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 טיפולי הפריה חוץ גופית בישראל: 
מדיניות המימון הציבורי והשלכותיה

מדיניות מימון טיפולי הפוריות בישראל היא נדיבה, רחבת היקף, עתירה 
בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות וניתנת לכלל תושבות המדינה. טיפולי הפריה 
חוץ גופית (הח"ג) ניתנים כמעט ללא הגבלה על היקפם להולדת ילד ראשון 
ושני לנשים עד גיל 45 שנים, למרות שיעורי ההצלחה הנמוכים בנשים מבוגרות 
- מעל ומעבר לניתן בכל מדינות העולם. מדיניות זו, יחד עם החשיבות הרבה 
שמייחסים החברה והמחוקק בישראל למשפחה ולהורות, הובילו לעלייה 
מתמדת בהיקף מחזורי הח"ג שבוצעו בישראל במהלך השנים. מסד הנתונים 
הלאומי לטיפולי הח"ג, שהוקם בשנת 2014, מאפשר לקבל החלטות מושכלות, 
על סמך מידע עדכני, בסיווג למאפייני המטופלים, הטיפולים ושיעורי ההצלחה.

ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בשיעור מחזורי הח"ג למספר נשים 
בגיל הפוריות, ומאידך במקום נמוך בשיעור ההריונות מסך מחזורי הטיפול. 
פער זה נובע מביצוע מחזורי טיפול רבים בעלי סיכויי הצלחה נמוכים: על פי 
נתוני המסד הלאומי (2016), 36.4% מכלל ממחזורי שאיבת הביציות בוצעו 
בנשים מעל גיל 40 שנים ורק 37.4% בנשים עד גיל 35 שנים. שיעורי לידת 
חי למחזור טיפול (שאיבת ביציות והעברת עוברים לרחם) היו 31.3, 22.8, 
11.4 ו�3.8% בנשים בגיל <35, 39-35, 42-40, ו�43> שנים, בהתאמה. נתון 
נוסף היה שיעור גבוה של תאומים ושלישיות - כ�17.5% מהלידות, שהם 30% 
מהילודים. בהריונות אלה שיעורים גבוהים של סיבוכים קצרי וארוכי טווח 
כגון לידות מוקדמות, משקלי לידה נמוכים ומומים מלידה. שיעורי ההריונות 
והלידות ממחזורי העברת עוברים מוקפאים היו דומים לשיעורים מהעברת 

עוברים שלא הוקפאו.
יש למצוא דרכים לאזן בין העלויות לזמינות ואיכות טיפולי הח"ג ולהימנע 
מטיפולים חסרי תוחלת (בנשים מבוגרות) ומטיפולים הכרוכים בסיכון גבוה 
למטופלת או לילודים. יש לבנות תוכניות הסברה וחינוך בנושא הקשר בין גיל 

האישה לבין סיכוייה ללדת, עם וללא טיפולי פוריות. 

הפריה חוץ גופית (הח"ג); מסד הנתונים הלאומי למחזורי הפריה חוץ גופית; שיעורי לידות חי; הריונות מרובי עוברים; עלותתועלת. 
.In-vitro fertilization (IVF); National IVF database; Live-birth rates; Multiple pregnancies; Cost effectiveness
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2015201420132012201120102009200820072006
מספרים מוחלטים 

41.70440.69939.17439.60638.28434.53831.97829.19626.67925.552מחזורי טיפול
34.74734.46833.44734.50333.06629.96128.83725.54423.52122.589מחזורי טיפול עם החזרת עוברים 

10.2789.8759.5839.7468.7968.1237.7657.3726.8986.473הריונות
7.5086.7126.1656.4725.7095.6125.3284.6834.5854.298לידות עם לידת חי

8.8167.9577.3127.5656.9016.7526.6065.7135.6035.229לידות חי
שיעורים ל–1.000 נשים בגיל 15-49 

21.321.120.621.220.819.017.816.715.415.0מחזורי טיפול  
17.717.917.618.51816.51614.613.613.3מחזורי טיפול עם החזרת עוברים 

5.205.105.005.204.804.504.304.204.003.80הריונות 
3.803.503.203.503.103.103.002.702.702.50לידות עם לידת חי

4.504.103.904.003.703.703.703.303.203.10לידות חי
אחוזים 

83.384.785.487.186.486.790.287.588.288.4 החזרת עוברים ממחזורי הטיפול 
24.624.324.524.62323.524.325.325.925.3הריונות ממחוזרי טיפול 

29.6028.6028.7028.2026.6027.1026.9028.9029.3028.70הריונות מטיפול עם החזרת עוברים 
18.0016.5015.7016.3014.9016.2016.7016.0017.2016.80לידות לידת חי ממחזורי טיפול

21.6019.5018.4018.8017.3018.7018.5018.3019.5019.00לידות עם לידת חי מטיפול עם החזרת עוברים
73.0068.0064.3066.4064.9069.1068.6063.5066.5066.40לידות עם לידת חי מהריונות

1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2ממוצע לידות חי ללידה 
4.94.54.34.44.14.14.13.63.73.5לידות חי מ–IVF מכלל לידות החי

טבלה 1:
טיפולי הפריה חוץ–גופית - מספרים מוחלטים, אחוזים ושיעורים [19]

PGD
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 מנגנונים וקריטריונים למימון ציבורי 
של טיפולי פוריות במדינות שונות בעולם 

(טבלה 2) [8,6,4]

ESHRE

HIV

Organization for  OECD
Economic Co operation

and Development

בראייה בין לאומית משווה, ניתן  ˆ
לראות כי ישראל היא הנדיבה 

ביותר במדיניות המימון הציבורי 
לטיפולי הפריה חוץ גופית (הח"ג). 

מדיניות זו מתבטאת במגוון 
הטיפולים המתקדמים, שיעור 
המימון הגבוה לצד השתתפות 
עצמית מינימאלית, תקרת גיל 

גבוהה למטופלות והיעדר הגבלה 
על מספר מחזורי הטיפול עד 

לידת שני ילדים למשפחה. 

מסד הנתונים הלאומי לטיפולי  ˆ
הפריה חוץ גופית שהוקם בשנת 
2014 מראה שתי בעיות מרכזיות: 

 (1) למעלה משליש ממחזורי 
הח"ג בישראל מבוצעים בנשים 
מעל גיל 40 שנים, שבהן שיעור 

לידות חי למחזור טיפול נמוך 
מאוד (פחות מ–10%, לעומת 31% 

בנשים בגיל עד 35 שנים); (2) 
כ–30% מהילודים הם מלידות 

מרובות עוברים (תאומים 
ושלישיות) שבהם נצפו שיעורים 

גבוהים של סיבוכים קצרי 
וארוכי טווח. יש להשתמש 

בנתוני המסד לקבלת החלטות 
מושכלות על סמך המידע 

 העדכני בסיווג למאפיינים 
כגון גיל ושיעורי הצלחה. 

יש למצוא דרכים לאזן בין  ˆ
העלויות לבין זמינות ואיכות 

טיפולי הח"ג ולהימנע מטיפולים 
חסרי תוחלת, בעיקר טיפולים 

מרובים בנשים מבוגרות. יש 
להקטין למינימום טיפולים 

הכרוכים בסיכון גבוה למטופלת 
או לילודים, על ידי שקלול מספר 

העוברים המוחזרים לרחם כדי 
להפחית את הסיכון להריון 

מרובה עוברים מבלי להקטין את 
הסיכוי המצטבר ללידה.
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טבלה 2:
מדיניות אישור ומימון טיפולי פוריות במדינות נבחרות בהשוואה לישראל [4]

ישראלאוסטרליהקנדה 4אנגליהספרדשבדיהרומניהפוליןאיטליה [17]צרפתגרמניהצ�כיה
1.51.52.01.41.31.51.91.31.81.61.83.1שיעור הפוריות [8] 

28.1ממוצע גיל היולדת [8] 
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131.8
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130.2

28.5?27.5

זכאים 
לטיפולי 

פוריות 

√√√√√√√√√√√√הטרו–סקסואליים

√√√√√√√XXX√√זוגות חד מיניים

√√√√√√√√√√√√זוגות לא נשואים

√√√√√√√XXX√√רווקות

√√√√√√√√√√√√הזרעה תוך רחמיתהטיפול

√√√√√√√√√√√√הח�ג

ICSI1√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√√√2√1הקפאת עוברים

PGD1√√√√√√√√√X1√3√
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√X√√X√√√√אנונימיות תורמים 

X5√ 5X5??X5√ 5√ 5√?X√תרומת עובר

√√XXXXXXX√√6√פונדקאות

12 √7 √7 √11, 10 √9 √7 √7 √√10 √8 √7 √√7מימון/החזר ציבורי להח�ג 

X ,122-3925-4043√ 134024-4040-45√ 1340-4243X54 ,4516הגבלת גיל האישה [15]

X25-50√ 13X??5618-55X??Xהגבלת גיל הגבר 

 הגבלת מספר מחזורי 
טיפול ממומנים 

2X √1

3-4
√

3-4
√ 17

4
√ 14??√ 14

1-3
√ 5

3
14√

0-3
√
1

XX15

הגבלת מספר העוברים 
המוחזרים לרחם2

218X318X18??1P1-318181-2P181-2P181-2P181-4

√19√19√19√שימור פוריות [16]

X  √ 

.Policy of single-embryo transfer P
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נתונים אודות מחזורי הח"ג בישראל

גיל 
האשה

סה"כ מחזורים
n = 35,987

מחזורים "טריים"
 n =24,686

מחזורי הפשרת 
n = 11,292 עוברים

%n%n%n

35>41.614,97337.49,23650.85,737
39-3525.59,15726.26,45523.92,702
42-4020.97,50723.75,86014.61,647

43+12.04,34112.73,13510.71,206

טבלה 3:
מחזורי טיפול בהח"ג לפי גיל האישה במדינת ישראל בשנת 2016

תרשים 1:
שיעור לידות חי למחזור טיפול במדינת ישראל בשנת 2016 על 
פי גיל האישה. (ב) משקלי לידה של תינוקות שנולדו בהח"ג לפי 

מספר הילודים בלידה

Live birth rates per transfer by age
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סיכום ומסקנות

שלמי תודות: למנהלי יחידות ההפריה החוץ גופית וחברי ועדת ההיגוי 
למסד הנתונים הלאומי: פרופ' אלנבוגן, פרופ' פז שלום, ד"ר קלדרון, 
ד"ר ממן, ד"ר כהנא, פרופ' קול, פרופ' איצקוביץ, ד"ר גיסילביץ, פרופ' 
יונס, ד"ר קפקא, פרופ' מרגליות, פרופ' הולצר, פרופ' שוהם, ד"ר אור, 
פרופ' פרידלר, פרופ' שולמן, ד"ר אליצור, ד"ר שביט, ד"ר לויטס, פרופ' 
סימון, פרופ' הורוביץ, פרופ' פיש, ד"ר שופרו, ד"ר ספיר, פרופ' רזיאל, 
פרופ' לברן, פרופ' אורבייטו, פרופ' דור, פרופ' דירנפלד, פרופ' עזאם, 
פרופ' עמית, פרופ' בן יוסף, פרופ' רון אל, פרופ' רבל, ד"ר לויט, ד"ר 

וינטראוב, ד"ר ממט. 
ליושבי ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה): פרופ' דור, 

פרופ' רון�אל, פרופ' פיש, פרופ' לוננפלד, פרופ' דירנפלד, פרופ' עזאם. 
יושבי ראש האיגוד למיילדות וגניקולוגיה: פרופ' לסינג, פרופ' שלו, 

פרופ' הרמן, פרופ' בן עמי, פרופ' לוננפלד 
לראשי המרכז הלאומי לבקרת מחלות: פרופ' גרין, פרופ' שוחט. 

ליושבי ראש המועצה הלאומית לרפואת נשים, ניאונטולוגיה 
וגנטיקה: פרופ' אינסלר ז"ל, פרופ' שלו

למנכ"לי משרד הבריאות: פרופ' לב, פרופ' ישראלי, פרופ' חי�עם, 
פרופ' גמזו, פרופ' אפק, מר בר�סימן טוב

לשותפים נוספים ממשרד הבריאות: פרופ' אמיתי, גב' חקלאי, ד"ר 
לוטן, ד"ר ברלוביץ', עו"ד אדרי�אגמון, עו"ד היבנר�הראל. ד�ר דורית 

אלברג, האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות.
לצוות מכון גרטנר לאפידמיולוגיה וחקר מדיניות בריאות (חל"צ): 

גב' אורנה לויצקי, גב' ארנונה זיו, ד"ר אדל פרחי, פרופ' בריאן ריכמן

מחברת מכותבת: טליה אלדר�גבע
אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים 

טלפון: 02-6555111, פקס: 02-6666211 
gevat@szmc.org.il :דוא"ל
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ביבליוגרפיה

פעילות גופנית עשויה למנוע מחלת פרקינסון

כרוניקה

וכלי  פעילות גופנית מונעת שלל מחלות דוגמת מחלות לב 
 JAMA Network Open.) וחב'  פאנג  דם, אירוע מוח וסוכרת. 
e182421:1;2018) סקרו שמונה מחקרים שעסקו בקשר בין פעילות 
גופנית ומחלת פרקינסון. המחקרים כללו יותר מחצי מיליון איש 
מהם 2,192 שלקו בפרקינסון ועקבו אחריהם 22-6 שנים. נמצא 
כי לעוסקים בפעילות גופנית ברמה עצימות הגבוהה ביותר היה 
סיכון מופחת ללקות במחלה (RR= 0.79), ובאופן דומה לגבי 
 .(RR=0.71)העוסקים בפעילות גופנית מתונה עד רבת עוצמה

הקשר היה מובהק יותר בקרב גברים מאשר בנשים. לעומת זאת, 
פעילות גופנית קלה לא הייתה קשורה עם הפחתת הסיכון מבחינה 
סטטיסטית (RR= 0.86). ניתוח מינוןתוצאה בקרב הגברים קבע 
כי כל הגברה של 10 יחידות שקולות מטבוליות בשעות לשבוע 
של פעילות מתונה עד רבת עוצמה הפחיתה את הסיכון ללקות 
במחלה ב10%-17%, בהתאמה. בנשים לא נמצא קשר ישיר בין 
מינוןתוצאה של פעילות גופנית וסיכון ללקות במחלת פרקינסון.
איתן ישראלי


