מרשם האוכלוסין תשכ7סעיף 

 מין זהות               דרכון.      ת שם פרטי של האבהשם הפרטי שם המשפחה

     זכר    

     נקבה

 מקום הלידה תאריך הלידה דת מצב אישי

 

 

 

פרטים 

אישיים של 

 הנפטר

 
     רווק       גרוש

    נשוי       אלמן

   

 

 מקום הפטירהתאריך פטירה גרגוריאני שעה תאריך פטירה עברי

 
 יום   חודש     שנה

  
 שנה  חודש  יום

 
 )אם נפטר בבית חולים ציין את השם(שם היישוב 

 המען בת הזוג/מספר הזהות של בן בת הזוג/שם בן

 
 )אה/תה נשוי/ת היה/אם הנפטר(

  
 הבית' השכונה   מס/היישוב   הרחוב

 

 תאריך הודעה המען השם הפרטי שם המשפחה
 
 

   

 חתימת המודיע

פרטים על 
: המודיע

אחראי על 
רופא . המוסד

שקבע דבר 
מוות או מי 
 שהיה נוכח

 

 מקום העבודה שם הרופא ראיתי את הגופה בתאריך: המוות אירע בלפי מיטב ידיעתי
 

 דקה שעה     שנה  חודש  יום
   

 חתימה תאריך המען תפקיד

 
אישור רפואי 
ופרטי הרופא 

 המאשר
    

 

 י הרופא"אבחנה לסיבות המוות שנקבעו ע
 –סיבות המוות 

י רופא "ימולא ע
את הגופהשראה 

 
 

פציעה או , סיבה מיידית
מחלה שגרמה לפטירה 

אם הסיבה , במישרין
 "בלתי ידוע"

 א.1

 
 

 ב.1
 

 
 

מחלות או מצבים שהביאו 
. לסיבת המוות המיידית
ציין שרשרת האירועים 

 .שגרמו לפטירה
 ג.1
 

 
 
 

מחלות או מצבים אחרים 
שתרמו למוות אך אינם 

קשורים ישירות לאבחנות 
 ג- א1

2. 

 

   חשד לרצח      תאונת עבודה       תאונה אחרת  

 

    חשד להתאבדות      תאונת דרכים

 :האם הייתה הנפטרת בהריון סמוך לפטירה

           כן         לא                          

 כן      לא:        כן       לא     האם ילדה  :האם הפילה

נסיבות 
 המוות

 תיאור הנזקים החיצוניים
 

 תאריך
 

  1אבחנה זמנית  שם המתקן
 נתיחת

 2אבחנה זמנית PMהגופה 
 

 חתימת הפתולוג אבחנה סופית
 

 

 תאריך ההודעה
 

  מקום הקבורה שם חברת הקבורה'הוצא רשיון קבורה מס
לשכת 

 מקום הלידה הבריאות
 

     עיר    ארץ

 חתימת רופא הלשכה 'ב תעודת זהות מס"רצ תאריך העלייה

 

 חתימת הפקיד הודעה נתקבלה ונרשמה בתאריך :הלשכה האזורית למינהל אוכלוסין ב - 8/מר
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