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הקריטריונים לאישור הפסקת

הוועדה להפסקת

היריון

היריון

הפסקת הריון בישראל מבוצעת על פי חוק ,ומצריכה אישור של ועדה

 .1לפני ההגעה לוועדה ,עלייך להגיע למרפאה ,עדיף מרכז בריאות

להפסקת הריון .הוועדה רשאית לאשר הפסקת הריון במקרים הבאים:

האישה ,בקופת החולים בה את רשומה ,ולבצע אולטרסאונד ובדיקות סוג
וספירת דם כשהתוצאות צריכות להיות באותו השבוע בו מתקיימת

 .1גיל האישה מתחת ל 19-או מעל .40

הוועדה.

 .2האישה אינה נשואה או שההיריון אינו מהנישואין.
 .3ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי ,או מיחסי עריות.

 .2ניתן לפנות לכל ועדה בארץ ,באחד מבתי החולים או המרפאות
הכירורגיות ,ללא תלות במקום מגורייך .כמו כן ,אין חובה לבצע את ההליך

ככל שאת עונה לאחד מקריטריונים אלו ,אישור ההליך אינו נתון לשיקול דעת
הוועדה.
 .4מום נפשי או גופני  -במידה והוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.

הרפואי במקום ישיבת הועדה.
 .3הועדה מונה רופא ,רופא גניקולוג ועובדת סוציאלית .חובה כי לפחות
אחת מחברותיה תהא אישה.

 .5סיכון לחיי האישה -במקרה שהמשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או
לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.

 .4לרשימת הוועדות השונות ופרטי התקשרות ראי באתר משרד
הבריאות ,או בנספח המצורף .יש לוודא טלפונית עם בית החולים או
המרפאה הרצויים את דרכי הפניה לוועדה ומועדי התכנסותה.

ככל שאת עונה לאחד מקריטריונים אלו ,תידרשי להציג חוות דעת של רופא/
פסיכיאטר.

עלייך להביא לוועדה:

במידה וגיל ההיריון עולה על  24שבועות מלאים ,הטיפול עובר לוועדה

תעודה רשמית מזהה

מיוחדת.

מסמכים רפואיים בהתאם להנחיות בית החולים )בדיקת סוג וספירת

מומלץ לוודא שאת עומדת באחד הסעיפים טרם הגעה לוועדה,

דם ,אולטרסאונד עדכני(.

ולהצטייד באישורים הנחוצים )במידה ויש צורך( מראש.
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הליך הפסקת ההיריון

א .סדר הדברים בהגיעך לוועדה-

ב .ביצוע ההליך הרפואי-
 .1תשלום אגרה על סך  446ש"ח ,ככל שאת זכאית למימון כספך יוחזר מקופת החולים.
 .2שיחה עם עובדת סוציאלית מטעם הוועדה -בה יוסבר לך על הליך הגשת הבקשה
והטיפול בה .ככל שתרצי יינתן ייעוץ לגבי הליך קבלת ההחלטה להפסקת הריון
ופתרונות נוספים אפשריים.
 .3פגישה עם רופאים – יינתן לך מידע רפואי בדבר הסיכויים והסיכונים הכרוכים
בהפסקת היריון ,הדרוש לשם קבלת ההחלטה.

הפרוצדורה הרפואית -בהתאם לגיל ההיריון
והמלצת הרופאים תוכלי לבחור איזו פרוצדורה
לעבור )תרופתית או כירורגית( .ניתן לקרוא עוד
על הפרוצדורות השונות באתר שלנו.

 .4מומחים נוספים -במקרה בו מתעורר חשש למום שיגרם לוולד ,או חשש לבריאותך,
ניתן להתייעץ עם מומחים נוספים ,בסיוע הרופאים המטפלים או באמצעות הוועדה.
 .5חתימה על "טופס הסכמה מדעת" בו תביעי את רצונך בהפסקת ההיריון ,ותאשרי כי
קיבלת מידע בנוגע לתהליך .טופס זה הינו חובה למילוי.
 .6קבלת החלטת הוועדה -לרוב ,החלטת הוועדה נמסרת באופן מיידי ,ובכתב .לאחר
אישור הוועדה ייקבע מועד לביצוע הפסקת ההיריון.

סדר הפגישות )רופא ,עו"ס ,מומחה( עשוי להשתנות בין בתי החולים .אולם שימי לב
כי זכותך להיפגש עם כלל אנשי הצוות האמורים לעיל.

משך ההמתנה -בבתי חולים ציבוריים לרוב
תקבלי תור לחזרה לביצוע ההליך והוא לא
יתקיים ביום הועדה ,ואילו במרכזים הפרטיים
לרוב ההליך יתבצע מיד לאחר הוועדה .אם
תרצי בכך ,את רשאית לבחור מוסד רפואי שונה
מהמקום בו התקיימה הועדה.
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מימון הליך הפסקת
ההיריון

 .1מתחת לגיל  - 33כלל הנשים מתחת לגיל  33שקיבלו את אישור הועדה ,זכאיות
למימון ציבורי.

 .2מעל גיל  - 33ההליך ימומן במידה וסיבת הפסקת ההיריון הינה סכנה רפואית לאישה
או לוולד ,וכן יחסי מין אסורים על פי החוק הפלילי) .במקרה זה ייתכן ותידרשי להביא
הוכחה לפתיחת תלונה משטרתית(
 .3חיילות  -הפסקת הריון של חיילת שנכנסה להריון בזמן שירותה הצבאי תמומן על-ידי
הצבא.
חשוב לשים לב :
אישה הזכאית למימון בדרך כלל תידרש לשלם על ההליך בעצמה ,ותהיה זכאית
להחזר מקופת החולים במידה ולא הצטיידה בהתחייבות להליך מראש .לכן ,לאחר
שמתקבל אישור הוועדה ,יש לדאוג לקבלת טופס התחייבות )טופס  (17מקופת

תעריפי הפעולה למי שאינה זכאית
למימון זמינים באתר משרד
הבריאות )התעריפון(.

ככל שתבחרי לפנות למרכז רפואי
פרטי באישור משרד הבריאות,
תצטרכי לממן את ההליך בעצמך,

החולים )במרבית בתי החולים יש סניפים של הקופות וניתן להצטייד שם בטופס,

ללא תלות בזכאותך לעיל .עם זאת,

להגיש את הקבלה על הוועדה ולקבל החזר( ,דרכו ניתן לקבל החזר כספי על התשלום

חשוב לציין שמרכזים אלו רשאים

לוועדה ולפרוצדורה הרפואית .בנוסף ,זכרי לשמור את הקבלה על התשלום ואת כלל

לבצע הפסקות היריון רק עד שבוע 12

המסמכים אותם קיבלת מבית החולים.
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חשוב לדעת!

במקרה של שינוי בהחלטתך בנוגע להפסקת ההיריון,

את זכאית לעצור את התהליך בכל שלב ולקבל ייעוץ
נוסף מהרופאים ,העובדת הסוציאלית או כל גורם אחר.
במקרה שהוועדה מתכוונת לסרב לבקשה להפסקת
הריון ,היא מחויבת לאפשר לך להופיע בפניה ולמסור
את נימוקייך .עם זאת ,ככל שאת עומדת בקריטריונים
אין סיבה לחשש .לדוגמא ,בשנת  99.3% ,2016מהפניות
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בדיקת ביקורת לאחר
ההליך

לאחר ביצוע הפסקת ההיריון יש להגיע למעקב ובדיקת רופא .

לוועדה אושרו.

אם עברת הליך תרופתי -יש לבצע בדיקת אולטרסאונד לאחר

אם הוועדה לא אישרה את הפסקת ההיריון ,ניתן לפנות

שבועיים-שלושה מלקיחת הכדור השני על מנת לוודא

לוועדה במוסד רפואי אחר )הפנייה כרוכה בתשלום

שהרחם נקי ואין חשש לזיהום.

מחדש של אגרת הפנייה לוועדה(.
כל המידע והמסמכים המתייחסים לבקשה המופנית

אם עברת הליך כירורגי -יש לבצע בדיקה גניקולוגית לאחר

לוועדה ,לדיוניה והחלטותיה ,הם סודיים וחסויים

שלושה שבועות-חודש מביצוע ההליך.

את יכולה להגיע עם מלווה ,הזכאי.ת להיכנס איתך לכלל
ההליכים הפורצדורליים והרפואיים .עם זאת ,החלטתך
הינה אישית ,ולא דרושה הסכמתו של אף אדם מלבדך.
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 .3אתר עמותת לדעת -לבחור נכון

נספחים

/https://ladaat.org.il
באתר תוכלי למצוא מידע ,וכן פרטי התקשרות .אנו זמינות
לתמיכה ,ייעוץ וליווי לכל אורך ההליך.

פרטים נוספים אודות מרכז הייעוץ:
 .1מדריך הנוגע להיבטים הרפואי בנוגע לביצוע הפסקות
היריוןhttps://bit.ly/2DQqMZS -
 .2רשימת ועדות לאישור הפסקת הריון .מעודכן ל- 5/20

מרכז הייעוץ פתוח בימי א' ,ג' ,וד' בשעות .17:00-20:00
במקרים דחופים ניתן לקבוע ייעוץ בשעות הבוקר והצהריים
בתיאום מראש.
כתובתנו :פועלי צדק  2קומה ) 3בתוך אל הלב( ,תלפיות ירושלים.

https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/a

טלפון02-6258841 :

bortion/Documents/abortion_committee.pdf

פקס02-6259741 :
מיילhotline@ladaat.org.il :
וואצאפ050-6621634 :
קבוצת פייסבוק – תשאלי יועצת -קבוצת ייעוץ על אמצעי מניעה
והפסקות הריון

