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 0468360865|  "ז סיון תשע"דכ

 6565סימוכין: 

 נא לציין סימוכין אלו בפנייתכם אלינו

 לכבוד:

 גב' סוניה מלכוב

 התנועה לחופש המידע

 באמצעות דוא"ל

 60865066פנייתך מיום הנדון: 

 שלום רב.

 בהמשך לבקשתך שבנידון, מצ"ב:

עדיין נמצאים בשלבי עיבוד ובחינה, ואת  0865. נתונים לשנת 0860-0866סיכומי סיבוכי הברית לשנים  .6

(. בקבצים המצורפים הושחרו שמותיהם של המוהלים 5)ב()0אני דוחה מכוח סעיף הם הבקשה לגבי

 והנימולים.

 ה מכיל גם את החלטות הוועדה, הרכבה ומועדי כינוסיה.וועדה. מסמך זפרוטוקלים מדיוני ה .0

 מוהלים שהתרשלו בתפקידם: .6

מוהלים. למוהלים אלו נשלחה הודעה לפי  שלושהבתקופה הנדונה נמצא פגם בהתנהלותם של  .א

 לחוק.  66סע' 

 לעתורכאן על מנת לאפשר לו  המופיע השלח התנגדות לפרסום שמו, וזהותו אינ מהשלושהאחד  .ב

או ההכרעה בה לאחר תום המועד להגשת העתירה  מו, כנדרש בחוק.על החלטתי לפרסם את ש

 אעביר את פרטיו, או אפעל לפי החלטת בית המשפט.

 אלה שמותיהם של המוהלים הנוספים, וההחלטות לגביהם: .ג

שהגיע ממשרד הבריאות  65666בעקבות מקרה  - 65666"מקרה המוהל אוהד צדוק:   (6

הוזמן המוהל אוהד צדוק להופיע לפני הוועדה. הוצגו בפני הוועדה ולמוהל תמונות של 

המקרה עם חסר עור וחתך בשק האשכים. לדברי האם מלבד שהמוהל לא דיווח 

ש ממנה שלא תהיה נוכחת בזמן שהוא טיפל בתינוק למשפחה על החתך המוהל אף ביק

לאחר הברית. המוהל טען כי אינו יודע  איך נוצר החסר עור והחתך בשק האשכים 

שנראה בתמונות. הוא גם טען שלא ראה חסר עור או חתך בשק האשכים בזמן הברית. 

היה לדבריו לא ראה בעיות אלו אולי בגלל תחבושת שהסתירה את החתך. כן טען שאם 

לגבי טענת האם שהמוהל לא  רואה בעיות אלו היה מפנה את התינוק מיד לביה"ח. 

אפשר לה להיות בחדר בזמן הטיפול בתינוק ענה כי ראה שפעולת הברית קשה לה ולכן 

הוחלט: היות והמוהל עדין  הציע לה זאת, אך בוודאי שלא התכוון להסתיר דבר ממנה. 

סמכתו עד שהתלונה תתברר. כן נדרש המוהל לא מוסמך להקפיא את המשך הליך ה

להפסיק להשתמש בתואר "מוהל מוסמך" למרות שהסביר כי כוונתו שהוא מוסמך על 

 ידי מי שלמדו ולא להסמכת הוועדה."

הוועדה דנה  046הרב אורי סדן מוהל מוסמך מ.א.  4660"מקרה המוהל הרב אורי סדן:  (0

המקרה במקרה, מדובר בחתך בשק האשכים שנידון בוועדה מיד עם קבלת פרטי 
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מהמפקח הרב בן ציון בלויגרונד. המוהל הופנה לבדיקת מפקח ועבר את הבחינה בהצלחה. 

 אין צורך בהמשך בירור."

מהלך תקשורתי בנוגע למידע בתשובה זו, אודה אם לפנים משורת הדין תתאמו ככל שבכוונתכם ליזום  .5

  זאת עם הח"מ.

 

 בברכה,

 זיו מאור

 הממונה על חופש המידע

 דובר וממונה על ההסברה

 הרבנות הראשית לישראל

 

 

 העתקים:

 מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, מר אלחנן גלט

 יועמ"ש הרבנות הראשית לישראל, עו"ד הראל גולדברג

 ראש מחלקת הבריתות, הרבנות הראשית לישראל, הרב משה מורסייאנו


