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 למטופלת כללי   דף הסבר -הפסקת הריון
 

 
לתיקון דיני עונשין )הפסקת הריון( התשל"ז  חוק הנחיותת בישראל על פי ות הריון מבוצעוהפסק
 להפסקת הריון. ועדהאישור  ותטעונ , והן1977

 .רופאים/ות ועובדת סוציאליתהוועדה מורכבת משני 
 

 ?ןם ניתן להפסיק הריויבאלו מקר
 :ההיריוןהפסקת ביצוע ל ניתן לקבל אישורבהם החוק מפרט את המצבים 

 ( או מלאו לה 17כאשר האישה למטה מגיל הנישואין )שנה ויותר. 40 

  מנישואיןההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי גילוי עריות או שלא 
 ם גופני או נפשיהוולד עלול להיות בעל מו 
 בצירוף המלצה  -שה או לגרום לה נזק גופני או נפשייריון עלול לסכן אל חיי האיהמשך הה

 .מומחה בתחומו ה/רופאשל רפואית 
 

 .שהוזכרו תואמת את אחד הסעיפיםהינה הבקשה כאשר רק אפשרי הועדה אישור קבלת 
 

 כיצד פונים?
 מס' פעמים בשבוע .הוועדה מתקיימת 

השירות  למזכירת 15.30-8בין השעות ראשון עד חמישי ים להתקשר בימ יש  לתיאום  התור
   .2, שלוחה  03-5028455בטלפון  הסוציאלי

מזכירת השרות הסוציאלי:  -גב' שלומית מוזס –ניתן לפנות גם באמצעות המייל
hlomitm@wmc.gov.ilS 

 
 

 :הועדהעבודת תהליך 
 

 ס הוועדה.טופ את הפרטים הנדרשים לצורך מילויממך  בקשתך ותאשוחח תמזכירת הוועדה 
 הבקשה אישור הליכילך הסברים לגבי תוכל לתת ובדת סוציאלית, אשר עי עם חלאחר מכן תשוח

 .למצב נלוות בעיות או ההחלטה קשיי לגבי יעוץוי
ועל  ההיריוןלך על תהליך הפסקת  ואשר יסביר ית/היפגשי עם רופא/ת נשים מומחבוועדה, ת

הסיבוכים ותופעות הלוואי יסבירו על והשיטות האפשריות השלבים השונים, יפרטו בפנייך את 
 אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה.

כמו גם  ההיריוןת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת טומפר, מידיתהחלטת הוועדה נמסרת 
 את אפשרויות הביצוע העומדות בפנייך.
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 תשלום:
 

או בהצגת  ההיריון הינן פעולות הכרוכות בתשלוםלהפסקת הריון וביצוע הפסקת וועדה דיון ה
 התחייבות כספית מקופת החולים בה את חברה או גורם מבטח אחר.

הוועדה להפסקת הריון וביצוע הפסקת הריון משתנים מעת לעת ומפורסמים במחירון תעריפי 
 משרד הבריאות.

המצאת לוממומנים על ידי קופת החולים בכפוף המקרים הבאים פטורים מתשלום  -
 התחייבות כספית מתאימה:

 .ות וממומנת על ידי קופת חוליםאכלולה בסל הבריהפסקת הריון,   -33עד גיל אישה  -
  ע"פ הסעיפים הבאים: 33מעל גיל  אישה -
 ות בעל מום גופני או נפשיימצב בו העובר עלול לה – 3סעיף  -
או לגרום לה לנזק גופני או  האישהעלול לסכן את חיי  ההיריוןמצב בו המשך  -4סעיף  -

 נפשי.
 

 
 בעת הפניה לוועדה יש להצטייד במסמכים הבאים:

 
  כולל ספח., זהות תעודת -
 המעידים על הריון נשים  ת/רופאבדיקת ממסמכים  -
 שעליה מופע שם המטופלת עדכני  סאונדה תמונת אולטר -
אישור הועדה נובעת מהחשש כי הוולד  תרים )אם הסיבה לבקשמסמכים רפואיים אח -

מהווה סיכון לחיי  שההיריוןאו משום לחוק,  3מום גופני או נפשי )סעיף  עלול להיות בעל
 .לחוק( 4או לגרום לה נזק גופני או נפשי )סעיף  האישה

בכרטיס  פיקדוןפת חולים או לוועדה או התחייבות כספית של קו פתיחת תיק תשלום עבור -
 אשראי.

ניתן לשלוח  עם אסמכתא תקציבית מהצבא )יחידת מהו"ת(.יכולות לפנות חיילות  -
 marpeot@wmc.gov.il אסמכתא לכתובת מייל: 

 
 

 ביצוע:
 

 ימים 6שבוע שמונה +   טיפול תרופתי להפסקת הריון יזומה מתבצע עד. 
הטיפול התרופתי ניתן בשני מועדים, במרווח של יומיים, וביקורת לאחר שבועיים, 

 במסגרת מיון נשים.
 נשים, , מתבצעת במסגרת אשפוז יום או במחלקת 20עד שבוע  הריון בגרידה: תהפסק

 בהתאם להחלטה רפואית.
  מתבצעות בשיטות שונות במסגרת האשפוז, ולא בגרידה 20הפסקות הריון מעבר לשבוע ,

 או שאיבה.
 
 

 בברכה,
 צוות השירות הסוציאלי

 
  2021 יולי -מעודכן 
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