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 כ"ג באלול, התשפ"ב
 2022ספטמבר  19

 925342522מספרנו:
 )במענה אנא ציין מספרנו(

 רשימת מרפאות בחו"ל המוכרות לצורך ייבוא ביציות לישראל
 (2022 ספטמברל )מעודכן

 קפלן   רחובות, אסותא תל אביב IVFבאמצעות יחידת  -, בעיר קייב, אוקראינה Isidaמרפאת  .1

 ירושלים. הדסה עין כרםב IVFבאמצעות יחידת  -, בעיר ברנו, צ'כיה Reprofitמרפאת  .2

באסותא  IVFבאמצעות יחידת  -בעיר לבוב, אוקראינה  Intersono) לשעבר Medicover  (מרפאת .3

מרכז , צריפין, מרכז רפואי סוראסקי  תל אביב, אסף הרופאמרכז רפואי  ,תל אביב, , מרכז רפואי הרצליה

 הדסה עין כרם ירושלים.רפואי 

מרכז רפואי תא ראשון לציון, אסו  IVFבאמצעות יחידת  –בעיר קייב, אוקראינה  Victoriaמרפאת  .4

 בני ציון חיפה.מרכז רפואי שערי צדק ירושלים, 

באמצעות  –בעיר קייב, אוקראינה  – Institute of General Practice Family Medicineמרפאת  .5

 במרכז הרפואי הרצליה.  IVFיחידת 

במרכז  IVFבאמצעות יחידת  –אורלנדו, ארה"ב  – Cryos International - USA, LLC מרפאת .6

 אביב-רפואי סוראסקי תל

במרכז רפואי  IVFבאמצעות יחידת  –קליפורניה, ארה"ב  – Fairfax Cryobank INCמרפאת  .7

 אביב-סוראסקי תל

אסותא  IVFבאמצעות יחידת  –  קונטיקט, ארה"ב –  New England fertility Instituteמרפאת  .8

 ראשון לציון 

, אסותא קפלן רחובות IVFבאמצעות יחידת  –נוי ג'רסי, ארה"ב  – Diamond Instituteמרפאת  .9

 , מרכז רפואי קפלן, רחובותראשון לציון
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באסותא  IVFבאמצעות יחידת  –טיביליסי, גאורגיה  – In Vitro Fertilization Centerמרפאת  .10

 ראשון לציון

 אסותא ראשון לציון IVFבאמצעות יחידת  –הודו  -  Aveyaמרפאת .11

 IVFבאמצעות יחידת  –ניקוסיה, קפריסין  – Pedieos In Vitro Fertilization Centerמרפאת  .12

 מרכז רפואי קפלן, רחובות 

מרכז רפואי בני ציון, חיפה, אסותא ראשון לציון,  IVFבאמצעות יחידת  –גאורגיה  – GGRCמרפאת  .13

 מרכז רפואי אלישע, חיפה

 במרכז רפואי סוראסקי, תל אביב IVFבאמצעות יחידת  –קייב, אוקראינה  – IVMEDמרפאת  .14

- Georgian-American Center for Reproductive Medicine ReproART LTDבמרפאת  .15

 במרכז רפואי סוראסקי IVFבאמצעות יחידת  -  גאורגיה

 במרכז רפואי קפלן IVFבאמצעות יחידת  –בטומי, גאורגיה  -  BIRTAבמרפאת  .16

 אסותא תל אביב IVFבאמצעות יחידת  –קייב, אוקראינה  – DAHNOבמרפאת  .17

 במרכז רפואי סוראסקי IVFבאמצעות יחידת  –קייב אוקראינה  -  IVMEDבמרפאת  .18

 תרומת ביציות )חו"ל( -תיק 
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