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   213596421סימוכין:
   642,082מס' פניה:

 עופר -ליזי דיין
 )בתשובתך ציין מספר פניה(  

 לכבוד 
   התנועה לחופש המידע שליט-יערה וינקלר

winkler.yaara@gmail.com 
 
 חיסון נשים בהריון נגד נגיף הקורונה   –בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע  דון:נה

 בפנייתך ביקשת לקבל את המידע הבא: 
 (Covid-19) מספר הנשים ההרות אשר קיבלו מנה ראשונה של חיסון מפני נגיף הקורונה .1
 (Covid-19) נה שנייה של חיסון מפני נגיף הקורונהמספר הנשים ההרות אשר קיבלו מ  .2
 . מאז התפרצותו בישראל( Covid-19)ה ות אשר חלו בנגיף הקורונמספר הנשים ההר  .3
, לרבות בשל סיבוכים במחלות  (Covid-19)  מספר מקרי פטירה של נשים הרות כתוצאה מחשיפה לנגיף הקורונה .4

 . רקע אצל אותן נשים
ו .5 רשמית  עמדה  המהווה  מסמך  נשים\כל  של  לחיסונן  ביחס  הבריאות  משרד  של  המלצה  נגיף    או  מפני  בהריון 

לעניין זה גם מסירת קישורית לאתר האינטרנט של משרד הבריאות תהווה מענה מספק,    (Covid-19הקורונה )
 במידה שהמידע פורסם. 

 
 – לאחר בירור עם הגורמים המקצועיים במשרד להלן תשובתנו 

 
במשרד    המידע המבוקש לא קיים   –   מספר הנשים ההרות אשר קיבלו מנה ראשונה של חיסון מפני נגיף הקורונה  .1

 ( לחוק חופש המידע. 3)8לפיכך לא נוכל להשיב לבקשה זו בהתאם לסעיף   הבריאות,
במשרד  המידע המבוקש לא קיים    –  נה שנייה של חיסון מפני נגיף הקורונהמספר הנשים ההרות אשר קיבלו מ  .2

 ש המידע. ( לחוק חופ3)8לפיכך לא נוכל להשיב לבקשה זו בהתאם לסעיף הבריאות,  
   ות אשר חלו בנגיף הקורונה מאז התפרצותו בישראלמספר הנשים ההר  .3

   חודש

2020  

 71 מרץ

 133 אפריל 

 19 מאי 

 103 יוני 

 567 יולי 

 688 אוגוסט 

 863 ספטמבר 

 816 אוקטובר 

 288 נובמבר 

 1,238 דצמבר 

2021  

 2,629 ינואר 

 7,415 סה"כ 
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, לרבות בשל סיבוכים במחלות רקע אצל  הרות כתוצאה מחשיפה לנגיף הקורונהמספר מקרי פטירה של נשים   .4
 מקרה פטירה אחד. –אותן נשים 

בהריון מפני נגיף   או המלצה של משרד הבריאות ביחס לחיסונן של נשים\כל מסמך המהווה עמדה רשמית ו .5
 -  הקורונה

 מספר קישורים: להלן  
 

מתדריך החיסונים:  מידע 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/365_Corona.pdf 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/19012021-: מסמך האיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה

pregnancy.pdf-01/he/NEWS_Corona_vaccine 

 
סעיף   לפי  כי  להודיעך  זו    17הנני  החלטה  כנגד  לעתור  בידך  יש  המידע  חופש  מנהליים  לחוק  לעניינים  המשפט  לבית 

 יום. 45בירושלים, בתוך 
 
 
 
 

 בכבוד רב                      
 

 ליזי עופר         
 חוק חופש המידע מרכזת פניות ציבור 

 אגף שירות 
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