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שמגיעים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהוועדות לאישור , היריון בקשה לאישור הפסקת הנתונים להלן מבוססים על טופסי

 פרמס, פרטים על הריונות קודמים, יםפרטים דמוגרפיים חברתי,  הפונהשלהטפסים כוללים פרטים אישיים . היריוןהפסקות 

ם או מחלות גנטיות אם י פתולוגיוממצאים, הבקשה אושרהשסעיף החוק במקרה , החלטת הוועדה, פרטים רפואיים, ילדים

  .ריוןיכוללים את ספח אישור ביצוע הפסקת הההטפסים כמו כן . נמצאו בבדיקות

  

                                                 
  .כל הנתונים המופיעים בהודעה מבוססים על הפסקות היריון חוקיות. 1977) הפסקת היריון( הפניות נעשו על פי חוק העונשין 1
 

  

 מהן אושרו 98.8%.  פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון18,822 נרשמו 2012נת בש 

  .י הוועדות"ע

 זה נמצא יחס. הפסקת היריון פנייה לוועדה להייתה הריונות ידועים 100 מתוך כל 9.9-ב 

ה י פניההיית הריונות ידועים 100 הריונות מתוך 15.2- ב,1988בשנת  -במגמת ירידה 

 .ת היריוןלוועדה להפסקו

  10.1 היה 2012-ב) 49-15 נשים בגילים 1,000-ל(שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון .

 ).18.6 (1988שיעור זה נמצא במגמת ירידה משנת 

 הנשים  של) 49-15 נשים בגילים 1,000-ל( לוועדות להפסקת היריון שיעורי הפניות

  והנוצריות)10.5 (של היהודיותנמוכים יותר מאלו ) 6.1(  והדרוזיות)6.2 (המוסלמיות

 השיעורים של הנוצריות האחרות והנשים ללא סיווג דת הם הגבוהים ביותר .)10.6 (הערביות

 ). בהתאמה,17.6- ו22.6(

  11.5% 19גיל עד מהפניות הן של נשים. 

 44.5%היו  0.6%-של גרושות ו - 11.0%, של נשואות - 43.7%,  מהפניות הן של נשים רווקות

 .נותשל אלמ

 87.7% 12שבוע סוף עד ( מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון(. 

  מהפניות50.0%(הוא היריון מחוץ לנישואין סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון .(  

  19.4% סיכון למום גופני או נפשי בעובר" מהפניות נתמכות בסעיף". 
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    פניות לוועדות

   נשים בגיל הפריון 1,000- ל10.1שיעור הפניות היה .  פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון18,822 נרשמו 2012בשנת 

 .י הוועדות"אושרו ע - 98.8% –כמעט כל הפניות ). 10.3 (2011-שיעור בירידה לעומת ה, )49-15(

  . משנה זו הירידה מתונה,1996 התרחשה עד עיקר הירידה .2012- ב10.1 -ל, 1988- ב18.6-שיעור הפניות ירד עם השנים מ

  

  

  1לנתוני תרשים     

  
  .שנים האחרונותב 98%-יותר מ ל80- בסוף שנות ה90%-אחוז האישורים לביצוע הפסקות היריון מתוך סך הפניות עלה מ

  

  

  2 תרשים לנתוני
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  דת וגיל

  .ללא סיווג דת - 8.2%-ו, דרוזיות - 1.1%, נוצריות - 3.0% , מוסלמיות11.3%,  יהודיותיו מהפונות ה76.4%, 2012בשנת 

של  ,49-15 נשים בגילים 1,000-לשיעורי הפניות , נים קודמותכמו גם בש ,2012 בשנת .שיעורי הפניות נבדלים לפי דת הפונה

נוצריות והמאלה של היהודיות  2.1-1.7פי  -  הגבוהים ביותריוה) 17.6(ושל נשים ללא סיווג דת ) 22.6 (אחרותנוצריות 

 שיעורי 2004מאז  .) בהתאמה,6.1- ו6.2 ( והדרוזיות מאלה של המוסלמיות3.6-2.8פי ו, ) בהתאמה,10.6- ו10.5(הערביות 

בקרב  .יות במגמת עלייה הפנואילו בקרב המוסלמיות שיעור ,ידהנמצאו במגמת ירהאחרות  בקרב היהודיות והנוצריותהפניות 

  .הנוצריות ערביות שיעורי הפניות די יציבים עם תנודתיות קלה

  

  2012- ו2004, הפונה דת פניות לוועדות להפסקת היריון לפי: אלוח 

  2004  2012  

  שיעור פניות  כ פניות"סה  שיעור פניות  כ פניות"סה  

  10.1  18,822  11.9  19,712  כ"סה

 10.5 14,388 12.1 15,119  יהודיות
 6.2 2,117 6.0 1,531  מוסלמיות

 10.6 349 10.8 328  נוצריות ערביות
 22.6 210 27.7 211  נוצריות אחרות

 6.1 215  6.3 185  דרוזיות
 17.6 1,543  25.4  2,116  ללא סיווג דת

  
  

עד  נערותהיו של ) 2,166( מהפניות 11.5%.  ומעלה40גיל ב  של נשים9.7%-ו ,30 של נשים מתחת לגיל יו מהפניות ה51.5%

שונה לפי  ,19 גיל אחוז הפניות של נערות עד .2002 בשנת 14.9%-מ, ישנה ירידה באחוז זה במהלך העשור האחרון .19גיל 

בקרב  ואילו, לא סיווג דתל ונערות נוצריות אחרות, נערות יהודיות בקרב וה ביותר נמצאאחוז הפניות הגב. דת הפונה

  . אחוז הפניות של נערות נמוך בהרבהערביותנוצריות הדרוזיות וה, המוסלמיות
  

   אחוז הפניות לוועדות של נערות:בלוח 

  19אחוז הפניות עד גיל   דת

  12.9  יהודיות

  4.1  מוסלמיות

  2.0 נוצריות ערביות

  11.9  אחרותנוצריות 

  2.3  דרוזיות

  12.2  ללא סיווג דת
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  3לנתוני תרשים   

  
  

   2 הריונות ידועים100- יחס פניות לוועדות להפסקת היריון ל

 היא מדד זהשל ות משמעה .2012בשנת  9.9על עמד   הריונות ידועים100-מספר הפניות לוועדות להפסקת היריון לשל יחס ה

היחס  .1988 בשנת 15.2-מ, יחס זה נמצא במגמת ירידה . מסתיימים בהפסקת היריון יזומה9.9,  הריונות ידועים100מכל ש

-34ים ובגיל, )19.8( יחסית  ומעלה היחס גבוה40בקרב נשים בגיל  ).38.5( 19נמצא בקרב נשים צעירות עד גיל הגבוה ביותר 

 לעומת היחס בקרב נשים מוסלמיות שנייםפי כמעט היחס בקרב נשים יהודיות גדול . 7.0היחס הוא הנמוך ביותר ועומד על  25

 ,25.6- ו25.7(ת הוא הגבוה ביותר יות אחרות ובקרב נשים ללא סיווג דהיחס בקרב נשים נוצר ). בהתאמה,5.5 לעומת 10.3(

   ).בהתאמה

נשים נוצריות אחרות ו,  בקרב נשים יהודיותהריונות ידועים 100- היחס ל2012-ו 2004 שבין השנים ניתן לראות 5תרשים מ

   . הריונות ידועים עלה100-היחס לנוצריות ערביות ודרוזיות ,  ואילו בקרב מוסלמיות,בולטללא סיווג דת ירד באופן 

  

  

                                                 
 . לידות חי ופניות לוועדות להפסקת היריון כוללים הריונות ידועים2
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  4לנתוני תרשים   

  

  

  5לנתוני תרשים 

  



6 22/12/2014   2012נת פניות לוועדות להפסקת היריון בש

  מצב משפחתי

 .אלמנות  של- 0.6%-ו, גרושות של - 11.0%, של נשים נשואות - 43.7%,  נשים רווקותהיו של מהפניות 44.5%, 2012בשנת 

וחלקן של ) 2012-ב 44.5%- ל2002- ב41.7%-מ(עלה חלקן של הנשים הרווקות מכלל הפונות לוועדות  בעשור האחרון

  . )43.7%- ל44.1%-מ (ירד במעט הנשואות
  

  יבשת לידה

 נשים יהודיות בקרבר השיעומ גבוההיה , ל"נשים יהודיות ילידות חו הפניות לוועדות להפסקת היריון בקרב שיעור, 2012-ב

השיעורים של ילידות , בחלוקה לפי קבוצות גיל גם ). בהתאמה,9.6לעומת  49-15 נשים בגיל 1,000-ל 14.3(ילידות הארץ 

פי שניים בקרב מ יותרב השיעורים גבוהים 24-15בקבוצת הגיל . 39עד גיל ,  ילידות הארץוהים מהשיעורים של נשיםל גב"חו

 השיעור של – המצב הפוך 44-40בגילים  .ההפרש בין השיעורים פוחת, ככל שהגיל עולה. ידות הארץ לעומת ילל"ילידות חו

  .) בהתאמה,3.8- ו4.3(ל "ילידות ישראל גבוה מהשיעור של ילידות חו

 לעומת 15.6( גבוה יותר מאשר השיעור של כלל האוכלוסייה 1990 שעלו מאז )לשעבר(מ "הישיעור הפניות של עולות מבר

  .2012- ב15.6- ל2004- ב18.3-מ, )לשעבר(מ " קיימת ירידה בשיעור הפניות של עולות מבריה,עם זאת. ) בהתאמה,10.1

שיעור זה  .49-15בגיל  פניות לאלף נשים 42.8 על 2012ועמד בשנת ,  הגבוה ביותרהואשיעור הפניות של עולות מאתיופיה 

, 2012בשנת ) אב יליד אתיופיה(שיעור הפניות של ילידות ישראל ממוצא אתיופי  .בשנים האחרונותכמעט ללא שינוי נשאר 

   . פניות לאלף נשים34.3 -נמוך מזה של ילידות אתיופיה 

  

  
  

  
  6 תרשים לנתוני     
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  שבוע היריון

 11.0%, )12עד שבוע (של הפניות להפסקות היריון נעשו בשליש הראשון של ההיריון ) 87.7%(מכריע רובן ה, 2012בשנת 

בקרב נשים מוסלמיות אחוז הפניות בשליש השני ).  ואילך24משבוע ( בשליש האחרון 1.3%-ו, )23-13שבועות (בשליש השני 

  ). בהתאמה, 12.3% לעומת 15.6%(והשלישי של ההיריון גדול מזה שבקרב נשים יהודיות 

 בשנת 12.3%-ל, 2002 בשנת 8.8%-יש השני והשלישי של ההיריון גדל מבעשור האחרון אחוז הפניות של נשים יהודיות בשל

א ואך ה, 2012 בשנת 15.6-ל, 2002 בשנת 20.0%-משליש השני והשלישי ירד אחוז הפניות של נשים מוסלמיות ב. 2012

   .יהודיותהשל מזה עדיין גבוה 

  

   קודמותהיריוןסקות הפ

 מהפניות היו 21.2%. בעבר היריוןצעו הפסקת י היו של נשים שלא ב2012 מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 69.7%

התפלגות זו יציבה .  או יותרהיריוןצעו שתי הפסקות י מהפניות היו של נשים שב9.1%-כ.  אחתהיריוןצעו הפסקת ישל נשים שב

  .לאורך השנים

  

  חוק לאישורסעיפי ה

  :הפסקות ההיריון בישראל מאושרות בהתאם לאחד מסעיפי החוק הבאים

  . שנה40מלאו לה שאו ) 17(גיל הנישואין המינימלי ל מתחתהאישה היא . א

  .מגילוי עריות או שלא מנישואין, ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי. ב

 .הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי. ג

  .המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי. ד

הסעיפים הבאים ). סעיף ב" (היריון מחוץ למסגרת הנישואין"סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת היריון הוא 

" סיכון למום גופני או נפשי בעובר"ף שכיחות הסעי". סיכון למום גופני או נפשי בעובר" ו"סיכון לבריאות האישה" בשכיחותם הם

  .הינמצאת בעשור האחרון במגמת עלי

שכיחות , "סיכון לבריאות האישה"סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת היריון הוא הסעיף , בקרב נשים מוסלמיות

בקרב הנוצריות . בוה ביותרגם בקרב הנוצריות ערביות ובקרב הדרוזיות אחוז זה הוא הג. יהודיות בהשוואה ל2.6של פי 

   .  שבקרב היהודיותלשכיחותדומה האחרות ונשים ללא סיווג דת שכיחות סעיף זה 

  . יותר בקרב היהודיות לעומת המוסלמיות2.2שכיח פי " היריון מחוץ לנישואין"הסעיף 

, גדול יותר בקרב נשים מוסלמיות "סיכון למום גופני או נפשי בעובר"הפסקות ההיריון בגין הסעיף אישורים ל היחסי של חלקם

  . מאשר בקרב יהודיות

 12.6%רק , 12עד שבוע . גדול יותר" סיכון למום בעובר"אחוז האישורים הנתמכים בסעיף , ככל שגיל ההיריון מתקדם יותר

בשליש השני .  מחוץ לנישואיןהיריון ואילו מרבית האישורים נתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר"מהאישורים נתמכים בסעיף 

 נתמכים 89.1%)  ואילך24שבוע (ובשליש השלישי ,  נתמכים בסעיף סיכון למום בעובר65.0%) 23-13שבועות (להיריון 

  .בסעיף זה
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  7לנתוני תרשים      
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  8לנתוני תרשים                
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   על רקע מומיםהיריוןהפסקות 

 1,517-רק ב). סעיף ג לעיל( פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון על רקע של סיכון למום בעובר 3,599 אושרו 2012בשנת 

בוודאות או בסבירות , שיכולים לגרום לפגיעה בעובר לידה-טרום מצבישל מומים או רת יתה אבחנה מאושיה) 42.2%(מקרים 

   3.גבוהה

בזמן , תה שימוש בתרופות העלולות לסכן את העוברי הסיבה הי,שאושרו על רקע של סיכון למום בעובר מהמקרים 32.1%-ב

  . ההיריון

, גדול יותר בקרב נשים מוסלמיות" מום גופני או נפשי בעוברסיכון ל"חלקן היחסי של הפסקות ההיריון בגין הסעיף , כאמור

בהם הייתה אבחנה מאושרת של מומים שאחוז המקרים , בתוך סעיף זה ).  בהתאמה,18.8%- ו24.2%(מאשר בקרב יהודיות 

, למיותובקרב המוס, ) מקרים1,205 (44.9%הוא , בקרב היהודיות, לידתיים בוודאות או בסבירות גבוהה-טרוםאו מצבים 

   ). מקרים201 (40.2%

, 2009-2008שנים ין ה הייתה בהעלייהעיקר  . ואחרותאחוז זה בקרב היהודיותב ישנה עלייה הדרגתית בשנים האחרונות

 בין כרתיה ניחלה גם עלי הערביות בקרב . עלייה זו נובעת כנראה משיפור בדיווח הוועדות. מתונהעלייה  הייתהלאחר מכן

  . התייצבהאחוזאך לאחר מכן , 2009-2008השנים 
  

  בהם הייתה אבחנה מאושרתשאחוז המקרים : גלוח 
  3לידתיים-טרוםשל מומים או מצבים 

  שנה יהודיות ואחרות  ערביות
26.8 28.8 2007 
31.2 30.5 2008 
39.6 39.0 2009 
39.6 41.5 2010 
36.4 42.3 2011 
39.4 42.7 2012 

   
  

  . מומים כרומוזומליים בשל 12.8%ים הם בשל מומים במערכת העצבים ורק  מהאישור24.4% ,תובקרב ערבי

מומים  מהאישורים הם בשל 22.5%- מהאישורים הם בשל מומים במערכת העצבים ו17.4%בקרב היהודיות ואחרות 

  .כרומוזומליים

 מזה שבקרב גדול, )'שליה וכובעיות ב, מיעוט מי שפיר( לידתיים-טרום אחוז האישורים הניתנים בגלל מצבים הערביותבקרב 

   .)28.8% לעומת 32.6%(היהודיות ואחרות 

                                                 
  .מחלות תורשתיות או מצבים בהיריון שיכולים לגרום לפגיעה בעובר,  אבחנה ודאית או בסבירות גבוהה של מומים מולדים בעובר3
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  .בוודאות או בסבירות גבוהה, לידה פתולוגיים-טרוםהייתה אבחנה מאושרת של מומים או מצבי בהם שהמקרים כל  מתוך ים הםהאחוז* 

  9לנתוני תרשים 
  

  לאומית-ןהשוואה בי

ה למדינות נמצא ברמת ביניים בהשווא) 49-15 נשים בגילים 1,000- ל10.1(שיעור הפניות לוועדות להפסקות היריון בישראל 

 ץישוויב יםשיעורהלעומת זאת  .)19.6( ב"ארהוב )17.5(וולס ובאנגליה  לדוגמה שיעורים גבוהים יותר קיימים .מפותחות אחרות

  . נמוכים יותר)9( בפינלנדו) 7.2 (בגרמניה ,)6.8(

ומשקף את הפריון  , בהשוואה למדינות אחרות)11.7( בישראל נמוך חי לידות 100-יחס הפניות לוועדות להפסקת היריון ל

יה קיורטב .33.8 -ובשוודיה  24.3 - בממלכה המאוחדת, 16.9 -בפינלנד  ,13.2 -ץ יבשווייחס ה הלדוגמ.  בישראלהגבוה יחסית

  .2012 בשנת 6.2 -נמוך יותר היה היחס 
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אוסטרליה

נשים 1,000-שיעור ל

2011-2010  49-15נשים בגילים  1,000-שיעור הפסקות היריון ל: 10תרשים 

  
  . על אתרים מהמדינות השונותמבוסס

  10לנתוני תרשים 
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2012-2011לידות חי    100-יחס הפסקות היריון ל: 11תרשים 

  
  11לנתוני תרשים 

 .WHO- לידות בישראל לקוח מהאתר של ה100-יחס ל, hfadb/int.who.euro.data://http: קורמ


