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הכלליים:אל החולים בתי  מנהלי

מעמד:הנדון חסרות לקטינות הריון בישראלהפסקות השוהות

לקטינות הריון הפסקות בעלות יישא הבריאות משרד כי לידיעתכם בזאת להביא הננו
להלן שייפורטו בתנאים בישראל השוהות מעמד :חסרות

הר.1 אשר מעמד חסרת הריוןקטינה בהפסקת ומעוניינת להפסקת,תה לוועדה תופנה
הציבוריים החולים מבתי באחד .הריון

הוועדה.2 אישור קבלת בו,עם החולים בבית הריון הפסקת לביצוע הקטינה תופנה
הוועדה .ישבה

ההריון.3 הפסקת ההריון(הליך הפסקת ביצוע ועד הריון להפסקת מהוועדה )החל
ע ה"ימומן הבריאותי משרד באמצעות .מדינה

כאמור.4 מקרה ההריון,בכל מהפסקת הנגזר ההוצאות חשבון את להעביר פ"ע,יש
הח אל המדינה לתושבי הבריאות משרד .מ"תעריפי
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במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

לויר"ד חזי
מינהל  רפואההראש

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
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
ק"מנכ/ס חוליםל ופות
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל

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

ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

קהילתית לרפואה המחלקה מנהל
לאפדמיולוגיה המחלקה מנהל

למעבדות המחלקה מנהל
הלאומיות המועצות מרכזת

סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת
הרפואית הספריה

הס על ארצית כללית–יעודאחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות

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
מדיציניתל"מנכ "הדסה"–הסתדרות

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
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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וחוזרי הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


