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 : רקע .1

שינויים  11/1/2022 :יחולו החל מיום  11/7/2021 :מיום 781/15בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון בבג"ץ  

ובפרשנותו ( "חוק הסכמים" :)להלן 1996-בחוק הסכמים לנשיאת עוברים )הסכם ומעמד היילוד(, תשנ"ו

 להלן: דכ

כך שהחוק יפורש לחוק ההסכמים  1"אם מיועדת יחידה" שבסעיף ו" מיועדים הורים" תוהגדר תבוטלנה .1.1

 ;זוג מאותו מיןמהסדר הפונדקאות גברים יחידים ובני באופן שאינו מדיר 

)להלן:  2010-יש לפרש את יתר הוראות חוק הסכמים והוראות רלבנטיות בחוק תרומת ביציות, תש"ע .1.2

 חוק תרומת ביציות(, בהתאם לעקרון השוויון ועל פי שתי אמות מידה:

 של גישתם את תחסום אשר, להורות ולזכות לשוויון לזכות בסתירה העומדת מפרשנות להימנע יש .א

 להתקשר בהסדר; יחידים וגברים מין מאותו זוג בני

 במידת האפשר ובשינויים המחויבים באופן שוויוני. ההסדריש להחיל את הוראות  .ב

ביטול ההגדרות מותיר את מכלול ההסדרים הקבועים בחוק הסכמים ובחוק תרומת ביציות על תיקון ו .1.3

של הסדרת הליך הפונדקאות  כנם, והרחבת הגישה להסדר הפונדקאות בישראל אינה שוללת את התכלית

 בישראל או את תכליתו הרפואית ביחס לנשים.

עדה, תוקנו ועודכנו והנחיות הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, והטפסים המשמשים לפניה לו .1.4

 בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון והשינויים שלעיל.

 

 :הגדרות .2

 ;לפחות לאחד מהם קשר גנטי לילוד, יחיד או יחידה כאשר בני זוג -" הורים מיועדים" .2.1

 ;ביצית או זרע של לפחות אחד מההורים המיועדים -"תאי רביה"  .2.2

 האם הנושאת מסכימה לפיו נושאת אם לבין מיועדים הורים בין הסכם -"הסכם לנשיאת עוברים"  .2.3

 ;המיועדים ההורים עבור ההריון את ולשאת מופרית ביצית השתלת של בדרך להתעבר

, הבריאות משרד של הכללי המנהל בהן שהכיר, מרפאה או, חולים בבית מחלקה -"מחלקה מוכרת"  .2.4

 ;גופית-חוץ בהפריה הקשורות רפואיות פעולות ביצוע לצורך, שקבע ובתנאים ברשומות בהודעה

 של בדרך משפחה קרבת למעט, דודה-בת או דוד-ובת דודה, אחות, נכדה, בת, אם -"קרובת משפחה"  .2.5

 ;אימוץ

 ;3 סעיף לפי הבריאות שר שמינה הועדה -"ועדת האישורים"  .2.6

 זה; חוק לעניין שמונה סוציאלי עובד -"עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים"  .2.7

 ;דין כל לפי לילדו הורה בין הקיימת וסמכויות זכויות, חובות מערכת -"יחסי הורות"  .2.8

 לנשיאת הסכם מביצוע כתוצאה שנולד ילד על מיועדים הורים של אפוטרופסות בדבר צו -"צו הורות"  .2.9

 ;ביניהם הורות יחסי וקיום עוברים

 ;משפחה לעניני משפט בית -"בית משפט"  .2.10

  לפחות שנים שלוש בישראל המתגורר, קבע לישיבת רישיון בעל או ישראלי אזרח -"תושב ישראל"  .2.11

 חודשים 12 או, 4 סעיף לפי עוברים לנשיאת הסכם לאישור הבקשה להגשת שקדמו השנים חמש מתוך

   .כאמור הבקשה להגשת שקדמו החודשים 18 מתוך לפחות
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 להתאמת הורים מיועדים:עיקריים  תנאים .3

 ;ישראל תושבי הם המיועדים ההורים .3.1

שנים.  54ולאחד מההורים המיועדים לפחות טרם מלאו  18גיל הורה מיועד בעת אישור ההסכם לפחות  .3.2

 לגבי מתקיים לא אם אף עוברים לנשיאת הסכם לאשר, מיוחדים במקרים, רשאית האישורים ועדת

 ;המרבי הגיל לעניין התנאי המיועדים ההורים

 לו אין - יחיד מיועד ולגבי הורה, משותפים ילדים משני יותר להם אין - זוג בני שהם מיועדים הורים לגבי .3.3

 לנשיאת הסכם מביצוע כתוצאה נושאת לאם שנולד בין -" ילד, "זה לעניין; גנטיים ילדים משני יותר

 ;שלא ובין עוברים

 נסיבותיה או חומרתה, שמפאת מהותה בעבירה, לישראל מחוץ או בישראל, הורשעו לא המיועדים ההורים .3.4

 הליך המיועדים ההורים אחד נגד מתנהל; שייוולד הילד בטובת משמעותית לפגיעה ממש של חשש יש

 עד החלטתה את לדחות האישורים ועדת רשאית, כאמור לעבירה בקשר, לישראל מחוץ או בישראל, פלילי

 ;דין פי על בחקירה בפתיחה החל -" פלילי הליך, "זה לעניין; ההליך לסיום

, יהודים-לא הם להסכם הצדדים כל אם ואולם; המיועדת/אב מיועד האם של דתה בת היא הנושאת האם .3.5

 ;הוועדה חבר הדת איש של דעת לחוות בהתאם סעיף זה  מהוראות לסטות האישורים ועדת רשאית

  ;מצב בריאותם של ההורים המיועדים יובא בשיקולי ועדת האישורים בעת בחינת התאמתם לתהליך .3.6

במסגרת  גופית-לפחות אחד מתאי הרביה של ההורים המיועדים )ביצית ו/או זרע( ישמש להפריה חוץ .3.7

 ;ההסכם

הזרע שישמש להפריה יהיה של אחד ההורים  –שני ההורים המיועדים בעלי תאי רבייה זכריים במצב בו  .3.8

ולא יתאפשר להחזיר לרחם עוברים  ,באותה הפריה הורים מיועדיםלא ניתן לערב זרע משני המיועדים. 

ת . אם מבוקש לבצע מחזורי טיפול הפרייה נפרדים עם ביציומשני אבות מיועדים באותו מחזור טיפול

 מופרות בזרע שונה, יש לקבל על כך את הסכמת האם הנושאת מראש ובמסגרת ההסכם;

 1*.43שימוש בביציות אם מיועדת )או תורמת ביצית( יתאפשר בביציות שנשאבו עד גיל   .3.9

 

 להתאמת אם נושאת:עיקריים תנאים  .4

 ;ישראל תתושבהינה  הנושאת האם .4.1

  ;שנים 39שנים וטרם מלאו לה  22לה  גיל המועמדת לאם הנושאת: בעת אישור ההסכם מלאו .4.2

 בידי עלה לא כי האישורים ועדת שוכנעה, נשואה הנושאת האם אם ואולם, נשואה אינה הנושאת האם .4.3

 והוסבר, נשואה שאינה נושאת אם עם עוברים לנשיאת בהסכם להתקשר, סביר במאמץ, המיועדים ההורים

 לו והיתה בביצועו הכרוכים והסיכונים עוברים לנשיאת ההליך השלכות את הנושאת האם של זוגה לבן

 ; האישורים ועדת לפני עמדתו את להביע הזדמנות

כל משמורתה בהתאם ללא הוצאו מהרתה וילדה בעבר שלא כאם נושאת, והילדים שילדה  אם הנושאתה .4.4

   דין;

                                                           
 של האישה הינם נמוכים באופן מובהק 43סיכויי ההשרשה של ביציות שנשאבו לאחר גיל  -על פי רשם מחזורי הפריה חוץ גופית 1
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לא הייתה אם נושאת יותר מפעמיים ולא ילדה כאם נושאת יותר מלידה אחת, כלומר, לא יאושר הסכם עם  .4.5

 אם נושאת באחד משלושת המצבים הבאים: 

 ;הסתיימו בלידהקודמים  פונדקאות הליכי שני .4.5.1

  של עוברים לרחם; החזרות 6אחד מההליכים הסתיים בלידה והשני במיצוי  .4.5.2

 של עוברים לרחם. החזרות 6אחד בוצעו שני ההליכים מוצו ובכל  .4.5.3

הילודים במשקל לידה תקין  ,במועדו ללא סיבוכים , הלידות היולידות 4מצבה הבריאותי תקין, עברה עד  .4.6

 ;ריון והלידהילגיל ההיריון ולא התרחשו סיבוכים רפואיים משמעותיים במהלך הה

תה לידה וגינלית יכאשר הלידה היממועד הלידה האחרון  שנהחלפה לפחות בשלב הגשת הבקשה המלאה,  .4.7

 ;לאחר ניתוח קיסרי שנה וחציאו 

   האם הנושאת  אינה קרובת משפחה של אחד ההורים המיועדים. .4.8

 

 :תנאים כלליים לאישור ההסכם .5

גופית לשם השתלת ביצית מופרית באם -בהסכם לנשיאת עוברים נקבעו הוראות שלפיהן ההפריה החוץ .5.1

באם הנושאת, נשיאת ההיריון בעבור ההורים המיועדים והלידה,  הנושאת, השתלת הביצית המופרית

ייעשו בישראל; ואולם ועדת האישורים רשאית לאשר כי חלק מנשיאת ההיריון ייעשה מחוץ לישראל אם 

 ;יש טעמים המצדיקים זאת ובהתאם לתנאים שתקבע

 ;משמעותו ותוצאותיוכל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי ובהבינם את  .5.2

לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת ונקבע בהסכם לנשיאת עוברים כי לא ייעשו יותר משישה  .5.3

 ;ניסיונות להשתלת הביציות המופרות באם הנושאת

 ; לא קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שייוולד .5.4

לד שייוולד או את זכויות לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או המקפחים את זכויות הי .5.5

 ;אחד מהצדדים

כל שינוי בהסכם טעון אישור  .אישרה ועדת האישורים הסכם לנשיאת עוברים, יחתמו עליו הצדדים בפניה .5.6

 ;הועדה

 דחתה ועדת האישורים בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, תנמק בכתב את החלטתה;  .5.7

תדון ועדת האישורים בבקשה נוספת שיגישו דחתה בקשה כאמור בשל תנאי הנוגע להורים המיועדים,  .5.8

אותם הורים מיועדים רק לאחר שחלפו שנתיים לפחות ממועד דחיית הבקשה, אלא אם כן חל שינוי מהותי 

 ;בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטת הוועדה כאמור

וטרם הושתלה הביצית חל שינוי בפרטים שמסרו האם הנושאת או ההורים המיועדים לוועדת האישורים  .5.9

המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם לנשיאת עוברים, יודיעו על כך לוועדת האישורים בהקדם 

 ;האפשרי

ועדת האישורים רשאית לשוב ולדון באישור שנתנה אם חל שינוי מהותי בעובדות, בנסיבות או בתנאים  .5.10

ושאת בהתאם להסכם לנשיאת ששימשו יסוד להחלטתה וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית באם הנ

   ;עוברים
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לא יתקשר אדם בהסכם לנשיאת עוברים שלא אושר בידי ועדת האישורים, ולא יבצע אדם הסכם שלא  .5.11

 ;להוראות ההסכם שאושר או לתנאי האישור בידי ועדת האישורים או שלא בהתאם אושר 

לאם הנושאת לכיסוי הוצאות ועדת האישורים רשאית לאשר תנאים בהסכם בדבר תשלומים חודשיים  .5.12

ממשיות, הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות הוצאות עבור ייעוץ משפטי ודמי ביטוח, וכן לפיצוי על ביטול 

 ;זמן, סבל, אובדן הכנסה או הפסד זמני של כושר השתכרות, או כל פיצוי סביר אחר

קבל ולא ייתן, תמורה, בכסף צד להסכם לנשיאת עוברים בישראל או המבקש להיות צד להסכם כאמור, לא י .5.13

 .או בשווה כסף, בעד ביצוע ההסכם כאמור, למעט תשלומים שאישרה ועדת האישורים

 

 :עוברים לנשיאת הסכם לאישור בקשה הגשת תהליך .6

לבחינת העמידה של ההורים המיועדים בתנאי הסף בהתאם בקשה ניתן להגיש  – השלב הראשון .6.1

העמידה של ההורים  לבחינת הינו רשות, ומיועד שלב זהלדרישת החוק )להלן: בחינת הזכאות"(. 

לייעל את ההליך ולהימנע מהשקעת משאבים  והמיועדים בתנאי הסף בהתאם לדרישות החוק.  מטרת

, הנדרשים לקראת הגשת בקשה מלאה לוועדה לאישור כלכליים ונפשיים של ההורים המיועדים

  .. שלב זה מבוצע על סמך בחינת מסמכיםהסכמים

מסמכים הלאישור הסכם לנשיאת עוברים תוגש לוועדת האישורים בצרוף  לבחינת הזכאותשת בקשה הג

 המפורטים להלן:

במכתב תפורט הסיבה לפנייה אל הוועדה, יצוין המעמד  - מכתב פניה של ההורים המיועדים .6.1.1

בת /האישי )למשל: נשואים או חיים בהסכם חיים משותפים, יחיד/ה המצהיר/ה כי אין לה/לו בן

 ופרטי התקשרות הכוללים: כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.  ודת , מעמד בישראל,זוג( גיל

בדבר אי יכולתה להתעבר או לשאת הריון או כי הריון עלול  חוות דעת רפואית - עבור אם מיועדת .6.1.2

לסכן משמעותית את בריאותה. חוות הדעת תכתב ע"י רופא מומחה לפריון, מיילדות וגניקולוגיה. 

 במקרה של מחלת רקע יש לצרף בנוסף חוות דעת מהרופא המטפל המומחה בתחום הרלוונטי. 

על חוות הדעת  - תאמתם להליך נשיאת עובריםשל ההורים המיועדים על ה פסיכולוגי אבחון .6.1.3

קווים מנחים הנדרשים לכתיבת לעמוד באמות המידה לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית בהתאם ל

 חוות דעת זו, כמפורט באתר משרד הבריאות. 

 לרבות, מתאים מקצועי יעוץ קיבלו המיועדים ההורים כי סוציאלי עובד או פסיכולוג של אישור .6.1.4

 .אחרות הורות אפשרויות בדבר

 של כל אחד מההורים המיועדים. םלגבי מצב בריאות סיכום מידע רפואי מרופא משפחה .6.1.5

 )הורה מיועד או תרומת זרע(. ציון מקור הזרע שישמש להפריה .6.1.6

 .  תוצאות בדיקת זרע עדכניות – הורה מיועד שמזרעו מבוקש לבצע את ההפריהעבור  .6.1.7

 (.תורמת ביצית או הורה מיועד) ציון מקור הביצית שתופרה .6.1.8

 .כתב ויתור על סודיות רפואית של כל אחד מההורים המיועדים חתום בפני עו"ד .6.1.9

 .עדכני ספחשני צדדים של התעודה ו - של ההורים המיועדיםתעודת זהות צילום  .6.1.10

   .שנים האחרונות 5-" לתעודת בירור פרטים על נוסע" .6.1.11
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 תמתייחס איוה עוברים לנשיאת להסכם סופי אישור יינתן כי תמחייב האינ הכרה בעמידה בתנאי הסף שבחוק,

 .לוועדה שיוגשו המסמכים פי על, הסף בתנאי המיועדים ההורים לעמידתאך ורק 

 

 הגשת בקשה מלאה לאישור הסכם לנשיאת עוברים:  -השלב השני  .6.2

כפי  ,לאחר קבלת הודעה מוועדת האישורים על עמידה של ההורים המיועדים בתנאי הסף של החוק

באופן עצמאי או באמצעות , איתור אם נושאתניתן לפעול ל שהוגדרו בשלב הראשון בתהליך קבלת האישור

 תיווך.  מרכז 

  .4 בתנאי הסף שצוינו בסעיף לעמוד נושאתהאם על ה

 

את הבקשה המלאה יש להגיש בצרוף המסמכים הבאים )הטפסים והנחיות מפורטות למסמכים 

 אות(:מפורסמים באתר משרד הברי

 מטעם  ההורים המיועדים;  – עוברים לנשיאת הסכם לאישור בקשה .6.2.1

  לאם המיועדת, לאב המיועד ולאם הנושאת;  - תצהירים חתומים .6.2.2

 ; בדיקות ומסמכים רפואיים – רפואיות מהורים מיועדים דרישות .6.2.3

 ;אחרתאו  מיילדותית, גניקולוגית - אם מיועדת דעת רפואית חוות .6.2.4

 ;להליך התאמתם בדבר המיועדים ההורים של מטעמם פסיכולוג של פסיכולוגית הערכה .6.2.5

 לרבות, מתאים מקצועי יעוץ קיבלו המיועדים ההורים כי סוציאלי עובד או פסיכולוג של אישור .6.2.6

 ;אחרות הורות אפשרויות בדבר

בדיקת רופא מומחה ברפואת נשים וטופס הסכמה מדעת  אישור – אם נושאתחוות דעת רפואית  .6.2.7

  ;לאחר קבלת הסבר מהרופא המטפל על התהליךחתום על ידי האם הנושאת, 

  עבורם;חוות דעת פסיכולוגית  גםזוג  בת/ואם יש לה בן פסיכולוגית אם נושאתהערכה  .6.2.8

  ;טיוטת הסכם לנשיאת עוברים .6.2.9

אמצעות ב עוברים לנשיאת בהסכם התקשרו הצדדים אם - הסכם תיווך בשכר ופרטי המתווך .6.2.10

 תיווך; 

 ;ויתור על סודיות רפואית של הצדדים להסכם טופס .6.2.11

לאחר קבלת הסבר מהעורך דין המייצג על  – והאם הנושאת הצהרת עורך דין ב"כ האם הנושאת .6.2.12

על ההורים המיועדים  והאם הנושאת להיות מיוצגים על ההסכם, משמעותו ותוצאותיו )יודגש כי 

 (;ידי עורכי דין נפרדים

    ;ת על הסבר לגבי ביטוח חיים לאם הנושאתאישור סוכן הביטוח והאם הנושא .6.2.13

 ; הצדדים בין ציפיות תיאוםחתימת הורים מיועדים ואם נושאת על טופס  .6.2.14

אין  יש לציין נאמן להפקדת כספי התמורה עבור מימוש הסכם הפונדקאות. – חשבון נאמנות .6.2.15

החתימה על להפקיד את התמורה אלא לאחר אישור ההסכם לנשיאת עוברים על ידי הוועדה ולפני 

  ההסכם.
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  :תהליך אישור ההסכם לנשיאת עוברים בוועדה .7

הוועדה תבחן את כלל המסמכים שהוגשו לעיונה, תשמע את הצדדים להסכם לפי הנדרש ורשאית, לפי  .7.1

כמו כן, לעיתים ידרשו הבהרות  ר.שיקול דעתה, לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אח

ותיקונים לטיוטת ההסכם טרם אישורו. לאחר קבלת ההסכם המתוקן ואישורו על ידי הוועדה, יקבע מועד 

 לחתימה על ההסכם בפני הוועדה.

את ההסכם לנשיאת עוברים לאחר שתשקול את כלל המידע  העולה מחוות הדעת  רשאית לאשרהוועדה  .7.2

 מעו בפניה, לאחר שתיווכח  כי התקיימו כל התנאים כאמור בנוהל זה. והמסמכים ואת הדברים שהוש

מעמד החתימה על ההסכם לנשיאת העוברים על ידי הצדדים יהיה בנוכחות חברי הוועדה. במעמד זה ינתן  .7.3

 אישור הוועדה לתחילת התהליך.

ול שינוי מהותי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים תהיה רשאית לשוב ולדון באישור שנתנה אם יח .7.4

בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטתה וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית באם 

 .לעיל 5ת, כאמור בסעיף הנושא

 

רשימת ההנחיות והמסמכים המלאה מפורסמת באתר הרשמי של משרד הבריאות וטרם הפנייה לוועדה 

 יש להתעדכן באתר המשרד, בכתובת:

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health/govil-landing-page  

 

 


