עמותת חן לפריון וחיים הוקמה בשנת  1998במטרה לסייע לכ -160,000-זוגות ויחידים
במדינת ישראל הנמצאים בטיפולי פוריות ואשר זקוקים לסיוע ,לתמיכה ריגשית ומידע .כל הפעילויות
בהתנדבות מלאה.
העמותה פועלת בחמש רמות:
ברמה אישית:
 .1סיוע אישי ע"י קו טלפון חם לייעוץ אישי בכל בעייה המתעוררת .בעיקר מתן מידע על
הטיפולים הרפואיים הקיימים ,התרופות החדשות ועידוד הפונים בשעתם הקשה והתסכול
הרב בו הם מצויים מעצם הטיפול בנושא כה רגיש ואינטימי זה.
 .2חקיקה כגון חוק תרומת ביציות וחוק תרומת עוברים (בהתליך)
 .3קבוצות תמיכה -
א .מתקיימות קבוצות תמיכה לחברי העמותה .סדנאת בישול למטופלי פוריות,
ב .תומכת פוריות  -פרויקט תמיכה אישי בין חברה שכבר הצליחה לבין חברה שנמצאת
בטיפולים.
 .4זכויות עובד  -העמותה מסייעת למטופלים הנתקלים בבעיות במקומות עבודתם עקב טיפולי
הפוריות לשמירת זכויותיהם בעבודה על פי חוק.
 .5הכשרת מתנדבים ל"קו סיוע ריגשי" והפעלתו.
ברמה המוסדית:
.1פעולות מול קופות החולים לשיפור הטיפול.
 .2הכנסת תרופות חדשות "לסל הבריאות".
 .3בחודש מאי  2010לאחר  11שנות מאבק  ,בניצוחה של "עמותת חן לפריון" עבר בכנסת החוק
תורמת ביציות מכל
תורמת (ולא רק מטופלת) עד להולדת שני ילדים לפי חוק הבריאות הממלכתי.
 .4חוק תרומת עוברים  -הונח של שולחחן הכנסת ע"י ח"כ חיליק בר.
פרויקטים:
 .1פרויקט "ילדים משחקים כדורגל בשביל ילדים"  -ילדים בני  10מכל הדתות משחקים כדורגל
בשיתוף עם עיריית חולון ,דלייאת אל-כרמל ,ריינה ודבורייה .המטרה להראות כי בעיית
הפוריות הינה ללא הבדל דת גזע או מין.
 .2ספר להורים כיצד להסביר לילדיהם איך נולדו ,תרומת זרע ,תרומת ביציות או פונדקאות -
חינוך לשונה בגני ילדים.
 .3מקומה של האישה העקרה בתנ"ך  -ליווי פרויקט בחטיבת ביניים בחט"ב זלמן ארן בחולון.
 .4זהירות קרינה  -הנגשת מידע בנושא ניזקי קרינת פלאפונים ומחשבים ניידים לפוריות.
 .5הפעלת קו תמיכה ריגשית למטופלי פוריות.
הרצאות להעמקת המודעות בנושא הפוריות :
הרצאות לרווחת החברים.הרצאות לחיילים ולתלמידי בתי ספר תיכון בכיתות הגבוהות לשיפור
המודעות לשמירה על הפוריות העתידית ונגד העברה של מחלות מין .בין הנושאים המועברים:
"הקונדום הוא לא רק נגד היריון"  .המשמעות היא כי ניתן בראייה עתידית לשמור מפני היווצרות
בעיות פוריות.
ברמה המשפטית :
 .1ק ידום חקיקה בכנסת למען תרומת ביצית ע"י כל אישה הרוצה בכך ולא רק נשים שעוברות
בעצמן טיפולי הפריית מבחנה .החוק עבר בכנסת בשנת  2010ועמותת חן עושה כל
שביכולתה להפעילו ולבצעו בכל היחידות בארץ.
 .2חוקים נוספים הינם חוק בנושא עוברים מוקפאים וחוק לתוספת בהשתתפות במימון הפריית
מבחנה מתרומת ביציות כאשר הביצית מקורה בחו"ל.

ברמה הבינלאומית:
 .1עמותת חן חברה בארגונים בינלאומיים  Fertility Europe ,IAPOו ICSI -ובמסגרתו חוברת
לארצות אפריקה ,לסייע בהכשרת צוותים רפואיים להקמת מרפאות הפריית מבחנה וטיפול
בנשים עקרות .כמו גם מארצות מזרח אירופה.
 .2פרויקט "תיירות פוריות לישראל" קידום ועידוד זוגות מחו"ל להגיע לישראל לטיפולי הפריית
מבחנה.
העמותה פועלת בפריסה ארצית וחברים בה זוגות ויחידים מכל קצווי הארץ .אנו פועלים בשיתוף
פעולה עם כל יחידות ההפריה בארץ ,בכל בתי החולים וזוכים לתמיכה מלאה מארגוני הרופאים
העוסקים במיילדות ,גינקולוגיה ופריון.
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