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  2022פברואר עדכון אחרון: 

 

בחינת עמידה של הורים מיועדים בתנאי פנייה לוועדה ל

 חוק ההסכמים לש הסף

של הורים  לנשיאת עוברים הוא בדיקת עמידה טרם הגשת כל המסמכים לצורך אישור הסכםהשלב הראשון 

   .781/15  צ"להחלטת בג בהתאםובתנאי הסף של החוק ונהלי הוועדה,  מיועדים

 לשם כך יש להמציא את המסמכים הבאים:

 הורים מיועדים.של  אישי מכתב פניה .א

מעמד האישי )נשואים או חיים בהסכם חיים הבמכתב תפורט הסיבה לפנייה אל הוועדה, יצוין 

   . גיל ודת ,(זוג בת/בן לו/כי אין להה /ה המצהיר/ת יחיד/מיועד / אב  או אם משותפים

 גורמי תמיכה משפחתית וסביבתית. יפורטוכאשר מדובר באם מיועדת יחידה או אב מיועד יחיד 

 כאשר מדובר בבני זוג שאינם נשואים יש להציג הסכם / תצהיר חיים משותפים / הצהרת זוגיות.

 .נא לציין במכתב כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני

 

בדבר אי יכולת להתעבר או לשאת הריון או כי הריון עלול חוות דעת רפואית עבור האם המיועדת  .ב

 לסכן משמעותית את בריאותה. 

. במקרה של מחלת רקע יש לצרף חוות הדעת תכתב ע"י רופא מומחה לפריון, מיילדות וגניקולוגיה

 . 6טופס   הרלבנטי.המטפל המומחה בתחום  בנוסף חוות דעת מהרופא

 

על חוות  -ההורים המיועדים על התאמתם להליך נשיאת עובריםת של פסיכולוגיחוות דעת  .ג

לכתיבת חוות  קווים מנחיםלהדעת לעמוד באמות המידה לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית בהתאם 

 , כמפורט באתר משרד הבריאות. פסיכולוגית דעת

 

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

 בדבר אפשרויות הורות אחרות.

 

. ]במצב שבו ההורים המיועדים הם זוג גברים או ששני ההורים ועדמידיקת זרע של אב ב .ה

הזרע שישמש להפריה יהיה של אחד ההורים המיועדים.  –המיועדים בעלי תאי רבייה זכריים 

לא ניתן לערב זרע משני הורים מיועדים באותה הפריה, ולא יתאפשר להפקיד לרחם פונדקאית 

  עוברים משני הורים מיועדים באותו מחזור טיפול[.
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  2022פברואר עדכון אחרון: 

 

 .[תרומת זרעשישמש להפריה ]במקרה של  ציון מקור הזרע .ו

 

 [תרומת ביציותציון מקור הביצית שתופרה ]במקרה של  .ז

 

 .של כל אחד מההורים המיועדיםלגבי מצב בריאות  סיכום מידע רפואי מרופא משפחה .ח

 

 ב5 ,א5טופס  .חתום בפני עו"ד סודיות רפואית של כל אחד מההורים המיועדיםעל ויתור כתב  .ט

 

 .וספח עדכני של התעודה משני צדדים –ורים המיועדים ההשל  צילום ת.ז. .י

 

 .ההורים המיועדיםשל תמצית רישום מרשם אוכלוסין  .יא

 

 [ לחמש שנים אחרונות.כניסות ויציאות מישראלתעודת בירור פרטים על נוסע ] .יב

 

של כל  דו"ח מרשם פלילי ורישום משטרתי ממשטרת ישראלהסכמת ההורים המיועדים לקבלת  .יג

 .אחד מן ההורים המיועדים

 

 

 

 יש לוודא כי כל המסמכים ברורים וקריאים

 

 לשלוח אל אתי דקל, אחראית ארצית לחוק נשיאת עוברים באחת מהדרכים הבאות:את המסמכים יש 

 

       pundekaut@moh.gov.il: ל"בדוא

 או

                                                    , ירושלים 39משרד הבריאות, ירמיהו ית לחוק נשיאת עוברים, אל גב' אתי דקל, אחראית ארצ: בדואר
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