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בניהולם של פרופ' דוד בידר ופרופ' יעקב לברון
וצוות מקצועי העוטף את המטופלים לכל אורך הדרך,

המרפאה הינה חוד החנית בתחום החדשנות הטיפולית  
ופורצת דרך בתחום תרומת ביציות.

הצוות שלנו עומד לצדכם לאורך כל התהליך ונותן מענה לכל צורך או שאלה.

אלפי משפחות כבר חיות במציאות משפחתית חדשה,
בזכות הקדמה הרפואית והיחס האישי שלנו.

זוהי זכותנו האישית והמקצועית – להביא את החדשנות עד אליכם!



בניהולם של פרופ' דוד בידר ופרופ' יעקב לברון
וצוות מקצועי העוטף את המטופלים לכל אורך הדרך,

המרפאה הינה חוד החנית בתחום החדשנות הטיפולית  
ופורצת דרך בתחום תרומת ביציות.

הצוות שלנו עומד לצדכם לאורך כל התהליך ונותן מענה לכל צורך או שאלה.

אלפי משפחות כבר חיות במציאות משפחתית חדשה,
בזכות הקדמה הרפואית והיחס האישי שלנו.

זוהי זכותנו האישית והמקצועית – להביא את החדשנות עד אליכם!

פריון מכל ה-



בניהול המומחים פרופ' בידר ופרופ' לברון,
פורצי הדרך בתחום הפריה חוץ גופית בארץ, 

מפתחי האינקובטור העוברי הראשון

טיפולי פוריות

פונדקאות

גנטיקה

תרומת ביציות 

בירור הזוג העקר 

 )IVF( בירור הגברהפריה חוץ גופית

מרפאת ל.ב. הפריה חוץ גופית 
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"ל.ב. הפריה חוץ גופית" היא מרפאה מובילה בתחום: תרומת ביציות, 
הזוג  בירור  הפריה,  טיפולי  גנטיקה,  גופית,  חוץ  הפריה  פונדקאות, 

העקר ובירור הגבר.

הפוריות,   בתחום  הדרך  פורצי  על-ידי   2008 בשנת  הוקמה  המרפאה 
ביחידה  בכירים  רופאים  שהם  לברון,  יעקב  ופרופ'  בידר  דוד  פרופ' 
להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי שיבא, ומפתחי האינקובטור העוברי 

הראשון  להבאה לארץ של עוברים טריים. 

שנה,  מדי  מטופלים  למאות  אישי  רפואי  שירות  מעניקה  המרפאה 
להפוך  ההצלחה  אחוזי  את  המשפרות  חדשניות  טכנולוגיות  בשילוב 

להורים. 

מוסמכת,  אחות  מעבדה,  עובדי  ביולוגים,  הכולל  המרפאה  צוות 
מזכירות ונותני שירות עוטף, מלווה את המטופלים לכל אורך התהליך 
בהתאמה לצרכים של המטופלים עד למציאות המשפחתית החדשה. 

"ל.ב. הפריה חוץ גופית" מבצעת תרומת ביציות  ופונדקאות  בקייב 
שבאוקראינה, באמצעות היחידה להפריה חוץ גופית של בית החולים 

"Isida ",  עם רישיון ממשרד הבריאות הישראלי והאוקראיני. 

פרופ' דוד בידר ופרופ' יעקב לברון נוסעים אישית ומבצעים את הטיפול 
בקייב עם  אמבריולוגים וצוות מומחים ישראלי.

יעקב  ופרופ'  בידר  דוד  בניהולם של פרופ'  גופית",  חוץ  "ל.ב. הפריה 
לברון, הינה חוד החנית בתחום החדשנות הטיפולית, ובהקמתה הייתה 
המרפאה חלוצה בתחום תרומת ביציות. צוות המומחים של המרפאה 
פריון,  בנושא  שונים  פיתוחים  בשל  הפריון  בתחום   דרך  פורץ  הינו 

תרומת ביציות, פונדקאות וגנטיקה. 

צוות המומחים של המרפאה ממשיך לפתח שיטות וטכניקות שונות 
סיכויי ההצלחה  העלאת  לצורך  לחדשנות  מה שקשור  בכל  ומגוונות 

בטיפולי פוריות.

הבאת  של  שיטה  בפיתוח  הוא  גופית"  חוץ  הפריה  "ל.ב.  של  ייחודה 
יותר  טובות  לתוצאות  מביאה  אחד  שמצד  לארץ,  טריים  עוברים 
מהשיטה המיושנת של עוברים קפואים, ומצד שני חוסכת למטופלים 
הוצאות כבדות הכרוכות בנסיעה ובשהות בחו"ל לצורך קבלת עוברים 

טריים.

גאוותה של "ל.ב. הפריה חוץ גופית"  הוא בניסיונה רב השנים בתחום 
באמצעות  אשר  שלה,  המקצועי  הרפואי  ובצוות  הביציות,  תרומת 
את משאלותיהם  להגשים  רבים  להורים  מסייעים  מדויקים  תהליכים 

ולזכות להביא ילד לעולם.



פרופ' דוד בידר הינו בוגר בית הספר לרפואה על-שם "סאקלר" של 
אוניברסיטת תל-אביב, בו סיים את לימודיו בשנת 1980.

 
ומשם  וולפסון,  בבית החולים  כללית  בכירורגיה  בידר התמחה  פרופ' 
החולים  בבית  ופריון  גינקולוגיה  במיילדות,  התמחות  וסיים  המשיך 
כמומחה  הבריאות  משרד  על-ידי  הוסמך   1989 ובשנת  תל-השומר, 

בתחומים אלה.
 

מאז שסיים את התמחותו, התמקד פרופ' בידר בפריון ובחקר הרבייה 
בליקויי  לטיפול  וחדשניות  שיטות חדשות  לפיתוח  שותף  היה  באדם, 

פריון, ופרסם עבודות מחקר ומאמרים רבים.
 

מטעם  פרופסור  בתואר   1999 בשנת  אותו  זיכתה  זו  פעילותו 
אוניברסיטת תל-אביב.

 
חוץ  להפריה  ביחידה  בידר  פרופ'  עובד  התמחותו  את  שסיים  מאז 
ברמת- אסותא  החולים  בבית  וכן  תל-השומר,  החולים  בבית  גופית 

החייל ובמרכז הרפואי הרצליה, כשמאחוריו שנות ניסיון וותק רבים.

יזם ופיתח, ביחד עם פרופ' לברון, את היחידה להפריה   2003 בשנת 
חוץ גופית בקייב בבית החולים "Isida" ליחידה המובילה לטיפולי פריון 

והפריה חוץ גופית.

משרד  באישור  ופונדקאות,  ביציות  תרומת  נושא  את  פיתח  כן  כמו 
הבריאות ובשיתוף עם בתי החולים בארץ.

 
לנושא  ייחודית  מרפאה  לברון,  פרופ'  עם  ביחד  ייסד,   2008 בשנת 

תרומת ביציות והבאת עוברים לארץ, היא "ל.ב. הפריה חוץ גופית".

מנהלי מרפאת "ל.ב. הפריה חוץ גופית"

פרופ' דוד בידר - 
מומחה למיילדות, גינקולוגיה ופריון 

הרופאים המומחים המובילים בתחום



פרופ' יעקב לברון הינו בוגר בית הספר לרפואה של הטכניון בחיפה, בו 
סיים את לימודיו בהצטיינות ב-1982. 

פרופ' לברון התמחה במיילדות, גינקולוגיה ופריון בבית החולים רמב"ם 
והוסמך ע"י משרד הבריאות כמומחה בתחומים אלה בשנת  בחיפה 

.1990
 

באדם,  הרבייה  וחקר  הפריון  ברפואת  התמקד  התמחותו  סוף  מאז 
ופיתח שיטות חדשניות לטיפול בליקויי פריון באמצעות מיקרומניפולציה. 
בשיטת  שהושגו  בארץ  הראשונים  המבחנה  וילדי  ההריונות 
השנים בין  רמב"ם  החולים  בבית  ידו  על  נעשו  המיקרומניפולציה 
1993-1989, וחוללו מהפכה בתחום הטיפול בליקויי הפריון של הגבר.

בין השנים 1995-1992 עסק בניו יורק במחקר ובפיתוח שיטות מעבדה 
וטכנולוגיות חדשניות להפריה חוץ-גופית.

 
בין השנים 2002-1996 שימש כמנהל המדעי של המעבדה להפריה חוץ-

גופית בבית החולים תל-השומר ואסותא וכרופא בכיר ביחידות אלה. 
השרשתי  טרום  גנטי  אבחון  לבצע  בארץ  הראשון  היה  לברון  פרופ' 
בעובר )PGD( והוביל ללידת תינוקות המבחנה הראשונים בארץ לאחר 

אבחון כזה. 

כיום פרופ' לברון הינו רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ-גופית בבי"ח שיבא 
בתל-השומר.

בשנת 2003 יזם ופיתח יחד עם פרופ' בידר את היחידה להפריה חוץ 
גופית בקייב, ובשנת 2008 הקים ביחד עם פרופ' בידר את "ל.ב. הפריה 

חוץ גופית".

פרופ' יעקב לברון - 
מומחה למיילדות, גינקולוגיה ופריון  
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שירות רפואי מוביל וחדשנות בתחום הפוריות, 
צוות המומחים של המרפאה ממשיך לפתח שיטות וטכניקות שונות 

ומגוונות בכל הקשור להעלאת סיכויי ההצלחה בטיפולי פוריות

תרומת ביציות
נעשית  ביציות  מתרומת  העוברים  הכנת  פעילות 
 "Isida" ביחידה להפריה חוץ גופית של בית החולים
הרפואי  הצוות  על-ידי  ורק  אך  אוקראינה,  בקייב, 
של "ל.ב. הפריה חוץ גופית", ועל-ידי צוות בכיר של 
לקייב  שמגיעים  מהארץ,  מעבדה  ועובדי  ביולוגים 

במיוחד לביצוע משימה זו.
עוברים  להביא  והיכולת  הידע  את  לנו  יש  ייחודי,  באופן 
טריים, באמצעות אינקובטור מיוחד שהוא פרי פיתוח של 
הצוות הרפואי של המרפאה,  ובכך לשפר ולהגדיל מאד 
את הסיכויים להשרשה ברחם של הנתרמת, ולהוזיל מאד 

את העלויות שהיו כרוכות בנסיעה ובשהות בקייב.
הינה  טריים  עוברים  הבאת  של  הטיפול  תוצאות 

מצויינת!!!
להכרה  זוכה  טריים  עוברים  הבאת  של  זו  טכניקה 
ומטופלות ישראליות רבות שגרות  ולהדים גם בחו"ל, 
בחו"ל מגיעות לארץ על-מנת להיעזר בניסיוננו בתחום.

פונדקאות 
הליך  את  מבצע  המרפאה  של  המומחים  צוות 
הפונדקאות בקייב  שבאוקראינה, באמצעות המרפאה 
להפריה חוץ גופית של בית החולים "Isida" עם רישיון 

ממשרד הבריאות הישראלי והאוקראיני.
פעילות  או  דלקות  ע"י  נפגעה  שלהן  שהרחם  נשים 
גידולים,  בגלל  כריתה  או  )גרידות(  בעבר  כירורגית 
גם  מוצעת  פונדקאות  בפונדקאות.  להסתייע  יכולות 
האישה  על  נאסר  רפואית,  מסיבה  בהם,  במקרים 
להיות בהיריון, כלומר ההיריון עלול לסכן את בריאותה 
וכן  ועוד(  סוכרת  לחץ-דם,  יתר  לב,  מחלת  )בגלל 
להן  נמצא  שלא  רבות  חוזרות  הפלות  של  במקרים 

פתרון טיפולי אחר. 

שירות רפואי מוביל וחדשנות 
בתחום הפוריות 

)IVF( הפריה חוץ גופית
ביוץ  השריית  כולל  החוץ-גופית  ההפריה  תהליך 
מבוקרת, שאיבת הביציות מזקיקי השחלות, הפרייתן 
והחזרתם  מבחנה  בתנאי  העוברים  גידול  במבחנה, 
כמעט  מענה  לתת  כיום  ניתן  זה  בסיס  על  לרחם. 
זה  שלב  על  השליטה  אי-פוריות.  של  המצבים  לכל 
יוצרת אפשרויות של אבחון ומניעת  בתחילת החיים 
טיפוליים  אמצעים  פיתוח  ואף  גנטיות  מחלות 

אינטרדיסציפלינריים כגון טיפול בתאי גזע.

גנטיקה 
מבוצעות  מתורמות   )PGD( עוברים  של  דגימות 

למטרות ברור גנטי על-פי הצורך.  
טרום  הגנטי  האבחון  יישום  חלוץ  הינו  לברון  פרופ' 

השרשה בישראל. 
במהלך השתלמותו בארה"ב הוא עבד כתף אל כתף 
עמם  ופרסם  זה  בתחום  העולמיים  החלוצים  עם 
עומד בראש השירות הזה  וכיום  מחקרים חדשניים, 

ביחידה להפריה חוץ-גופית בתל-השומר.

טיפולי פוריות
באשר  רבה  התקדמות  חלה  אחרונים  בעשורים 
לאמצעים הפרמקולוגיים המשמשים לטיפול בליקויי 
הינם  התכשירים  מרבית  השונים.  סוגיהם  על  פריון 
דעת  שיקול  מצריך  בהם  השימוש  לכן  ביותר  יקרים 
לגרימת  פוטנציאל  יש  התרופות  מן  לחלק  קודם. 
מוסמכים  בגורמים  רק  להיעזר  יש  ולכן  סיבוכים 
הקל  מן  הולכים  הרופאים  אנו  ככלל,  טיפול.  לצורך 

אל הכבד.
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בירור הזוג העקר 
אי-פוריות הינה אי-יכולת להרות במשך שנה למרות קיום 
יחסי מין בתכיפות סבירה. במדינות מפותחות התופעה 
שכיחה אצל כ-15%-20% מן הזוגות. הסיבה שבעטיה 
ממתינים שנה נעוצה בעובדה ששיעור הכניסה להיריון 
כ-80%  שנה  כך שבתוך  ביוץ,  למחזור   28% על  עומד 
רפואית.  התערבות  כל  ללא  להרות  יצליחו  הזוגות  מן 
כך  יקר  ולא  הינו פשוט  זאת הבירור הראשוני  יחד עם 

שמומלץ לבצעו כבר לאחר 6 חודשים של ניסיון. 

בירור הגבר
זרע  בחירת  כולל  לזרע,  מקיפות  בדיקות  ביצוע 
במיקרוסקופ גדול )שיטת IMSI(, למטרת טיפולי הפריה 

.)IVF( חוץ גופית
בירור הסיבות לעקרות הגבר, כולל טיפול בחוסר הימצאות 
באיכות  בירידה  טיפול   ,)Azoospermia( בזירמה  זרע 
ובכמות הזרע )OTA(, והשבחת זרע לטיפולי IVF ולהזרעות.

אפשרות לביצוע שיפור זרע על-ידי בדיקתו הגנטית של 
.)ICSI( נותן הזרע, וטיפולי הזרקת זרע לתוך הביצית

הפריה חוץ גופית על-פי ההלכה  
הן בארץ והן בחו"ל קיימת אפשרות של השגחה על-

פי ההלכה על טיפולי הפריה חוץ גופית. 
שירותי  למתן  עמותות  מטעם  פריון"  "משגיחות  ישנן 

דת, המלוות את תהליך ההפריה מתחילתו ועד סופו.
"פועה"  כדוגמת:  מכונים  ידי  על  ניתנת  זו  אפשרות 
)פוריות ורפואה על-פי ההלכה( ו"בוני עולם" וכן על-ידי 
וחצרות  כגון: חצר הרבי מגור  רבנים מזרמים שונים 

חרדיות אחרות.
"ל.ב.  על-ידי  שנעשים  ביציות,  תרומת  בטיפולי  גם 
הפריה חוץ גופית" בקייב, ניתן  במידת הצורך ובהתאם 

לרצון בני הזוג לשלב השגחת כשרות.
בני הזוג יכולים לפנות לאחד המוסדות שמעניקים את 

השירות הזה ואלה שולחים משגיחה מטעמם לקייב.
התשלום להשגחה נעשה באופן ישיר על-ידי בני הזוג 

לגורם המשגיח.
כל  עם  פעולה  משתפת  גופית"  חוץ  הפריה  "ל.ב. 

השגחה שתיבחר על-ידי בני הזוג.





הפעילות מבוצעת בבית החולים "Isida" בקייב שבאוקראינה. 
והאוקראיני,  הישראלי  הבריאות  משרד  על-ידי  מאושר  בית-החולים 

.ISO 9000 ובעל תו תקן

מרפאתנו עוסקת בתיאום ובמתן טיפולי הפריה חוץ גופית באמצעות 
תרומת ביציות בארץ ובחו"ל.

חולים  בבית  רפואי  מערך  שנים  מעשר  יותר  לפני  הקמנו  כך  לצורך 
מהארץ  למטופלים  כזה  שרות  במתן  המתמחה  בקייב-אוקראינה, 

וממדינות אחרות בעולם.

הטיפול נעשה באישור ובפיקוח משרד הבריאות בארץ ובאוקראינה. 

על התיק הרפואי וכל הפרטים הנוגעים למטופלים חלים כללי סודיות 
רפואית. אי לכך, אין גישה לתיקי המטופלים לאף גורם מחוץ למוסד 

בו אתם עומדים לעבור את הטיפול.

הצוות הרפואי בארץ מכין את המטופלות לקראת הטיפול, כולל הכנת 
כל התשתית הרפואית, בדיקות רפואיות, תזמון הטיפול, ניירת רפואית 

ואדמיניסטרציה.

רופאים  צוות  לברון,  יעקב  ופרופ'  בידר  דוד  פרופ'  נוסעים  לחו"ל 
באופן  לבצע  הוא  תפקידם  אשר  מטעמנו,  ישראלים  ואמבריולוגים 

אישי את כל התהליך של תרומת ביציות.

אותו  המטפל  הרופא  של  היא  בכם  הטיפול  על  הרפואית  האחריות 
בחרתם.

מזכירות,  שרותי  של  בארץ מערך  לרשותכם  אנו מעמידים  כך  לשם 
והנהלת חשבונות הנמצאים במשרדי מרפאתנו  זרע  סיעוד, מעבדת 

ברחוב הברזל 19א' בתל אביב.

אישור משרד הבריאות 
הישראלי האוקראיני
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תיאום ומתן טיפולי הפריה חוץ גופית באישור ופיקוח 
משרד הבריאות בארץ ובאוקראינה



ניסיון רב שנים וצוות רפואי מוביל בתחום,
באמצעות תהליכים מדויקים אנו מסייעים למשפחות 
רבות להגשים את משאלותיהן ולזכות להביא ילד לעולם

להפריה  ביחידה  נעשית  ביציות  מתרומת  העוברים  הכנת  פעילות 
על- ורק  אך  אוקראינה,  בקייב,   "Isida" החולים  בית  של  גופית  חוץ 

ידי הצוות הרפואי של "ל.ב. הפריה חוץ גופית" ועל-ידי צוות בכיר של 
ביולוגים ועובדי מעבדה מהארץ, אשר מגיעים לקייב במיוחד לביצוע 

הליך רפואי זה.

באופן ייחודי, המרפאה מביאה עוברים טריים, באמצעות אינקובטור נייד 
שהוא פרי פיתוח של צוות ״ל.ב. הפריה חוץ גופית״.  בזכות פיתוח זה 
ניתן  לשפר ולהגדיל מאד את הסיכויים להשרשה ברחם של הנתרמת, 

ולהוזיל מאד את העלויות שהיו כרוכות בנסיעה ובשהות בקייב.

תוצאות הטיפול של הבאת עוברים טריים עולות על התוצאות משימוש 
בעוברים מוקפאים.

הבאת עוברים טריים זוכה להכרה ולהדים גם בחו"ל, ומטופלים ישראלים 
רבים שגרים בחו"ל מגיעים לארץ על-מנת להיעזר בניסיוננו בתחום. 

התורמות
למחלות  נשאות  לבדיקת  סינון  לאחר  בקפידה  נבחרות  התורמות 
גנטיות: X שביר, SMA )ניוון שרירים( וציסטיק פיברוזיס, וכן גם קריוטיפ 

המאתר ליקויים מבניים במערך הכרומוזומים. 

המחלות  לכל  כיסוי  להבטיח  ניתן  ולא  מאחר  כי  מטופלים  לכל  מודגש 
גנטי שמטרתו  לייעוץ  לפנות  זוג מטופלים  כל  על  כיום,  הידועות  הגנטיות 
לבדוק את מידת הסיכון האישית ולהמליץ על בדיקת בן הזוג לאיתור נשאות.

 
מתורמים  דגימות  הזרע  מבנק  לרכוש  יכולות  זוג  בן  אין  שלהן  נשים 
שנבדקו למגוון רב של נשאויות גנטיות, על מנת להרחיב את ביטחונן 

מפני ליקויים גנטיים בעובר. 
 

גיל התורמות נע בין 21 ל 31 שנים )בממוצע 27(. מספר הפעמים שהן 
יכולות לתרום מוגבל ל 3 סבבים בלבד, ולכן אין אנו יכולים להתחייב 

קודמת  לידה  לאחר  במיוחד  תורמת,  מאותה  עתידית  תרומה  למתן 
להולדה  הסיכוי  את  להגדיל  המעוניינים  מטופלים  נוסף.  בילד  ורצון 
עתידית של ילד נוסף מאותה תורמת יכולים לבקש מראש להגדיל את 

מספר הביציות המוקצה להם.

הליך איתור התורמות ובדיקות הסקר הגנטי שהן עוברות 
פרטים  מלתת  מנועים  אנו  ולכן  אנונימית  הינה  התורמת  חוק  על-פי 

מזהים שלה.
 

גיל  הוא  גלויות(  פנים  למסלול  )פרט  התורמת  על  הידוע  המידע 
התורמת, גובהה, משקלה, גוון שיער, צבע עיניים, סוג דם ומשלוח יד. 

בחירת התורמות נעשה ע"י צוות רפואי מקומי ומתבסס על ברור הרקע 
המשפחתיים  התולדות  כולל  בריאותי  תחקיר  שלהן,  הסוציואקונומי 
של  סקר  ביצוע  וביניהן  נדרשות,  מעבדה  בדיקות  שלהן,  ומיילדותיים 
מחלות מדבקות, כגון: צהבת זיהומית מסוג  B ו- C ובדיקת חשיפה 

.HIV ל

מסלול פנים גלויות
זהו המסלול היחיד המאפשר למטופלים להכיר אישית את התורמת, 
של  תמונה  לראות  ניתן  זה  ייחודי  במסלול  הרפואי.  ההליך  טרום 
התורמת, לשוחח איתה בסקייפ מהארץ ואפילו לראות אותה בפגישה 

קצרה בחו"ל.

3 החזרות  במסלול זה כל הביציות הן מאותה התורמת ולכן מבטיח 
מאותה  שני  לילד  הסיכוי  את  משמעותית  שמגדיל  מה  לפחות, 

התורמת, וכן גידול לבלסטוציסט לפי דרישת הרופא.

מובילים בתרומת ביציות
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החדשנות  תחום  את  מובילים  לברון  יעקב  ופרופ'  בידר  דוד  פרופ' 
הרפואית בתחום תרומת ביציות.

הבאת עוברים טריים לארץ, מצד אחד מביאה לתוצאות טובות יותר 
מהשיטה של עוברים קפואים, ומצד שני חוסכת למטופלים הוצאות 

כבדות הכרוכות בנסיעה ובשהות בחו"ל לצורך קבלת עוברים טריים.
מיוחד  באופן  פיתחנו,  בארץ  להחזרה  טריים  עוברים  הבאת  לצורך 
העוברים  על  לשמור  המאפשר  נייד  אינקובטור  בעולם,  ולראשונה 
טריים באותם תנאים הקיימים באינקובטורים במעבדת IVF , כך אין 

לנו צורך להקפיא את העוברים.
אפשרות זו קיימת באופן בלעדי רק אצלנו. תוצאות החזרת עוברים 

טריים בארץ על ידנו פורסמו ויצרו הדים בעיתונות המדעית.
החזרת  של  רפואים  הליכים  מבצעים  אנו  זה,  ייחודי  פיתוח  לאור 
בהליך  לקייב  )הנסיעה  הטיפול  לביצוע  לקייב  נסיעה  ללא  עוברים 
החזרת  את  לבצע  וניתן  היות  יתרון  כל  נותנת  אינה  טריים  עוברים 

העוברים בארץ(.

הליך ההפריה, החזרת העוברים ושמירה בהקפאה 
הנבחר,  למסלול  בהתאם  בשלות  ביציות  מקצים  אנו  מטופלת  לכל 
אותן אנו מפרים ע"י הזרקת זרעון בודד )ICSI(. מספר זה מספיק לשני 
ניסיונות של החזרת עוברים, החזרה ראשונה של עוברים טריים ושנייה 

של עוברים קפואים.
 

תוצאות הליך ההפריה מותנות במשתנים רבים. כאמור אנו מפרים את 
הביציות על ידי הזרקת זרעון בודד לתוך הביצית. למרות שהליך זה הינו 
היעיל ביותר בהשגת שיעור הפריה גבוה אין משמעו שיתקבלו בסוף 
ההליך מספר עוברים כמספר הביציות. יתרה מזאת, לא כל העוברים 
המתקבלים זהים באיכותם. מכאן שאין ודאות לגבי מספר העוברים 
שהתנאים  במידה  בהקפאה.  לשימור  והתאמתם  איכותם  שיתקבלו, 
הנ"ל לגבי ההחזרות אינו מתקיים יקבלו המטופלים ניסיון החזרה נוסף 

ללא תשלום, למעט עלות הקפאת הזרע הנעשית בארץ.

החזרת העוברים בארץ מתבצעת ביחידה לפי בחירת הרופא המטפל. 
ויש  המטפל  הרופא  על  חלה  שלכם  הרפואי  התיק  על  האחריות 

היכולת הבלעדית שלנו להביא לארץ עוברים טריים היא 
בזכות הידע שיש  לנו ופיתוח אינקובטור עוברי נייד ייחודי 

שלנו בעולם, היחידי בעל תו תקן ממשרד הבריאות.
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עוברים טריים

לוודא שקיימות בתיק כל הבדיקות הנדרשות, כולל חתימה על טפסי 
ההסכמה. העדר בדיקות, במיוחד של צהבת ו HIV של שני בני הזוג, 

לא תאפשר ביצוע ההליך.

הבאת עוברים טריים, תוצאות טובות יותר, וחסכון 
בהוצאות הכבדות הכרוכות בנסיעה ובשהות בחו״ל





מסלול פנים גלויות 
ניתן לבחור תורמת מתוך קטלוג מצולם ממוחשב

ניתן לשוחח איתה בסקייפ מהארץ או בפגישה בחו"ל
15-13 ביציות מאותה התורמת

המסלול מבטיח 3 החזרות לפחות
מגדיל משמעותית את הסיכוי לילד שני מאותה התורמת 

גידול עוברים לבלסטוציסט לפי דרישת הרופא

מסלולים לבחירה בתרומת ביציות

6

10

15-13

מסלול 10 ביציות
10 ביציות מאותה התורמת

המסלול מבטיח 3 החזרות לפחות 
גידול עוברים לבלסטוציסט לפי דרישת הרופא

מסלול 6 ביציות
6 ביציות

המסלול מבטיח 2 החזרות לפחות

מסלול 13 - 15
15-13 ביציות מאותה התורמת

המסלול מבטיח 3 החזרות לפחות, מגדיל משמעותית 
עוברים  גידול  התורמת  מאותה  שני  לילד  הסיכוי  את 

לבלסטוציסט לפי דרישת הרופא
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לנוחיותכם, אנא מציעים מספר מסלולים בתרומת 
הביציות



חשוב לדעת

     החזרת עוברים טריים עדיפה תמיד על החזרת עוברים קפואים!

     לנו יש את היכולת הבלעדית להביא עוברים טריים בזכות פיתוח
         האינקובטור העוברי שלנו.

     אנו מאפשרים לקבל תמורה מלאה: לפחות 2 החזרות ובכל
         החזרה לפחות 2 עוברים באיכות טובה.

     לכל התורמות מתבצעות בדיקות התאמה פסיכוסוציאליות,
         מחלות וגנטיות. 

     בדיקות גנטיות לעוברים )PGD( מבוצעים לפני ההחזרה ולפי
         הצורך למטרות בירור גנטי.

     ניתן לקבל תרומה נוספת לילד נוסף מאותה התורמת. 
        אנו ממליצים לדאוג לזה מתחילת הטיפול או במהלך ההיריון.

     יש לנו מסלול "בפנים גלויות" בו ניתן לבחור תורמת מתוך קובץ
         תמונות ואף לשוחח איתה.

     יש לנו מסלול מהיר ואמין של פונדקאות.

     אנו מאפשרים השגחה על-פי ההלכה.

     ולא פחות חשוב – אין זמן המתנה – פרופ' דוד בידר ופרופ' יעקב
יש  ולכן  לקייב  לחודש  אחת  נוסעים  הישראלי,  והצוות  לברון       

         אפשרות לקבל טיפול באופן מיידי.

       אנו מאחלים לכם הצלחה ובריאות



מרפאה, לקביעת תור: 

טלפון רב קווי 03-5281450, 

פקס 03-5281454

כתובת:

הברזל 19 א' קומה ב׳, 

רמת החייל, תל-אביב

דואר אלקטרוני: 

lbivfclinic@gmail.com

 אתר:

www.lbivfclinic.co.il

פייסבוק: 

ל.ב. הפריה חוץ גופית
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הברזל 19 א' קומה ב׳, רמת החייל, תל-אביב 
www.lbivfclinic.co.il | 03-5281454 טל׳ 03-5281450 | פקס

פריון מכל ה-


