
 512708סימננו: 
 
 
 

 )נוהל שמירת ביציות מופרות( נספח השלמה לטופס הסכמה לטיפול הפרייה חוץ גופית
 
 ג'נספח          )מטופלים חדשים(

 

על פי תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( ונוהל משרד הבריאות בדבר הנחיות 

חוץ גופית, ביציות  למטופלים אודות שימשו בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה

 לרבות ביציות מופרות יוקפאו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

בית החולים רשאי להאריך את תקופת ההקפאה בחמש שנים נוספות במידה ונתקבלה 

בקשה בכתב להארכת תקופת ההקפאה חתומה בידי האישה ממנה ניטלה הביצית ובן זוגה 

רעו הופרתה(. במקרה של תורם אנונימי )או מגבר אחר המוכר לה מזמזרעו הופרתה 

 מספיקה בקשת האישה בחתימתה.

 

הובהר לנו, כי בתום טיפולי הפריה חוץ גופית עשויות להיוותר ביציות מופרות שלא יעשה בהן 

שימוש ובמידה ואיכותן תאפשר את שימורן בהקפאה, עלינו להחליט מה יעשה בביציות מופרות 

 חר תום הטיפול.טופס או לאה תאלו, במועד חתימ

 

 חלופות לעתיד הביציות המופרות: 3נוהל משרד הבריאות קובע 

         

 .שנים )ללא תשלום( 5הקפאת הביציות המופרות לתקופה של עד  .א

 ה השמדת הביציות המופרות.ותהפשרה שמשמע .ב

 תרומה למחקר. .ג

 

ול, יוקפאו על פי הנוהל בהעדר הוראות אחרות על ידינו במועד הטיפול או לאחר תום הטיפ

ה נוספת לבחירה בין ניהביציות המופרות לתקופה של חמש שנים ובסופה תעשה אלינו פ

 החלופות הבאות:

 

 הקפאה בתשלום לחמש שנים נוספות. .א

 ה השמדת הביציות המופרות.ותהפשרה שמשמע .ב

 תרומה למחקר. .ג

 

 .לא ניתן לשמור ביציות מופרות מוקפאות מעל עשר שניםעל פי תקנות בריאות העם 



לאחר שקראנו, הוסבר לנו והבנו את האמור לעיל, אנו מעוניינים, במידה ותיוותרנה ביציות 

 מופרות בתום טיפולי הפריה חוץ גופית, כי ינהגו בביציות המופרות שלנו כדלהלן:

 

 את הבחירה הרצויה(  X -)יש לסמן ב 

 

 הקפאת הביציות המופרות לתקופה של עד חמש שנים )ללא תשלום(.  □

 ה השמדת הביציות המופרות.ותהפשרה שמשמע  □

 תרומה למחקר.  □

   

אנו מתחייבים בזאת לעדכן את היחידה לטיפולי הפריה חוץ גופית על כל שינוי בכתובתנו 

)טלפון ודואר אלקטרוני( ומאשרים בזאת, כי הוסבר לנו, כי במידה  ופרטי ההתקשרות עימנו

ת המופרות ולאחר שבית החולים פנה אלינו ובתום חמש השנים הראשונות להקפאת הביציו

על פי דרך ההתקשרות האחרונה שנמסרה על ידינו, לא נבצע טיפול להחזרת הביציות 

לעיל, תהיה  והמופרות לרחם ולא תתקבל מאיתנו הוראה אחרת, על פי החלופות שפורט

כולת י היחידה להפריה חוץ גופית מוסמכת להפשיר את הביציות, פעולה שמשמעותה חוסר

 להשתמש בהן למטרות הפריה והשמדתן.

 

                 _________                  חתימת האישה                        חתימת הבעל/בן הזוג                       תאריך
 

 רח'____________ מס'_________ עיר/ישוב: __________________
 

 _ דואר אלקטרוני: ____________________טלפון בבית: _________________
 

 טלפון נייד מטופלת: __________________ טלפון נייד מטופל: _________________
 

 :אישור חתימה

 

אני הח"מ דר' ________________ מס' רישיון ____________ מאשר/ת בזה, כי      

 זה.מר ______________ וגב' ____________ חתמו בפני על מסמך 

 

_________________________ 
 חתימת רופא אחראי* בצירוף חותמת

 
 
 
 
 



 הוראות בני הזוג בחלוף חמש שנים ממועד הקפאת הביציות המופרות:

 

מופרות לרחם, אנו מורים ליחידה הביציות הבהחזרת  , בשלב זה,מאחר ואיננו מעוניינים

 להלן:להפריה חוץ גופית, כי ינהגו בביציות המופרות שלנו כד

 

 את הבחירה הרצויה( X –)יש לסמן ב 

 

 לחמש שנים נוספות. בתשלוםהקפאה   □

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות.  □

 תרומה למחקר  □

 

אנו מתחייבים בזאת לעדכן את היחידה לטיפולי הפריה חוץ גופית על כל שינוי בכתובתנו 

מאשרים בזאת, כי הוסבר לנו, כי במידה ופרטי ההתקשרות עימנו )טלפון ודואר אלקטרוני( ו

ובתום עשר שנים ממועד הקפאת הביציות המופרות ולאחר שבית החולים פנה אלינו על פי 

דרך ההתקשרות האחרונה שנמסרה על ידינו, לא נבצע טיפול להחזרת הביציות המופרות 

)החזרת ביציות מופרות לרחם או הפשרה  לרחם ולא תתקבל מאיתנו הוראה אחרת

תהיה היחידה להפריה חוץ גופית מוסמכת )בכפוף לאישור  שמשמעותה השמדת הביציות(,

משרד הבריאות( להפשיר את הביציות, פעולה שמשמעותה חוסר יכולת להשתמש בהן 

 למטרות הפריה והשמדתן.

 

                 _____                  ____חתימת האישה                        חתימת הבעל/בן הזוג                       תאריך
 

 רח'____________ מס'_________ עיר/ישוב: __________________
 

 טלפון בבית: __________________ דואר אלקטרוני: ____________________
 

 טלפון נייד מטופלת: __________________ טלפון נייד מטופל: _________________
 

 אישור חתימה:

 

אני הח"מ דר' ________________ מס' רישיון ____________ מאשר/ת בזה, כי      

 מר ______________ וגב' ____________ חתמו בפני על מסמך זה.

 

_________________________ 
 חתימת רופא אחראי* בצירוף חותמת

 



 שנים ממועד הקפאת הביציות המופרות:עשר הוראות בני הזוג בחלוף 

 

 מאחר ועל פי תקנות בריאות העםו וף עשר שנים ממועד הקפאת הביציות המופרותבחל

התקופה המקסימאלית לשמירת ביציות מופרות מוקפאות היא עד עשר  )הפריה חוץ גופית(

 אנו מורים ליחידה להפריה חוץ גופית, כי ינהגו בביציות המופרות שלנו כדלהלן:  שנים,

 

 יה(את הבחירה הרצו X –)יש לסמן ב 

 

 החזרת הביציות המופרות לרחם.  □

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות.  □

       תרומה למחקר  □

 

 

                                   _________חתימת האישה                        חתימת הבעל/בן הזוג                       תאריך
 

 רח'____________ מס'_________ עיר/ישוב: __________________
 

 טלפון בבית: __________________ דואר אלקטרוני: ____________________
 

 טלפון נייד מטופלת: __________________ טלפון נייד מטופל: _________________
 

 אישור חתימה:

 

____________ מאשר/ת בזה, כי       אני הח"מ דר' ________________ מס' רישיון

 מר ______________ וגב' ____________ חתמו בפני על מסמך זה.

 

 

 

_________________________ 
 חתימת רופא אחראי* בצירוף חותמת

 

 

 

 

 

 *  מנהל מחלקה מוכרת, סגנו וכל מומחה בילוד ובגניקולוגיה העובד במחלקה מוכרת   

 המוכרת.שהסמיך מנהל המחלקה    



 'בנספח 
 

 מופרות( )נוהל שמירת ביציות שנים 5הוראות מטופלים לגבי ביציות מופרות הקיימות במאגר מעל 
 .(גופיתלים ביחידה להפריה חוץ לגביהן לא ניתנו הוראות מה יעשה בהן בתום הטיפו)
  

ופלים אודות על פי תקנות בריאות העם )הפריה חוץ גופית( ונוהל משרד הבריאות בדבר הנחיות למט

ש בביציות מופרות מוקפאות ביחידות להפריה חוץ גופית, ביציות לרבות ביציות מופרות יוקפאו ושימ

 לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

בית החולים רשאי להאריך את תקופת ההקפאה בחמש שנים נוספות במידה ונתקבלה בקשה בכתב 

)או מזרעו הופרתה ה הביצית ובן זוגה להארכת תקופת ההקפאה חתומה בידי האישה ממנה ניטל

 מגבר אחר המוכר לה מזרעו הופרתה(. במקרה של תורם אנונימי מספיקה בקשת האישה בחתימתה.

 ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות תאפשר היחידה להפריה חוץ גופית למטופלים המעוניינים בכך

לתקופה של חמש שנים  המשך הקפאה ,אשר להם ביציות מופרות מוקפאות גם מעל עשר שנים

יות מופרות מעל עשר שנים חלות רק נוספות הכרוכה בתשלום. הנחיות אלו בדבר המשך הקפאת ביצ

 .על מטופלים אשר להם ביציות מופרות מוקפאות מעל עשר שנים 

 

הוסבר לנו, כי במעבדת היחידה להפריה חוץ גופית מצויות ביציות מופרות שלנו תקופה העולה על 

ראות מה יעשה בהן, עלינו להודיע בהתאם לנוהל וומאחר ועד כה לא ניתנו על ידינו החמש שנים 

 משרד הבריאות בהקדם ליחידה בבית החולים מה רצוננו שיעשה בביציות המופרות.

 

מאחר ואיננו מעוניינים, בשלב זה, בהחזרת הביציות הוסבר לנו והבנו את האמור לעיל ו לאחר שקראנו,

 מורים ליחידה להפריה חוץ גופית, כי ינהגו בביציות המופרות שלנו כדלהלן: המופרות לרחם, אנו

 

 את הבחירה הרצויה( X –)יש לסמן ב 

 

 לחמש שנים נוספות. בתשלוםהקפאה   □

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות.  □

 תרומה למחקר  □

 

כל שינוי בכתובתנו ופרטי  אנו מתחייבים בזאת לעדכן את היחידה לטיפולי הפריה חוץ גופית על

ההתקשרות עימנו )טלפון ודואר אלקטרוני( ומאשרים בזאת, כי הוסבר לנו, כי במידה ובתום עשר שנים 

או בתום תקופת הארכה של חמש שנים למי שיש לו ביציות ממועד הקפאת הביציות המופרות 

שרות האחרונה שנמסרה לאחר שבית החולים פנה אלינו על פי דרך ההתקמוקפאות מעל עשר שנים, 

על ידינו, לא נבצע טיפול להחזרת הביציות המופרות לרחם ולא תתקבל מאיתנו הוראה אחרת )החזרת 



ביציות מופרות לרחם או הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות(, תהיה היחידה להפריה חוץ גופית 

ה חוסר יכולת מוסמכת )בכפוף לאישור משרד הבריאות( להפשיר את הביציות, פעולה שמשמעות

 להשתמש בהן למטרות הפריה והשמדתן.

 

                                   ________ האישהחתימת                         חתימת הבעל/בן הזוג                       תאריך
 

 רח'____________ מס'_________ עיר/ישוב: __________________
 

 _________ דואר אלקטרוני: ____________________טלפון בבית: _________
 

 טלפון נייד מטופלת: __________________ טלפון נייד מטופל: _________________
 

 

 אישור חתימה:

 

 אני הח"מ דר' ________________ מס' רישיון ____________ מאשר/ת בזה, כי 

 מסמך זה.מר ______________ וגב' ____________ חתמו בפני על 

 

 

 

_________________________ 
 חתימת רופא אחראי* בצירוף חותמת

 

 

או בתום הארכה מיוחדת  שנים ממועד הקפאת הביציות המופרותעשר הוראות בני הזוג בחלוף 

 10על פי נוהל משרד הבריאות של חמש שנים לגבי בני זוג שלהם ביציות מופרות במאגר מעל 

 :שנים

או בחלוף חמש שנים של הארכה מיוחדת על פי עד הקפאת הביציות המופרות בחלוף עשר שנים ממו

, אנו מורים ליחידה להפריה שנים 10ביציות מופרות במאגר מעל לבני זוג שלהם נוהל משרד הבריאות 

 חוץ גופית, כי ינהגו בביציות המופרות שלנו כדלהלן: 

 

 את הבחירה הרצויה( X –)יש לסמן ב 

 

 המופרות לרחם.החזרת הביציות   □

 הפשרה שמשמעותה השמדת הביציות המופרות.  □

       תרומה למחקר  □



 

                 _________                  חתימת האישה                        חתימת הבעל/בן הזוג                       תאריך
 

 _______רח'____________ מס'_________ עיר/ישוב: ___________
 

 טלפון בבית: __________________ דואר אלקטרוני: ____________________
 

 טלפון נייד מטופלת: __________________ טלפון נייד מטופל: _________________
 

 אישור חתימה:

 

אני הח"מ דר' ________________ מס' רישיון ____________ מאשר/ת בזה, כי      

 _ וגב' ____________ חתמו בפני על מסמך זה.מר _____________

 

 

_________________________ 
 חתימת רופא אחראי* בצירוף חותמת

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  מנהל מחלקה מוכרת, סגנו וכל מומחה בילוד ובגניקולוגיה העובד במחלקה מוכרת 

 שהסמיך מנהל המחלקה המוכרת.

 


