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 המסמכים הנדרשים בעת החתימה על ההסכם

 ביום חתימת ההסכם בפני הוועדה יש להביא:

 תעודה מזהה. .א

 העתקים לאחר שקיבל את אישור הועדה.  3 -נוסח סופי של ההסכם ב .ב

 (:10 פוליסת ביטוח חיים תקפה הכוללת )ראה טופס .ג

 .ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא 

 .ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כולל שמירת הריון 

 .ביטוח למקרי מחלות קשות 

 .ביטוח למקרה נכות מתאונה 

 עבור הביטוח בעת חתימת ההסכם.  תשלום ראשוןיש להציג אישור על 

כי התמורה )סה"כ התשלומים( הופקדה בחשבון נאמנות על שם הנאמן  אישור הנאמן .ד

ומס' חשבון הנאמנות( וכי הוא מתחייב להעביר  סניף לטובת ההורים המיועדים )שם הבנק, 

 הנושאת על פי המפורט בהסכם.  את הסכומים לאם

 עבור התהליך )כולל  בחשבון הנאמנות, יש לכלול את כל הסכומים הקשורים לתשלום

עוץ ישלומים עבור פעולות שעשויות להתבצע( לרבות: תשלומי פרמיות הביטוח, הית

 הפסיכוסוציאלי.  המשפטי, יעוץ רפואי ועלות הטיפול

  חודשים לאחר מועד הלידה או הפסקת הריון אם  6ישאר בחשבון הנאמנות יהכסף

 הייתה.  

 יתנו לנאמן הוראות בכתב לעניין השקעות הכספים בנאמנות בכדי  ההורים המיועדים

 לשמור על ערכם. 

 על הפקדת הסכומים הקשורים בתהליך בחשבון נאמנות. אישור מהבנק .ה

 .בא כח האם הנושאת על הבנה והסכמה להסכם ולתיקונים שהתבקשו אישור עו"ד .ו

 תיקונים שהתבקשו.בא כח ההורים המיועדים על הבנה והסכמה להסכם ול אישור עו"ד

 

במעמד חתימת ההסכם בנוכחות הועדה והמצאת כל המסמכים הנ"ל, יימסר להורים 

המיועדים ולאם הנושאת, עותק חתום של ההסכם ואישור להסכם לנשיאת עוברים המשמש 

 לצורך פנייה לטיפולים הרפואיים הכרוכים בהליך נשיאת עוברים.
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 האישור להסכם לנשיאת עוברים 

חודשים מיום חתימת ההסכם או מיום תום תקופת  18החזרות או לתקופה של עד  6-האישור הינו ל תוקף

 האכשרה של הביטוח, לפי המוקדם.

 הטיפולים 

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

כפי   IVFפעולות רפואיות הקשורות בהפריה חוץ גופיתבהודעה ברשומות ובתנאים שקבע, לצורך ביצוע 

 שמוגדר בחוק ההסכמים.

 הודעה על הלידה

  להריון על ההורים המיועדים להודיע על מקום הלידה ותאריך לידה משוער לפקידת  20עם תחילת שבוע

ני הסעד הראשית לחוק. תפקידה לסייע לבני הזוג בהכנה לקראת קבלת צו הורות בבית המשפט לעניי

 משפחה.

 dority@molsa . בדוא"לאו  02-5085303בטלפון  - ההודעה לפקידת הסעד במשרד העבודה והרווחה

  ,ההורים המיועדים ימלאו את הטפסים שישלחו אליהם, יצרפו את האישור שניתן להם במעמד החתימה

 את ההסכם וכן את חוות הדעת הפסיכולוגיות שלהם ושל האם הנושאת.

 לבית החולים סמוך ללידה וטרם השחרור כדי להחתים את הצדדים על הטפסים  פקידת הסעד תגיע

 .לצורך בקשה לקבלת צו הורות

 רישום הילד/ים

עם קבלת צו הורות, על ההורים המיועדים לפנות למשרד הפנים כדי לקבל מספר זהות חדש לרישום 

 הילד/ים בתעודת הזהות.
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