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 שלום רב,

 

 – 2007ה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע אודות כמות הזרעות מלאכותיות אשר בוצעו בשנים הנדון: פניי

 במרכז הרפואי רמב"ם 2019

 

 .22.9.19בנושא שבנדון מיום לקבלת מידע  בקשתך קיבלנו את

 

( לחוק חופש המידע 2)8בהתאם לסעיף אנו דוחים את בקשתך לקבלת המידע  - 2012 – 2007בנוגע לנתונים לשנים 

הרשות רשאית לדחות בקשה לקבל מידע אם המידע נוצר, או נתקבל בידה, למעלה משבע שנים לפני הגשת  –

 הבקשה.

 –( לחוק חופש המידע 1)8בהתאם לסעיף  את בקשתך לקבל מידע דוחים אנו  - 2019, 2013נים בנוגע לנתונים לש

אה סדר גודל של המדובר במאות תיקים )רי סבירה. הטיפול בהמצאת המידע מצריך הקצאת משאבים בלת

איסוף הנתונים ואיגודם חייב הנתונים הקיימים( אשר שיטת תיוקם אינה מאפשרת פילוח כאמור לבקשתך. 

ימי  3לכך אמור להיעשות ע"י מנהלת המעבדה במשך י גורם מקצועי המכיר את העשייה ובהתאם להיעשות ע"

 עשייתו.עיקר עבודת המכון מעיבוד המידע כמבוקש יסיט   מדובר בשעות עבודה רבות ויקרות.ה עבודה מלאים. 

 

 להלן הנתונים: – 2018 – 2014בנוגע לנתונים לשנים 

( וכמה מתוכם AHכמה מתוכם היו מזרע הבעל ) –כמה הזרעות מלאכותיות בוצעו במרכז הרפואי רמב"ם  .1

 (?AIDהיו מזרע תורם )

 או מחוץ לרמב"ם לפי שנים:  IVFמספר מנות תורם שהוקצו להזרעות במכון 

 מנות 711: 2014

 מנות 801: 2015

 מנות 716: 2016

 מנות 621: 2017

 מנות 644: 2018
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 השבחות מזרע בעל שהוקצו לצורך ביצוע הזרעה ברמב"ם או מחוץ לבית החולים לפי שנים:מספר 

 מנות 47: 2014

 מנות 43: 2015

 מנות 20: 2016

 מנות 14: 2017

 מנות 0: 2018

 

כמה כרטיסי תורם יש ברישומכם? כמה כרטיסי אישה נתרמת יש ברישומכם וכמה כרטיסי זרע יש  .2

מתאריך כ"ז חשון תשס"ח בנושא "כללים בדבר ניהולו של בנק  20/7מנכ"ל ברישומכם? הכל לפי חוזר 

 זרע והנחיות ביצוע הזרעה מלאכותית"?

 

  .11סה"כ  –פעילים  תורם זרעמספר כרטיסי 

בהתאם לכך, אנו  .רישומי כרטיסי אישה נתרמת הינם ידניים ולא ניתן לדעת אם מדובר בנתרמת פעילה

הטיפול בהמצאת המידע מצריך הקצאת  –( לחוק חופש המידע 1)8בהתאם לסעיף דוחים את בקשתך 

 משאבים בלתי סבירה מאחר והמידע אינו ממוחשב.

 

אין מרכז  -כמה דיווחים הועברו למרכז רישום הארצי בדבר רישום של הילדים שנולדו מתרומת זרע  .3

   .רישום ארצי לרישום ילדים שנולדו מתרומות זרע

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה  ראשעוזרת בכירה ל

 מידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים העמדתוממונה על 

 

 העתק:

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים


