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 הפנייה להסכמה לתרומת אברים בטפסים מקוונים(,  –הצעת חוק השתלת אברים )תיקון 

 2016–התשע"ו

)א(,  28, בסעיף  החוק העיקרי(  –)להלן   20081–בחוק השתלת אברים, התשס"ח .1 28תיקון סעיף 

הסכמה   למתן  להפנות  אפשרות  כאמור  המנהל  יקבע  זה,  "בכלל  יבוא  בסופו 

תאגידים  הממשלה,  משרדי  של  מקוונים  טפסים  מתוך  מקוון  באופן 

 סטטוטוריים ורשויות מקומיות." 

בב .2 הוראת מעבר לראשונה  תיכלל  זה,  חוק  של  פרסומו  מיום  חודשים  שלושה  טפסים תוך 

להלן   הסכמה  אפהמנויים  למתן  סעיף  שרות  לפי  מקוון  לחוק  28באופן  )א( 

 :חוק זהל  1כנוסחו בסעיף  ,העיקרי

 טופס בקשה לקבלת תעודת זהות או חידושה;  ( 1)  

 טופס בקשה לקבלת דרכון או חידושו; ( 2)  

 טופס תשלום אגרת רישיון נהיגה; ( 3)  

 טופס תשלום אגרת רישיון רכב; ( 4)  

 טופס התייצבות לצו ראשון; ( 5)  

 .טחוניים אחריםישחרור מצבא הגנה לישראל ומגופים ב סטופ ( 6)  

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

שמסדיר את נושא תרומות האיברים בישראל   ,2008–, התשס"חנחקק חוק השתלת איברים  2008-ב

י. כיום כרטיס אדבמותו באמצעות חתימה על  בריו  יוקובע כי כל אזרח יכול להביע הסכמה לתרום את א

כ  14%-כ אמת  בזמן  אך  אדי,  כרטיס  על  חתומה  בישראל  הבוגרת  מהמשפחות   50%-מהאוכלוסייה 

יקיריה איברי  את  לתרום  זו םמסכימות  החלטה  בביצוע  המשפחה  על  מקילה  אדי  כרטיס  על  חתימה   .

 ומבהירה בפניה את רצון המנוח, על אף שהיא אינה מחייבת את המשפחה.  
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 2 

או  בבעלותם  לחולים אשר  עדיפות בתור להשתלת איברים  נותן  חוק השתלת איברים  יתרה מזאת, 

בוצעה  בתור  הקדימות  להשתלות  הלאומי  המרכז  נתוני  לפי  אדי.  כרטיס  משפחותיהם  בני  בבעלות 

 בעשרות מקרים של השתלות. 

הצעת החוק לאפשר נגישות לחתימה על כרטיס אדי באמצעות הוספת האופציה בטפסים  ה של  מטרת

אם וונים ממשלתיים, כך שאזרח שיבחר בכך יוכל לחתום בקלות על הכרטיס, לזכות בקדימות בתור  קמ

 הוא או בני משפחתו יזדקקו לכך ולהביע את רצונו להציל את חייהם של אחרים לאחר מותו.
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