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 לכבוד
************ 

 
 הוועדות להפסקת הריוןפעילות  –בקשת מידע במסגרת חוק חופש המידע הנדון: 

 
  -ביחס לפעילותן של וועדות להפסקת הריון  בפנייתך ביקשת לקבל את המידע הבא

 כמה בקשות של עמותת אפרת התקבלו לתלות מודעות או לחלק פליירים בבתי חולים? .1
 האם יש אזור המתנה ייעודי לנשים לפני הכניסה לוועדה? .2
 או הוועדה?האם היו תלונות של נשים בגין חדירה לפרטיות בזמן ביצוע הבדיקה  .3
המשך ההריון עלול לסכן את ( לחוק העונשין "4)א()316במידה והוועדה אישרה פונה לקבלת היתר לפי ס'  .4

", האם האישה נדרשת להמציא אישור רפואי כלשהו? אם שה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשייחיי הא
 האם הוא דורש אבחנה כלשהי? הטענה היא לנזק נפשי, האם היא נדרשת להמציא אישור פסיכיאטר ואם כן,

 ( לחוק העונשין?4)א()316כמה פעמים הועדה התכנסה וביקשה מהפונה אישור רפואי בהתאם לס'  .5
 ( לחוק העונשין?4)א()316האם היו מקרים בהם הוועדה לא ביקשה אישור רפואי בהתאם לס'  .6
 כמה נשים חברות בוועדות, ומה אחוזן ממספר החברים הכולל? .7
 ות שהוגשו לקבלת אישור להפסקת הריון, כמה אושרו? וכמה לא אושרו?מתוך כל הבקש .8
 ( לחוק העונשין?1)א()316כמה מהבקשות אושרו בהתאם לס'  .9

 ( לחוק העונשין?2)א()316כמה מהבקשות אושרו בהתאם לס'  .10
 ( לחוק העונשין?3)א()316כמה מהבקשות אושרו בהתאם לס'  .11
 לחוק העונשין?( 4)א()316כמה מהבקשות אושרו בהתאם לס'  .12
 האם היו מקרים בהן זמן ההמתנה לוועדה ארך על שבוע? כמה מקרים כאלה היו? .13

 
 , ולאחר ברור שערכנו עם מספר יחידות מקצועיות מובאת בזאת התייחסותנו לסעיפי בקשתך:במענה לשאלות אלו

 
( 3)8לכן בקשתך נדחית לפי סעיף  ,אין בידי משרד הבריאות מידע למענה לסעיפים אלו – 1,2,5,6,7,13סעיפים 

 לחוק חופש המידע. באפשרותך לפנות לבתי החולים יתכן וישנו מידע ברשותם.
 

עד היום הוגשה תלונה אחת בטענה לאי  2016נמצא כי מסוף שנת  בבדיקה מול היחידות המקצועיות – 3סעיף 
דע על תלונות במידה והוגשו, לפני שנת שמירת סודיות רפואית הנוגעת להליך הפסקת הריון. לא ניתן להפיק מי

 כיון שהמידע אינו ממוחשב במלואו. 2016
 , ובאפשרותך לפנות אליהם ישירות לבירור הנושא.יתכן ונעשו פניות ישירות לבתי החוליםיחד עם זאת, 

 
 האישה נדרשת להמציא אישור רפואי. ( לחוק העונשין4)א()316לפי ס'  ע"מ לקבל היתר – 4סעיף 
 להמציא אישור פסיכיאטר.האישה נדרשת  –בטענה לנזק נפשי  כך גם

 האבחנה הינן לפי כללי המקצוע הרפואיים.דרישות 
 

 של אגף מידע באתר משרד  1990-2018הפסקות הריון עפ"י חוק המידע המבוקש זמין בפרסום  8-12סעיפים 
 הבריאות. 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/preg1990_2018.pdf 
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 בכבוד רב                 
 

 ליזי עופר
 חוק חופש המידעמרכזת פניות ציבור 
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