
 

   משרד הבריאות–מדינת ישראל 

  

  יאותהחטיבה לעניני בר
  

  

מס __200838/__:'חוזר

אלול"כ,ירושלים ח"תשס,א
2008,ספטמבר21

מס ___14/12/_:'תיק

הכלליים:אל החולים בתי מנהלי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

הריון להפסקת ועדות

גיל:הנדון עד לנערות הריון להפסקות הזכאות 19הרחבת
מס:סימוכין הכללי המנהל 4.3.08:מיום4/08:'חוזר

מס הרפואה מינהל 4.3.08:מיום10/08:'חוזר

ולהדגיש להבהיר ל,ברצוננו סלו,שבסימוכיןחוזריםבהמשך הרחבת על להחלטה בהתאם
לשנת הבריאות מגילכי,2008שירותי הורחבה הריון להפסקת .19לגיל18הזכאות

גיל,דהיינו עד הנערות השירותים19כל סל במסגרת הריון להפסקת .זכאיות

להעב במוסדכםהואילו בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן .יר

,בברכה

לוי"ד חזי ר
הרפואה מינהל ראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
לתכנון"מנכ/ס ולתימחורל תיקצוב
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

_______________________________________________________  
  ירושלים, 4קומה , 29רבקה ' רח: כתובת המשרד
  91010 –מיקוד , ירושלים, 1176ד "ת: מען למכתבים
  02– 6725821:   פקס02 – 5681280: טלפוו

    mminhal@moh.health.gov.il: דואר אלקטרוני
________________________________________________________  

  



ותשתיות רפואיות לטכנולוגיות המינהל ראש
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשרד חשב
המשפטית היועצת

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
רפואיות טכנולוגיות למדיניות האגף מנהל

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
כללית לרפואה האגף מנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
הרוקחות אגף מנהל

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

איכותמנה להבטחת האגף לת
פנים ביקורת אגף מנהל

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת
הרפואית הספריה

הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבורבברי–אחראית אות

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהר–ר"קרפ בתי שרות
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
ב"יו הרפואית ההסתדרות ישראלר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת
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האי אתר וחוזריכתובת הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו נטרנט
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


