
 
 

  לצורך הליך פונדקאות בחו"ל טיפולי פוריותמימון הנדון: 
 

בהתאם למסגרת  (IVFטיפולי פוריות )חולים לממן העניינה של קבילה זו בסירובה של קופת 

 ההכללה בסל שירותי הבריאות.

טיפולי מימון לזכאית מבוטחת הוכי  הקבילה מוצדקתכי  אעמדתנו הילאחר בירור הקבילה 

 .ל ידי קופת החוליםפוריות ע

 להלן יפורט הרקע העובדתי והמשפטי להכרעה:

מחזורי  13לאחר  ,בריאה ,ללא ילדיםשנים  8נשואה  40כבת מבוטחת הכעולה מהקבילה,  .1

IVF  החזרות עוברים ללא היריון וללא כל סיבה הנראית  34במספר מרכזים רפואיים עם

על לעין. בשלב הבא בוצעו שלושה ניסיונות להחזרה באמצעות תרומת ביצית ללא הריון. 

היא מייצרת עוברים באיכות והעתודה השחלתית טובה פי הנמסר מהרופא המטפל בה, 

לטענת הרופא המטפל א זקוקה לפונדקאות. לאור כשלון תרומת ביצית הי. מצויינת

בהחלט קיימת סבירות גבוהה שבאמצעות פונדקאות יוכלו בני הזוג להשיג הריון ולידה 

 עם הביציות שלה.

הפונדקאית בחו"ל אך הסתיים של לדברי המבוטחת הליך שאיבה קודם הוביל להיריון  .2

נמסר כי נותרה ביצית עוד  הבקשה להליך שאיבה נוסף.לפיכך הוגשה בהפלה מוקדמת ו

 מופרית אחת בחו"ל ואין בכך די לצורך הליך הפונדקאות.

במתן החלטה הניתנת  ומכאן הדחיפותבבוקר נקבע למחר שאיבת הביציות בישראל הליך  .3

 . לאכיפה

ומקופת  המבוטחת פנתה למשרדנו לאחר קבלת סירוב הקופה למימון הליך השאיבה .4

 .החולים לא התקבל מענה לפנייתנו

לצורך הולדת ילד ראשון ושני, סל שירותי הבריאות טיפולי הפרייה חוץ גופית ניתנים ב .5

לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים וכן לאישה ללא ילדים המעוניינת להקים 

  משפחה חד הורית.

שנה. איכות הביציות טובה,  45אין ילדים מנישואיה הנוכחיים וטרם מלאו לה מבוטחת ל .6

אין מניעה רפואית להמשך הטיפול ולפיכך היא זכאית לטיפולי פוריות במסגרת הסל 

שאיננה השאלה היכן תבוצע החזרת העוברים לרחם, היא שאלה במימון קופת החולים.  

ה לא מממנת פונדקאות לא בארץ ולא ממילא הקופכידוע, . ת החוליםרלוונטית לקופ

לדברי המבוטחת סירוב הקופה לממן את הטיפולים נבע בין היתר מהעובדה שלא בחו"ל. 

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד ניתן אישור של ועדת האישורים לפי 

 . יודגש כי חוק זה חל לגבי מי שמבקש לקיים הליך פונדקאות1996 -היילוד(, תשנ"ו

 )א(:5בהתאם לסעיף  .בישראל

  



 
 

 

ועדת האישורים רשאית, לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים 
מחוות הדעת, המסמכים והדברים שהושמעו בפניה, לאשר את ההסכם 
 לנשיאת עוברים, או לאשרו בתנאים, אם שוכנעה כי התקיימו כל אלה:

 האם הנושאת וההורים המיועדים הם תושבי ישראל; (1)

 

 דרישה להציג אישור הוועדה כאשר הליך הפונדקאות אינו מתקיים בישראל. אין כל

קיומה  ,ת מוקפאת אחתבהינתן ביצילצורך הליך פונדקאות אשר לזכאות לטיפולי פוריות  .7

של ביצית מופרית אחת איננה מספקת ועל הקופה לאפשר צבירה של עוברים נוספים 

איכות  ,חת בעצמה. לאור גילהלצורך הליך הפונדקאות היקר אותו נושאת המבוט

נוספת  קיים סיכוי סביר להצלחת ההליך ועל כן יש לאפשר שאיבה וניסיון העבר, הביציות

 קליטת ההריון.להבטחת 

אנו ובהתאם לסמכות המסורה לנו על פי חוק,  במכלול השיקולים שהובאו בפנינו .8

 .איבה נוסףמבוטחת הליך שכי הקבילה מוצדקת ועל קופת החולים לממן לקובעים 

 לשמחתנו בסיום הבירור הודיעה קופת החולים כי תאשר את הליך השאיבה למבוטחת. .9

 


