
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04.11.18 בתוקף מתאריך:  מערך רפואה הפרק:

 17.09.2020 ת' עדכון אחרון:   

מס' 
 עמודים 11 מתוך 1 עמוד מס'  02-1006 הנוהל:

 
 

 

 שירות בתי הסוהר 

 רפואהמערך  נוהלי        

 סירוב אסיר לטיפול רפואי

 כללי .1

 חוק.בהתאם להנתונים למשמורת ופועלים  על בריאות י שב"ס אמוניםרופא 1.1

 .1971 -התשל"ב  [,נוסח חדש]מוגדרות בפקודת בתי הסוהר  הרופא סמכויות 1.2

לן: "חוק זכויות )לה 1996 –תשנ"ו הזכויות החולה מוגדרות בחוק זכויות החולה,  1.3

 החולה"(.

ה מסיב ל רפואיטיפולקבל מצב בו אסיר מסרב  להיווצרגונית, יכול לק מהשגרה הארחכ 1.4

 ."מות אסיר"כדי עלול לגרום לנזק בריאותי עד  זה מצבכלשהי, 

 

 מטרה .2

במסגרת היחידה, המחוז  ,כללים לטיפול באסיר אשר מסרב לטיפול רפואיהעקרונות ואת הלפרט 

 והנציבות.

 

  הגדרות .3

 : חולההגדרות, בהתאם לחוק זכויות הכלל ה

           רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא  - "מטפל" 3.1

דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר,  – תזונאיבעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, 

 בו המנהל הכללי, בהודעהפרקט וכן כל בעל מקצוע שהכיר פודיאטר מנתח, כירו

 הבריאות. תיברשומות, כמטפל בשירו

 .)כהגדרתו בחוק זכויות החולה( וכל המבקש או המקבל טיפול רפואי חולה - מטופל"" 3.2

 פסיכולוגי או רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול אבחוןלרבות פעולות  - "רפואי"טיפול  3.3

  טיפול סיעודי.           

 לאדם תיגרם נה לחייו או קיימת סכנה כידם מצוי בסכנסיבות שבהן א – סכנה חמורה"" 3.4

 נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי.           

                              לחייו או קיימת  מידיתבות שבהן אדם מצוי בסכנה נסי – מצב חירום רפואי"" 3.5

כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי  מידיתסכנה 

 דחוף.
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  : יטההש .4

 : טיפול ראשוני באסיר המסרב לטיפול   4.1

 נו באחריות מנהל המרפאה. יריכוז הטיפול באסיר המסרב לקבל טיפול רפואי ה 4.1.1

אסיר המסרב לטיפול רפואי יוחתם על "הצהרה על סירוב קבלת טיפול רפואי"  4.1.2

 המצוי במקום בעת הסירוב. המטפלעל ידי  נספח א'(ראה )

  ,יר על "הצהרה על סירוב לקבלת טיפול רפואי"אשר החתים את האס ,המטפלעל  4.1.3

 לדווח במידי למנהל המרפאה.

באחריות מנהל המרפאה לזמן את האסיר לרופא היחידה בהקדם האפשרי  4.1.4

 לדחיפות המקרה. ובהתאם 

הצורך בקבלת  באחריות רופא היחידה להסביר לאסיר המסרב לטיפול רפואי את 4.1.5

 כתוצאה מסירובו. ואת ההשלכות הרפואיות האפשריות  הטיפול

יחד עם  יודגש כי ככל שמדובר בסירוב לטיפול נפשי, באחריות רופא היחידה לשקול 4.1.6

את המענה הנדרש ובכללו הצורך  הפסיכיאטר המטפל ורת"ח טו"ש ביחידה

 בהחמרת רמת ההשגחה הנדרשת.

חשבת ויועברו למנהל החלטות הרופא יתועדו ברשומה הרפואית הממוההסבר ו 4.1.7

 המשך טיפול מעקב ופיקוח. המרפאה לצורך

 

 : טיפול ברמת היחידה   4.2

           האסיר ממשיך לסרב לטיפול רפואי לאחר קבלת הסבר מאת רופא היחידה, ככל ש 4.2.1

 רת"חעל מנהל המרפאה לזמן דיון בהקדם האפשרי בהשתתפות רופא היחידה, 

 ומנהל האגף.  טו"ש או מי מטעמו

מחלת האסיר, הסכנה ב הטיפול הרפואי, הסיבות לסירו יש לבחון אתבמהלך הדיון  4.2.2

 משך הזמן עדסירובו של האסיר לטיפול רפואי,  הבריאותית הצפויה בהמשך

לוות כתוצאת נהבריאותיות התופעות ההתקדמות  בו הרפואי וקצבהחמרה במצל

 מסירוב לקבלת טיפול רפואי. 

 : מנהל המרפאהבאחריות  4.2.3

 וקמ"ן היחידה.סירים ק. א  ,להעביר את סיכום הדיון למפקד היחידה 4.2.3.1

 ממועד מידת הדחיפות אך לא יאוחר משבועלקבוע דיון נוסף בהתאם ל 4.2.3.2

 : הפסקת הטיפול הרפואי בראשות מפקד היחידה ובהשתתפות

  , טו"ש או מי מטעמומרפאה, רופא היחידה, מנהל האגף, רת"ח ה מנהל 

 צורך(.)פסיכיאטר בהתאם ל םסירים וקצין אג"אקצין  קמ"ן,                

   מחוז, הלהעביר את סיכום הדיון של מפקד היחידה למפקד המחוז, רופא  4.2.3.3

 קצין ניהול אסירים מחוז, קצין טו"ש מחוז, קמ"ן מחוז וקרפ"ר.               

 אתיקה של שב"ס יפנה רופא הככל שעולה הצורך בהתכנסות של ועדת  4.2.3.4

 רפואה פח א' בנוהל לנס היחידה בבקשה מנומקת לרופא מחוזי בהתאם               

 ועדת אתיקה"." 01-1006               
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 : הערכת מצב ברמת המחוז  4.3

מחוז יקיים הערכת מצב מחוזית ביחס לאסיר המסרב לטיפול רפואי, המפקד  4.3.1

 בהקדם האפשרי ובהתאם לדחיפות המקרה.

  01-7006החלטת מפקד המחוז תועבר לגורמים המקצועיים בנציבות בהתאם לנוהל  4.3.2

 יווח אירועים בציר השליטה". "ד

 48האסיר ממשיך לסרב לטיפול רפואי, תתקיים הערכת מצב חוזרת כל ככל ש 4.3.3

 לפתרון הבעיה.שעות עד 

 

או כי מדובר בסכנה חמורה ככל שהחליט רופא כי עולה הצורך לכנס את ועדת האתיקה של שב"ס  4.4

אשר יפעל בהתאם , המחוז באמצעות רופאיפנה הרופא את הבקשה לקרפ"ר או מצב חירום רפואי 

 .לשיקול דעתו ובהתאם לחוק זכויות החולה

 

 : דיווח .5

     מצבו הבריאותי של האסיר על  טו"שולראש תחום מחוז היחידה ידווח לרופא הרופא  5.1

  .רפואיטיפול המסרב לקבל 

 .מחוז ידווח לקרפ"ר על מצבו הבריאותי של אסיר המסרב לקבל טיפולהרופא  5.2

נציבות בהתאם לדחיפות לרע"ן טו"ש ב ידווחאשר  ,מחוזידווח לק. טו"ש י תחום טו"שראש  5.3

 המקרה. 

  

 : אחריות ביצוע .6

 מפקד ביס"ר -ר ברמת בית הסוה              

 קצין רפואה מחוזי - ברמת המחוז              

 קרפ"ר - ברמת הנציבות              

 

 : נספחים .7

 רבית, רוסית, לשפות : עברית, ע בתרגום"הצהרה על סירוב קבלת טיפול רפואי" ) –נספח א'                 

 אנגלית ואמהרית(                

 

 , 04.09.2019 ,04.11.2018 : קודמיםעדכונים  .8
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 נספח א'
                                       

 ____________בית הסוהרמרפאת   

 _________________        תאריך  

 

 שירות בתי הסוהר
 
 

 הצהרה על סירוב קבלת טיפול רפואיהנדון: 
 
 

 __________ת.ז.______________  _____אני החתום מטה_________________

מצהיר בזאת כי הנני מסרב לקבל טיפול רפואי, לערוך בדיקה רפואית או בדיקת עזר 

מהצוות והסברים שקיבלתי וזאת בהתאם לרצוני והחלטתי בלבד ובניגוד לעצות 

בחוסר היענות המטפל שהסביר לי מהן הסכנות הצפויות והסיבוכים הכרוכים  הרפואי

, אשר בגללן נשלחתי ל__________________ לקבלת המענה הרפואי

 לצורך___________________________

.  וזאת ע"פ קביעת צוות הרפואי

_________ וכל רופא, חובש או מרפאת ביס"ר, הנני משחרר את שירות בתי הסוהר

אחר מאחריות לכל תוצאה העלולה להיגרם כתוצאה מסירובי זה לקבל  איש סגל

 טיפול רפואי או לערוך בדיקות רפואיות.

לשירות  ,בנושא האמור ,אין לי ולא תהיינה לי שום טענות או תביעות מסוג כלשהו

 . הסוהרולכל איש סגל רפואי או סגל אחר משירות בתי בתי הסוהר 

.  אני מתחייב להודיע לסגל שב"ס ברגע שארצה לקבל את הטיפול הרפואי

.  האמור במכתב מחייב אותי ואת כל מי שיבוא במקומי

 במקרה בו אסיר סירב לחתום, יתועד האמור ע"י הסוהר המחתים.

 הסיבה לסירוב: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 .   ________________.זת          ________________חתימת האסיר
ומשפחה        ם   ש

 

 ____.   ___________מ.א           ________________        שם העד
ומשפחה                            ם   ש

  
 ________________                          .א.מ            ________________       שם העד
ומשפחה                               שם 
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 ערבית - נספח א'

لسجون  دة ا ا  ____________ عي

اريخ   _________________ ت

 نخدمة مصلحة السجو
 
 

 تصريح برفض تلقي عالج طبيالموضوع: 
 
 

ه ا دن ا لموقع  ا ا  ن م  ______________________ ا  __________________ بطاقة هوية رق

اجراء فحص طبي أو فحص إضافي وذلك  أو  لقي عالج طبي  نني أرفض ت أ أقر بموجب هذا 

ق ل لتي ت ا لتوضيحات  لنصيحة وا ا قراري فقط وعلى عكس  ل ا  ً ق لحرة ووف ا دتي  لطبإرا ا تها من  قم ي ا

لمرتبطة بعدم االستجابة ا لمتوقعة  ا لمضاعفات  لمخاطر وا ا لذي شرح لي  لج وا لمعا ا لطبي  ق ا ل ت ي ل

لي بسببها إلى لذي تم ارسا لطبي, وا لحل ا  لغرض__________________  ا

لطبي. __________________________ قم ا لطا ا  وذلك بموجب ما حدده 

دة بيس" ا لسجون وعي ا أعفي مصلحة ا ن م  مسعفوأي طبيب أو _________  رأ ق أو عضو طا

لطب ا لفحوص  ا ء  اجرا لطبي أو  لعالج ا ا لقي  ت ل ية قد تنجم عن هذا الرفض   ية.آخر من أي مسؤول

لشأن، تجاه مصلحة  ولن تكون لي ليس لدي ا بات من أي نوع، في هذا  ل أي ادعاءات أو مطا

لسجون قم آخر في مصلحة ا   .السجون وأي عضو طاقم طبي أو عضو طا

الطبي. طاقم مصلحة السجونأتعهد بإخطار  العالج  تلقي   بمجرد رغبتي في 

كتاب يلزمني ويلزم جميع من يحل مكاني. ل ا لمحدد في هذا   ا

لق ت الذي حاول  الحارس  بل  ِ ق توقيع ، سيتم توثيق ذلك من  ل ا السجين   يعه.ي توقفي حالة رفض 

  سبب الرفض:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 ________________   طاقة هويةب          ________________ توقيع السجين
ة     ل ئ عا ل وا لشخصي  ا السم   ا

 

لشاهد  _______________   رقم شخصي           ________________    اسم ا
ة     ل ئ ا ع ل ا و لشخصي  ا                     االسم 

  
لشاهد  _______________   رقم شخصي           ________________    اسم ا

ة                      ل ئ عا ل ا و لشخصي  ا السم  ا  
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נספח א' - רוסית  

Тюремный медпункт ____________  

Дата         _________________  

 

УПРАВЛЕНИЕ ТЮРЕМ 
 
 

Декларация об отказе от медицинского лечения 
 
 

Я, нижеподписавшийся ______________________ , № удостоверения личности 

__________________  настоящим заявляю, что я отказываюсь от медицинского 

лечения, от прохождения медицинских проверок или от вспомогательных проверок, 

исключительно по собственному желанию и только на основании собственного 

решения, несмотря на рекомендации и разъяснения, которые я получил от лечащего 

медперсонала, который объяснил мне, каким рискам и возможным осложнениям я 

себя подвергаю, отказываясь от медицинского лечения, для прохождения которого я 

был направлен в __________________  для  ___________________________ 

по решению медперсонала. 

Я освобождаю управление тюрем, тюремный медпункт _________  и любого врача, 

санитара или другого медицинского работника от ответственности за любые 

последствия, которые могут возникнуть в результате данного моего отказа от 

медицинского лечения или от прохождения медицинских проверок. 

У меня нет и я не буду предъявлять в будущем какие-либо претензии того или иного 

рода по данному вопросу управлению тюрем и любому медицинскому или другому 

работнику управления тюрем.  

Я обязуюсь сообщить медперсоналу управления тюрем о своем желании 

получить медицинский уход. 

Сказанное в данном документе обязывает как меня, так и любого моего 

представителя. 

В случае если заключенный отказался подписать данный документ, его слова 

задокументирует подписывающий его работник управления тюрем. 
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Причина отказа:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________  

 

Подпись заключенного  ______________ Уд. личности    _____________  
                         Имя и фамилия 

 

Имя свидетеля                 ______________  Личный номер    ____________  
                           Имя и фамилия                    

  
Имя свидетеля                  ______________ Личный номер    ____________  
                          Имя и фамилия                    
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 אנגלית - נספח א'
                                                                    

PRISON CLINIC ____________  

DATE         _________________  

 

ISRAEL PRISON SERVICE 
 
 

RE: DECLARATION OF REFUSAL TO RECEIVE 
MEDICAL TREATMENT 

 
 

I the undersigned ______________________  Identity No. __________________  

hereby declare that I refuse to receive medical treatment, to undergo a medical examination 

or an auxiliary examination solely in accordance with my desire and decision and contrary 

to the advice and explanations that I have received from the attending medical staff that 

has explained to me what are the anticipated dangers and complications involved in 

refusing to accept the medical response, on account of which I have been sent to 

__________________  for the purpose of ___________________________ , 

according to the medical staff's determination. 

I hereby release the Israel Prison Service, the _________  prison clinic and every doctor, 

paramedic, or other staff member from liability for any outcome liable to occur as a result 

of my refusal to receive medical treatment or to undergo medical examinations. 

I do not have and shall not have any allegations or claims of any kind whatsoever in the 

aforesaid matter against the Israel Prison Service and any medical staff member or other 

staff in the Israel Prison Service.  

I undertake to notify the IPS staff the moment I may wish to receive the medical 

treatment. 

The contents of the letter bind me and anyone who may replace me. 

In the event that a prisoner has refused to sign, the aforesaid shall be documented by 

the warder before whom he was due to sign. 

The reason for the refusal:  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________  

 

The prisoner's signature  ______________   Identity No.    ______________  
                    First and last name 

 

The witness's name           ______________   Personal No.    ______________  
                      First and last name                     

  
The witness's name            ______________  Personal No.    ______________  
                      First and last name                    
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 נספח א' - אמהרית
 

የእስር ቤት ክሊኒክ ____________  

ቀን         _________________  

 

የእስር ቤት አገልግሎት ፡፡ 
 
 

ርዕሰ ጉዳይ - ሕክምና ለማግኘት እምቢ ማለትን ማወጅ ፡፡ 
 
 

ከዚህ በታች  ፈርሜያለሁ ______________________  ማስታወቂያ 

__________________  በፍላጎቴ እና ውሳኔዬ መሠረት ብቻ የሕክምና እና የጤንነት ምርመራ 

ወይም የረዳት ምርመራን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆኔን እና የህክምና ምላሹን ለመቀበል አለመቻል 

የሚያስከትሉትን አደጋዎች እና ችግሮች ሊያስረዱኝ ከሚችሉ የህክምና ባልደረቦች የተሰጡኝን 

ምክሮች እና ገለፃዎች በመቃወም ፣ ለዚህም ነው ወደ __________________  ፍላጎት 

___________________________  የተላክሁት ለዚህ ነው እናም ይህ የሚወሰነው 

በሕክምናው ሠራተኞች ነው። 

የእስር ቤቱን አገልግሎት ፣ የእስር ቤቱን ክሊኒክ _________  እና ማንኛውንም ዶክተር ፣ መድሃኒት 

ወይም ሌላ የሰራተኛ አባል በዚህ እምቢታ የህክምና እና የህክምና ምርመራዎችን ለመቀበል እምቢ 

ማለት ከሚያስከትለው ማንኛውም ተጠያቂነት እለቃለሁ ፡፡ 

በተጠቀሰው ጉዳይ ላይ ለእስር ቤቱ አገልግሎት እና ለማንኛውም ከእስር ቤት አገልግሎት የህክምና 

ባለሙያ እና ፋኩልቲ ምንም ዓይነት የይገባኛል ጥያቄም ሆነ የይገባኛል ጥያቄ የለኝም  

የሕክምናውን ሕክምና ለማግኘት እንደፈለግኩ ለአይፒኤስ ሠራተኞች ለማሳወቅ ቃል 

ገብቻለሁ ፡፡ 

ደብዳቤው ለእኔና ለእኔ ቦታ ለሚመጡት ሁሉ ይፈልጋል 

አንድ እስረኛ ለመፈረም እምቢ ካለ የሚናገረው በምልክት ጠባቂው ይመዘገባል ፡ 

እምቢ ለማለት ምክንያት -  
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________  

 

የእስረኛው ፊርሚያ  ______________          ማስታወቂያ    ______________  
         ስም እና ቤተሰብ 

 

የምስክር ስም          ______________           የግል ሁኔታ     ______________  
          ስም እና ቤተሰብ                    

  

የምስክር ስም           ______________          የግል ሁኔታ     ______________  
          ስም እና ቤተሰብ                     

 
 


