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 לכבוד
  התנועה לחופש המידע איה מרקביץ' עו"ד
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foi@meida.org.il 
 
 

 שלום רב,
 

 מרכזים אקוטיים –בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע  הנדון:

 
 בפנייתך ביקשת לקבל את המידע הבא:

 
, עבור כל בית חולים בו פועל מרכז 2017-2020. לגבי הטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית במרכזים האקוטיים בשנים 1

  –אקוטי עבור כל אחת מהשנים 
 מספרם הכולל של הנפגעים שנתקבלו לטיפול 1.1 
 מספר הגברים לעומת מספר הנשים שנתקבלו לטיפול. 1.2 
 הבגירים שנתקבלו לטיפול. מספר הקטינים לעומת מספר 1.3 

מספר הנפגעים שנתקבלו לטיפול שהם אזרחי ישראל לעומת מספר הנפגעים שהם תושבים ארעיים / תיירים  1.4
 בעלי אשרת שהייה אחרת / אזרחי מדינות זרות / חסרי מעמד /

 מספרן הכולל של ערכות אונס שנדגמו. 1.5
 מספר ערכות האונס שהועברו למשטרת ישראל. 1.6
 מספר ערכות האונס שנשארו בבית החולים. 1.7
 מספר ערכות האונס שהושמדו. 1.8

 
  –. לגבי הטיפול בערכות אונס נכון ליום מתן המענה 2

 מספרן הכולל של ערכות אונס שנמצאות באחריות משרד הבריאות ונשמרות בבתי החולים. 2.1 
 לרפואה משפטית )אבו כביר(.מספרן הכולל של ערכות האונס שנשמרות במכון הלאומי  2.2 
פירוט  –עבור כל אחד מבתי החולים שבהם פועל מרכז אקוטי וכן עבור המכון הלאומי לרפואה משפטית  2.3 

 מספרם ותוארי תפקידיהם של האנשים שלהם גישה לערכות האונס השמורות במוסד.
 
ומרכזים אקוטיים בכל אחת מהשנים  לגבי הכשרות והשתלמויות מקצועיות שערך משרד הבריאות לצוותי מיון . 3

2017-2020 –  
 מספרן הכולל של ההכשרות וההשתלמויות האמורות בחלוקה לפי שנים. 3.1 
פירוט הנושאים שלהם הוקדשה, מספר השעות שארכה,  –לגבי על אחת מההכשרות וההשתלמויות הנ"ל  3.2 

 הם משתייכים. מספר המשתתפים בה ופירוט תוארי תפקידיהם ובתי החולים שאליו
 
משרדיים שקיים משרד הבריאות בנושא ערכות -. לגבי דיונים, פגישות מקצועיות ו/או מפגשי שולחנות עגולים בינ4

  –אונס, שמירתן והגדרתן החוקית 
 2013-2015מספרם של הדיונים והפגישות כאמור שהתקיימו בשנים  4.1 
 ועד ליום מתן המענה. 2016מן ראשית מספרם של הדיונים והפגישות כאמור שהתקיימו ל 4.2 
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פירוט של נושא המפגש, התאריך,  -לגבי כל דיון, פגישה מקצועית או מפגש "שולחן עגול" בין משרדי כאמור 4.3
 מספר השעות שארך, מספר המשתתפים בו , שמותיהם ותפקידיהם נכון למועד המפגש.

פרוטוקול שנערך במהלך המפגש  –לגבי כל דיון, פגישה מקצועית או מפגש "שולחן עגול" בין משרדי כאמור  4.4
 או את סיכום המפגש שהופץ לאחר סיומו ביכן שישנם.

 
 

 –לאחר בירור עם הגורמים המקצועיים במשרד להלן תשובתנו 
 
.  יובהר . להלן המידע הקיים בידי המשרדבסעיף זה. בידי המשרד קיימים נתונים חלקיים ביחס למידע שהתבקש 1

  -  2021רד מידע לשנת שאין בידי המש
  

מקרים . מס שנה
 שטופלו

ערכות .מס
 שנפתחו

מספר ערכות אונס 
 שהועברו למשטרה

מספר ערכות שנשמרו 
 בבית החולים

ערכות 
 שהושמדו

      סורוקה

2017 31    0 

2018 68    0 

2019 54 34 17 17 0 

2020 54 37 22 15 0 

      בת עמי –הדסה 

2017 153    0 

2018 170    0 

2019 162 94 29 65 0 

2020 104 59 21 38 0 

      4חדר  –וולפסון 

2017 249 107 84 18 5 

2018 288 136 117 19 0 

2019 306 128 96 32 0 

2020 220 85 66 19 0 

      10חדר  –בני ציון 

2017 86 49 28 21 0 

2018 99 56 31 25 0 

2019 130 80 44 36 0 
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 בטבלה לעיל מפורטים מספרי ערכות האונס הנשמרות בבתי החולים השונים.. כאמור, 2

המכון לרפואה משפטית מחזיק בערכות שנלקחו במרכז  –ביחס לערכות שנשמרות במכון לרפואה משפטית באבו כביר 
 האקוטי בביה"ח וולפסון בלבד.  להלן מספר הערכות הקיימות במכון הלאומי לרפואה משפטית

2017 – 18 
2018 – 19 
2019 – 32 
2020 - 19 

במכון לרפואה משפטית מנהלת משרד המוצגים היא היחידה שיש  –ביחס לשאלתכם על פירוט מורשי הגישה לערכות 
  לפנות לבתי החולים לקבלת המידע. ניתן .המידע לא קיים בידי המשרדגישה לערכות. ביחס לשאר המוסדות 

 
3 . 

  נושא בדיקות קליניות. ימים לצוותי המרכזים האקוטיים ב 3הכשרה בת  – 2019ספטמבר  –יוני  
    –השתתפו בהכשרות 

 
 עו"ס צוות סיעודי צוות רפואי ביה"ח

  2 6 סורוקה
 2  3 וולפסון

 1 5 2 הדסה
 1  1 הלל יפה

   1 פוריה
   2 בני ציון

   ביום הראשון ( 2)+ 1 מאיר
   במפגש אחד 1 צפת

   1 תל השומר

  הכשרה לעו"סים בחדרים אקוטיים לנפגעי/ות תקיפה מינית בטיפול אקוטי ממוקד. התוכנית  2020נובמבר
נבנתה באופן ייעודי לצוותי המרכזים, כללה ידע וכלים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית במצב אקוטי. ההכשרה 

בנוסף, התקיים ד בהרצאות. כללה שני ימי הרצאות, שני ימי סימולציה ותרגול בשתי קבוצות של החומר שנלמ
 . בהכשרה השתתפו שתי עוסיות מכל מרכז.יום הדרכה ומתוכננים עוד יומיים נוספים

 יים בנושא אבחון וטיפול בביטויים נפשיים הנובעים כתוצאה טהכשרה בת יומיים לצוותי המרכזים האקו
בהשתתפות ום ופרונטלי( ז -בביה"ח לב השרון )משולב 2020מטראומה מינית. ההכשרה התקיימה בדצמבר 

 רפואי, סיעודי ועו"ס –כל המרכזים נציגים מ
 

2020 77 40 28 12 0 

      טנא -פוריה 

2017 29 11  11 0 

2018 21   5 0 

2019 34 14 8 6 0 

2020 15 9 7 2 0 
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 די המכון הלאומי לרפואה משפטית בתחום בדיקות קליניות משפטיות. הנושאים הדרכות שהועברו על י

   -שהועברו בהדרכה 

 .רפואה משפטית ויסודות המומחיות 

  מינית.בדיקה קלינית רפואית משפטית ותרומתה לנושא של תקיפה 

 .זיהוי המקרה כבעיה רפואית משפטית. החלטות לבדיקה ובדיקה חוזרת 

  הסכמה מדעת להליך רפואי ורפואי משפטי. חשיבות והשלכות לבדיקה ולסירוב. מתי ניתן לבדוק ומתי לדחות

 בדיקה.

  .חשיבות של נטילת נוזלים ביולוגיים לאיתור חומרים פרמקולוגיים 

  .מפגש עם הנפגע/ת. הסבר על תהליך התשאול והבדיקה. אנמנזה מיוחדת אינה חקירה. תשאול על האירוע

   תשאול רפואי.

 .בדיקה קלינית משפטית כללית. חשיבות של הבדיקה כשהנפגע/ת מגיע/ה ישר מזירת האירוע 

 .שיטות שונות לבדיקה.  בדיקה קלינית פורנסית ייחודית 

 המין הנקבי. קרום הבתולין, שינויים והופעות תקינות. חשיבות הממצאים בהיבטים  אנטומיה תקינה של איבר

 שונים.

 .ממצאים חבלתיים נלווים הצפויים להימצא במקרי תקיפה מינית 

 .ממצאים חבלתיים ספציפיים הקשורים לתקיפה מינית  

  .בדיקה אנאלית 

  אותה. שיקול דעת לפתיחתה ודיגום. עתיד ערכת איסוף ראיות משפטיות במקרי עבירות תקיפה מינית, להכיר

 הערכה. שמירת ראיות והעברתן לגורמים החקירתיים.

 .תיעוד ממצאים. שמירת התיעוד והעברתו לגורמי החקירה 

 .חוות דעת מול תעודה רפואית. חוק זכויות החולה וחסד"פ 

 .מה לעשות ומה לא, בבדיקות קליניות משפטיות 

 המשפטית.הציפיות של מערכת אכיפת החוק ו 

  .מה הפירוש של עבודה טובה ויעילה 

 
לטיפול בנפגעי  לקראת הקמת המרכז נובמבר –בחודשים אוקטובר  במרכז הרפואי הלל יפה התקיימו הכשרות

 עו"ס. 4-אחיות מיון נשים ו 3רופאים גניקולוגים בכירים,  10 -. בהדרכות השתתפו כתקיפה מינית
 

בסמוך לפתיחת המרכז לטיפול  אוקטובר –רה בחודשים ספטמבר במרכז הרפואי יוספטל התקיימה ההכש
 עו"ס.  5 -אחיות ו 2רופאים,  3. בהדרכה השתתפו בנפגעי תקיפה מינית

. כל רופאי 2021פברואר  – 2020הכשרה זאת התקיימה גם במרכז הרפואי וולפסון במהלך החודשים דצמבר 
 ימים. 3.5מחלקת נשים השתתפו בהכשרה בשני סבבים של 

 
 .2.10.17 -מצורף סיכום ישיבה שנערכה בנושא שמירת ערכות אונס במשרד הבריאות יחד עם נציגי רשויות אחרות ב. 4

מציג את שמות ותפקידי המשתתפים. יצויין כי לאחר מכן התקיימו פגישות נוספות בהובלת משרד  סיכום הישיבה
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( לחוק אפנה 5)8המשפטים והמשרד לביטחון פנים. מדובר במידע שנוצר ברשות אחרת ועל כן בהתאם להוראות סעיף 
 אתכם לקבלת המידע ממשרד המשפטים ומהמשרד לביטחון פנים.

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

 יום. 45בירושלים, בתוך 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                    
 
 
 

 שולמית בלנק, עו"ד        
 העמדת המידע לציבור ממונה על        
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