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 י"ב כסלו, תשע"חירושלים, 

 2017נובמבר,  30

 

 מנהלי בתי החולים: אל

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 IVFמנהלי יחידות 

 נתרמתמימון ותשלום פיצוי לתורמת ביציות ואגרת הנדון: 

 46/2011סימוכין: חוזרנו  בנושא: "תרומת ביציות" מס': 

 5/2012חוזרנו בנושא: "כללי התחשבנות בגין הליך תרומת ביצית" מס': 

 

בהמשך לחוזרנו שבסימוכין הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר העוסק בתשלום פיצוי 

 . 46/2011בחוזרנו מס'  10.3וסעיף  10.2סעיף לתורמת ביציות  המחליף ומעדכן רק את 

 

 רקע: .1

 

 ביציות שאיבת פעולת בשל פיצוי תשלום)פורסמו תקנות תרומת ביציות  2012בשנת 

, בהתאם 2012 -ב"התשע(, שעה הוראת( )אחראי רופא אישור בעד אגרה ותשלום

. התקנות נועדו להסדיר תשלום הפיצוי 2010 –להוראות חוק תרומת ביציות התש"ע 

תורמת הביציות עבור נכונותה לתרומה ואת תשלום אגרת נתרמת והחזר ההוצאות ל

 הביציות.

 

נקבע בתקנות כי יוגדל גובה החזר ההוצאות והפיצוי לתורמת מתנדבת, כך  2013בשנת 

 ₪.  20,000 -שסך התשלומים יעמוד על כ

 
יובהר כי, מימון הוצאות הטיפול חל על הקופה בה מבוטחת הנתרמת. פירוט מלא לעניין 

 "כללי התחשבנות בגין הליך תרומת ביצית". 5/2012מצוי בחוזרנו שבסימוכין מס'  זה

 

 מטרה:   .2

 הסדרת תשלום פיצוי והחזר הוצאות לתורמת הביציות ותשלום אגרת הנתרמת.

 

 הגדרות: .3

 

 אישה המוכנה לתרום ביציות מגופה לצורך השתלתן; –"תורמת"  .3.1



אישה המטופלת ביחידה להפריה חוץ גופית ומוכנה, במסגרת  –"תורמת מטופלת"  .3.2

 הטיפול בה, לתרום ביציות מגופה לצורך השתלתן בנתרמת.  

המוכנה לתרום ביציות מגופה לצורך  ,אישה שאינה מטופלת –"תורמת מתנדבת"  .3.3

 השתלתן בנתרמת.

תשלום אותו נדרשת נתרמת ביציות לשלם לביה"ח, אשר ממנו  –"אגרת נתרמת"  .3.4

 קיבלה את אישור הרופא האחראי להשתלת הביציות בגופה.

 

 תשלום אגרת הנתרמת: .4

 
לביה"ח אשר ממנו קיבלה את ₪  10,000 -נתרמת ביציות תשלם אגרה על סך כ .4.1

 אישור הרופא האחראי להשתלת הביציות בגופה. 

האגרה תשולם לאחר שיקבע המועד לביצוע השתלת הביציות בגופה של הנתרמת  .4.2

 ההשתלה. ולפני ביצוע

 

 פיצוי לתורמת .5

 

 ₪. 20,000 -החזר הוצאות ופיצוי בסך של כ לתורמת מתנדבתביה"ח ישלם  .5.1

 מימון התשלום כאמור לעיל יתחלק באופן הבא: 

 ימומנו על ידי בית החולים בו בוצעה פעולת שאיבת הביציות.  ₪  10,000 -כ (1

 ימומנו על ידי משרד הבריאות. ₪  10,000 -כ (2

החזר הוצאות ופיצוי בגובה מחצית מסכום הפיצוי  לתורמת מטופלתביה"ח ישלם  .5.2

 ₪.  10,000 -הניתן לתורמת מתנדבת, קרי כ

 מימון התשלום כאמור לעיל יתחלק באופן הבא: 

 החולים בו בוצעה פעולת שאיבת הביציות.  -ימומנו על ידי בית₪  5,000 -כ (1

 ימומנו על ידי משרד הבריאות. ₪  5,000 -כ (2

שרד הבריאות לביה"ח, כאמור לעיל, יועבר לאחר שתתקבל במשרד התשלום ממ .5.3

הבריאות הודעה מביה"ח על ביצוע שאיבת ביציות מהתורמת ובכלל זה באם מדובר 

בתורמת מתנדבת או מטופלת. ההודעה תועבר אל האחראי על מאגר המידע 

 במשרד הבריאות. 



אי על מאגר המידע עם קבלת ההודעה ובטרם העברת התשלום לביה"ח, יוודא האחר .5.4

 כי נתוני התרומה עודכנו במערכת מאגר המידע ע"י ביה"ח. 

 עם העברת התשלום לתורמת תימסר על כך הודעה למשרד הבריאות.   .5.5

במקרה בו הופסק הליך התרומה, לאחר תחילת הטיפול ההורמונאלי, בנסיבות  .5.6

ית במימון ב₪  5,000 -שאינן בשליטת התורמת, תפוצה התורמת בסכום של כ

 החולים.

 ימים ממועד ביצוע שאיבת הביציות.  60 -תשלום המלא יועבר לתורמת לא יאוחר מ .5.7

 עדכון הסכומים .6

 
 בינואר של כל שנה יתעדכנו הסכומים הנקובים בחוזר זה לפי שיעור השינוי במדד 1 -ב

 לסטטיסטיקה.  המרכזית לצרכן, לעומת המדד היסודי בהתאם לפרסומי הלשכה המחירים

הבריאות יעביר הודעה לבתי החולים המבצעים תרומת ביציות, בדבר סכום משרד 

 התשלום המעודכן.



 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 ב ב ר כ ה, 

 
 ד"ר ורד עזרא  

 רפואההראש מינהל 

 המנהל הכללי העתק :

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר הסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 80113617סימוכין : 

 

 אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי מנכ"ל
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