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 שלום רב,

 

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

 פוריהבמרכז הרפואי  2019

 

 .22.9.19בנושא שבנדון מיום לקבלת מידע  בקשתך קיבלנו את

 

 –( לחוק חופש המידע 2)8בהתאם לסעיף  את בקשתך לקבל מידע דוחים אנו  -  2012 – 2007נים בנוגע לנתונים לש

  המידע נוצר או נתקבל בידה למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה.

 

 בפילוח לפי הזרעות מזרע הבעל, 2018 – 2013להלן נתוני ההזרעות המלאכותיות שבוצעו בין השנים  .1

 הזרעות מזרע תורם וסה"כ ההזרעות כולל מספר כרטיסי אישה נרתמת:

 כרטיסי אישה נתרמת סה"כ הזרעות מלאכותיות AIH AID שנה

2013 261 26 287 15 

2014 365 17 382 10 

2015 344 32 376 19 

2016 327 34 361 20 

2017 294 32 326 16 

2018 250 50 300 28 

2019 232 30 262 15 

 123 2294 221 2073 סה"כ
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 בנוגע למספר כרטיסי תורם וכרטיסי אישה נתרמת: .2

למרכז הרפואי אישור להפעיל בנק זרע. היום אין תורמי זרע של בית חולים פוריה אך  -כרטיסי תורם 

אלה נרשמים בבנקי הזרע  תאי זרעשמגיעים מבנקי זרע אחרים עבור נשים נתרמות.  תאי זרענשמרים 

 שאינם פעילים. ,תרמו את הזרע. בעבר היו רק שני תורמי זרע בפוריה ולכן יש שני כרטיסי תורםבהם 

 

, המרכז הנתרמת. בכרטיס ז הלכל אישה אשר רוכשת/ מועמדת להזרעה עם תורם זרע קיים כרטיס איש

מספר מנה, תאריך הקפאתו, ושם  ,התורםהרפואי מציין את נתוני מנת הזרע הנרכש ע"י האישה: קוד 

 .כרטיס הזרע המקורי קיים אך ורק בבנק הזרע בו נרכשו המנות בנק הזרע.

 

 -למרכז רישום הארצי בדבר רישום של הילדים שנולדו מתרומת זרע בנוגע למספר הדיווחים שהועברו   .3

   .אין מרכז רישום ארצי לרישום ילדים שנולדו מתרומות זרע

 

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה  ראשעוזרת בכירה ל

 מידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים העמדתוממונה על 
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 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים


