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ומכאיבה, שכרוכה  זו החלטה קשה  ככה  ם 
בהליך כירורגי או תרופתי מאוד לא נעים 

להק סיבה  כל  ואין  סיכונים,  נטול  ־שאינו 
שות עוד יותר על אישה שמחליטה לעבור 
שנה,  ארבעים  כמעט  במשך  אבל  הפלה. 
החוק הישראלי מחייב אישה שרוצה לעבור 
הפלה לעמוד מול ועדה של שלושה אנשי מקצוע זרים 
ולבקש את אישורה בעניין כל כך פרטי ואינטימי. כאילו 
ששיקול הדעת שלה אינו מספיק טוב, כאילו היא ילדה 
קטנה שצריכה שהמבוגרים יחליטו בשבילה. כאילו הגוף 
יכולה לאשר  הוועדה  בלבד:  זו  ולא  לה.  שלה לא שייך 
הפלה רק מהסיבות הבאות: ההיריון נובע מיחסים אסורים 
)גילוי עריות, אונס או יחסים מחוץ לנישואים(, ההיריון 
או  האם  של  הגופנית  או  הנפשית  הבריאות  את  מסכן 

העובר, וגיל )מתחת לגיל 19 או מעל ל־40(. וזהו. 
כמובן שיש סיבות רבות אחרות להפסיק היריון, אבל 
אם הן לא נכנסות לקריטריונים האלה, הן לא מעניינות 
את החוק. ככה זה: רצון האישה הוא לא שיקול שהוועדה 
יכולה להתחשב בו )בניגוד מוחלט למה שקורה בארצות 
שלא  נשוי  בזוג  מדובר  למשל,  ואם,  אחרות(.  מערביות 
רוצה עוד ילד מסיבותיו הוא, נגיד, מטעמים של קשיים 
כלכליים? ובכן, ידיהם של חברי הוועדה כבולות. גם אם 
הם מבינים ואפילו מסכימים איתם הם לא יכולים לאשר 
אישור  ללא  היריון  הפסקת  להיום,  ונכון  ההפלה.  את 

ועדה היא מעשה פלילי! 
־לכן נשים נשואות - ורוב הפונות הן נשואות - נאל

צות לשקר לוועדה, ויש כאלה שעוברות מוועדה לוועדה, 
ובדרך לומדות מה השקר שיאפשר להן לבצע את ההפלה 
שמוצג  המרכזי  שהטיעון  מפליא  לא  ולכן  חוקי.  באופן 

־לוועדות הוא היריון מחוץ לנישואים. סביר להניח, שב
רוב רובם של המקרים זו לא האמת. והן מסתכנות בכך, 
כי אם חלילה יגיעו נשים אלו למצב של גירושים, יוכל 
הוועדה על  בפני  נגד האישה בעדותה  הבעל להשתמש 

לאחר עשור של מאבק, 
תוגש בקרוב לכנסת 
הצעת חוק שתבטל 

את הצורך של נשים 
להתייצב בפני ועדה 
 שתאשר להן )או לא(
 להפסיק את ההיריון. 
 מה זה אומר תכל'ס 
 ועל מי יחול החוק? 
הנה כל הפרטים

ועדות 
להפסקת 

היריון.
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ד"ר נויה רימלט: "נתעקש שאפשר יהיה 
לבצע הפלות בכל בית חולים ציבורי 

ושהאישה לא תידרש לממן את ההפלה" 

ח"כ זהבה גלאון: "רחם של אישה אינו 
סוגיה ציבורית, המדינה לא יכולה 

להמשיך להחליט בעבור נשים על גופן"  במתחם שרונים 
הוד השרון

בכל יום שישי 
משעה 09:00 בבוקר

וירקות  לחמי   דוכני פירות 
בריאות  תבלינים  מגוון רחב 
טבעוני    אוכל  דוכני   של 
מיצים  מוצרים אקולוגיים ועוד.

חפשו אותנו גם ב־ 
 official: מגזין מנטה

 קניון שרונים

מנוי למגזין מנטה עשה במנטה מרקט לקניות בשוק?מתנה  רוצה ₪40 
 

לחודשיים וקבל את 
 

כספך חזרה

בשביל הדברים הטובים

 חפשו אותנו גם ב:  תל אביב  מתחם התחנה, קויפמן 2 
 ירושלים  מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4   הוד השרון  
מתחם שרונים, קומת הקרקע, הרקון 2   חיפה  השוק הטורקי, 

העיר התחתית בכל יום חמישי, 16:00־22:00

בשיתוף:

אנחנו  "בהצעה  אומרת:  חוק,  כהצעת  ההסדר  את  שניסחה  רימלט,  ד"ר 
בין  לשוויון  גופה,  על  לשליטה  האשה  זכות   - זכויות  שתי  בין  לאזן  מנסים 
החיים של  פוטנציאל  על  להגנה  החברתי  האינטרס   - השני  ומהצד  המינים; 

־העובר. המודל המקובל ברוב מדינות המערב נותן לאישה נגישות מלאה לה
פלה בשליש הראשון של ההיריון )יש מדינות שתוחמות אותו ב־12 שבועות 
ויש שתוחמות ב־16 שבועות(. בשלבים מאוחרים יותר של ההיריון, הנגישות 

־להפלה מוגבלת יותר, בשל שיקולים שקשורים לבריאות האישה והעובר. הז
כות התיאורטית להפלה לא מספיקה לנו. אנחנו נתעקש שהזכות תהיה מלווה 
בנגישות פיזית )שאפשר יהיה לבצע הפלות בכל בית חולים ציבורי( וכלכלית 

)שהאישה לא תידרש לממן את ההפלה(". 

מה אומרת הצעת החוק?
עד שבוע 15: תיערך הפסקת היריון על פי בקשת האישה הפונה להפסקת 
גינקולוגית  או  סוציאלית, אחות  היריון במוסד רפואי מוכר, לאחר שעובדת 
יסבירו לה את פרטי ההליך הרפואי, הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בו 
ויחתימו אותה על טופס יידוע והסכמה. אם בשלב זה יתברר שיש חשש ממשי 

לחיי האם או לבריאותה, תצטרך ועדה להפסקת היריון לבדוק את העניין. 
החל משבוע 16: תיערך הפסקת היריון אך ורק באישור ועדה.

הוועדות להפסקת היריון יצטרכו להתייחס לטעמים הבאים:
† רצון האישה והסיבות לבקשתה להפסקת ההיריון.

† מועד הגשת הבקשה וגיל ההיריון.
† גיל האישה.

† השלכות המשך ההיריון על מצבה הפיזי והנפשי של הפונה.
† השלכות הפסקת ההיריון על מצבה הפיזי והנפשי של הפונה.

† מצבו הבריאותי של העובר.
† מצבה המשפחתי, חברתי וכלכלי של האישה.

† אופי היחסים מהם נבע ההיריון.
־רונית פיסו מ"אישה לאישה": "הרפורמה בחוק ההפלות היא המאבק הח

שוב ביותר של כל ארגוני הנשים בארץ בשנים הקרובות. זה לא שאנחנו בעד 
הפסקות היריון. גם אנחנו שואפות למנוע הפלות, אבל למנוע אותן עוד לפני 

־שההיריון הלא רצוי מתחיל. ואת זה אפשר לעשות בעזרת הסברה שנגישה תר
בותית )גם בערבית וגם ברוסית( לאמצעי מניעה. את המימון להסברה אפשר 

היריון מחוץ למסגרת הנישואים. אפילו אם האישה טענה כך רק משום שרצתה 
לקבל אישור להפלה. יש נשים שמחפשות דרך נוספת להיכלל בקריטריונים 
ומנסות לשכנע פסיכיאטר שמצבן הנפשי לא מאפשר להן  המאשרים הפלה 

להמשיך בהיריון. זה לא קל, בלשון המעטה, ולא נעים בכלל. 
בקריטריונים  עצמן  להכליל  בניסיון  ומתייסרות  מתפתלות  הן  וככה 
מאשר  עדיף  שהדבר  הנחה  מתוך  הוועדה,  אישור  את  לקבל  להן  שיאפשרו 
לבצע הפלה לא חוקית, במסגרת הרפואה השחורה. כן, גם התופעה הזו קיימת. 

־אין נתונים על היקפה, אבל סביר להניח שכספים לא מעטים מתגלגלים לרו
את  שמבצעים   - ברפואה  מוסמכים  שאינם  לאנשים   - מכך  גרוע  או  פאים, 

ההפלות באופן לא חוקי. 
־וכל זה קורה תחת לוח זמנים מלחיץ מאוד )צריך להספיק לעשות את ההפ

לה כמה שיותר מוקדם(, בימים של מועקה וכאב לב.
איך זה יכול להיות? ובכן, כאמור החוק חוקק לפני קצת פחות מארבעים 
הלאומיים של  באינטרסים  כפגיעה  גברים שהתייחסו להפלות  ידי  על  שנה, 

־עם ישראל. האישה - כאדם חופשי שזכאי להחליט על גופו - לא זכתה לה
תייחסות מצדם. ד"ר נויה רימלט מאוניברסיטת חיפה, מסבירה: "כשקוראים 
את ההיסטוריה החקיקתית של שנות השבעים בנושא הפלות, מוצאים שהשיח 
האינטרס  היהודי,  העם  טובת  סביב  נסוב  בעניין  הכנסת  חברי  הרלוונטי של 
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רונית פיסו ממרכז "אישה 
לאישה": "זה לא שאנחנו בעד 

הפסקות היריון. גם אנחנו שואפות 
למנוע הפלות, אבל למנוע אותן 
עוד לפני שההיריון הלא רצוי 
מתחיל. ואת זה אפשר לעשות 

בעזרת הסברה. את מימון ההסברה 
אפשר יהיה להשיג מהכסף הרב 

שייחסך מביטול הוועדות"

ד"ר נויה רימלט שניסחה את הצעת החוק: "כשחוק ההפלות 
נחקק בשנות השבעים, השיח הרלוונטי של חברי הכנסת נסוב 

סביב טובת העם היהודי והאינטרס הלאומי בריבוי טבעי. שאלות 
שקשורות לזכות האישה ולשוויון בין המינים לא היו רלוונטיות" 
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־החברתי והלאומי בריבוי טבעי, מתוך פרספקטיבה יהודית צרה. שאלות שק
שורות לזכות האישה, לשוויון בין המינים, שהיו רווחות בארצות אחרות - לא 

היו רלוונטיות". 

רוב הנשים משקרות לוועדה
הוועדות להפסקת היריון הן למעשה חותמת גומי ביורוקרטית. לפי נתוניה 
הלמ"ס הן מאשרות 99% )!( מהבקשות - מה שהופך אותן למיותרות. מדובר 

־בבזבוז משווע של כסף. חברי הוועדה מקבלים תשלום עבור הזמן שהם יוש
בים בה וכך גם אחיות ועובדות סוציאליות, שמטפלות בניירת הנלווית. ואם 
תהיתם - יש 30 ועדות מאושרות, שמתכנסות פעם עד פעמיים בשבוע ב־30 
מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. עד לפני כמה חודשים נאלצה אישה שנזקקה 
להפלה לשלם גם בעבור הוועדה )כ־400 שקל( וגם בעבור ההפלה )בין 2,000 
ל־3,000 שקל(. לפני חודשים ספורים הוכנסו לסל הבריאות התשלומים בעבור 

הוועדות וההפלות, אבל רק עד גיל 33. 
־כן, דברים מתחילים להשתנות, וכבר אפשר לראות את האור בקצה המ

נהרה. לפני כחודשיים התקיים בכנסת כנס שזימנו ח"כ זהבה גלאון והוועדה 
לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בראשות ח"כ עליזה לביא, שדן בשאלה 
האם יש לשנות את חוק ההפלות המיושן, לבטל את הוועדות ולמצוא הסדר 

־חלופי. המסקנות שעלו ממנו היו חד־משמעיות: כן, ודאי שכן! יש לערוך רפו
רמה. וטובה שעה אחת קודם. בזריזות רבה, כבר בתחילת חודש זה, התקיים 
כנס של המרכז )בהקמה( למשפט, מגדר ומדיניות חברתית באוניברסיטת חיפה 

ו"אישה לאישה - מרכז פמיניסטי חיפה" שהציג הסדר חלופי לחוק ההפלות. 

יהיה להשיג מהכסף הרב שייחסך מביטולן של הוועדות להפסקת היריון. חינוך 
ונגישות לאמצעי מניעה באמת יכולים להפחית את שיעור ההפלות. 

יש שיעור  "בהולנד, למשל, שהיא המדינה הכי מתקדמת בנושאים אלה, 
8%. אצלנו זה עומד על 15%. אנחנו מא־  הפלות הנמוך ביותר באירופה - רק
יש הזדמנות אמיתית לשינוי  מינות שעכשיו, כשהחרדים מחוץ לקואליציה, 

החוק".
מלבד החרדים, מי עוד יכול להתנגד לרפורמה בחוק? †

פיסו: "מסתבר שיש לא מעט אנשים שנמצאים בקונספציה מוטעית לגבי 
נשים. אפילו כשההפלות נכנסו לסל הבריאות, היו מי שאמרו: 'עכשיו תבקשו 
זה  להשוות.  כאילו שאפשר  קוסמטיים!'  טיפולים  גם  הבריאות  לסל  שנכניס 

מעוות. 
"הרי אם עברתי תאונת דרכים בגלל שסימסתי תוך כדי נהיגה, אקבל את 
כל השירות הרפואי הדרוש לי למרות שנפגעתי באשמתי. או אם חליתי בסרטן 
ריאות אחרי שעישנתי כל חיי, אקבל את הטיפול הרפואי הדרוש לי. אבל אם 
אני בהיריון מעל גיל 33 וזקוקה להליך רפואי כדי לסיים אותו - אני נדרשת 
לשלם בעבורו בעצמי?! הם צריכים להבין שהפלות הן שירות רפואי שצריך 

להיות מונגש. 
נגישות  הוועדות, אותם אנשים חושבים שאם תהיה  ביטול  "ובהקשר של 
להפלות, נשים צעירות יפילו שוב ושוב ושוב. אבל אנחנו חושבות שזה יכול 
לקרות רק במקרים נדירים, ושבמקרים אלה צריך יהיה לבדוק את הגורמים 
שמביאים אישה להיריון לא רצוי שוב ושוב. נשים לא רוצות לעבור הפלה. 
רוב הנשים הצעירות שמתקשרות אלינו לקו הסיוע אומרות: 'בחיים לא אגיע 

־למצב הזה שוב. אני לא מוכנה לעבור את זה עוד פעם'. דקה אחר כך, הן הול
כות לייעוץ לגבי אמצעי מניעה, ונמצאות במקום הכי בטוח".

לא  ההפלות  "הדוגמאות מאירופה מראות ששיעורי  מוסיפה:  רימלט  ד"ר 
יש  ההפלות,  בהסדר  השינוי  לצד  להפך.  להפלות.  נגישות  יש  כאשר  עולים 

־לתת לנשים כלים ממשיים למנוע היריונות לא רצויים. בישראל אמצעי מני
עה אינם כלולים בסל הבריאות, וזה חייב להשתנות". 

־ח"כ זהבה גלאון, יו"ר מרצ, שתגיש בימים הקרובים את הצעת החוק, מת
רגשת מההזדמנות החדשה שנוצרה להעביר את הצעת החוק, לאחר עשר שנים 
של ניסיונות כושלים. "כיום אומרים לאישה שאין לה זכות על גופה ושהרחם 

־שלה הוא סוגיה ציבורית. הפרספקטיבה הזו חייבת להשתנות. המדינה לא יכו
לה להמשיך להחליט בעבור נשים על גופן". 8
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