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 שלבי הטיפול בבקשה  

המסמכים שישלחו יבדקו על ידי האחראית הארצית לחוק הסכמים לנשיאת העוברים, גב' אתי דקל  .1
לעיתים יש צורך בהשלמת מסמכים או הבהרת נושאים הנוגעים . עדהוטרם הצגתם בפני חברי הו

 לבקשה.
 עדה טרם הדיון.ועותק מהמסמכים ישלח לחברי הו

 
 ועדה ודיון ראשוני ב .2

 דיון ראשון בבקשה מתקיים כאשר הוגשו כל המסמכים.
בעקבות דיוני הועדה נדרשים לעיתים מסמכים ואישורים נוספים כמו בדיקות רפואיות ו/או חוות דעת 

 נוספות כגון: חוות דעת סוציאלית, פסיכולוגית וכד'.
 

 ראיונות אישיים .3
 עדה נערכים ראיונות אישיים של המועמדת לאם הנושאת ו/או ההוריםולאחר הדיון הראשוני בו

 חברי ועדה. 3 - 2י ל ידע בדרך כללהמיועדים וראיונות אחרים שימצאו רלוונטיים. הראיונות נערכים 
 עדה תקבע תאריכים לראיון.והאחראית על הו

 
 נושאת:מטרת הראיון של המועמדת לאם 

 להבהיר נושאים שעלו בחוות הדעת הפסיכולוגית ולוודא כי קיימת הסכמה והבנה של התהליך.
 התהליך הרפואי, סיכויי הצלחה וכישלון, סיבוכים, סיכונים, טיפול תרופתי וכד'. -בהיבט הרפואי 

 היהבנת ההתחייבויות והזכויות בתהליך והשלכות קבלת התמורה על זכויות -בהיבט המשפטי 
 בביטוח לאומי.  
 הבנה לגבי הכיסויים הביטוחיים והיעדר ביטוח על נזקי הריון ולידה. -בהיבט הביטוחי 

 
  ועדהוהחלטת ה .4

ועדה מתקבלת לאחר בחינת מכלול הנתונים שהוצגו בפניה לרבות הראיונות שהתקיימו והחלטת ה
 עם ההורים המיועדים והמועמדת לאם נושאת. 

 
  הערות להסכם .5

ידרשו הבהרות ותיקונים לטיוטת ההסכם טרם אישורו, ההערות תשלחנה לעורכי הדין של לעיתים 
 הצדדים .

בא כח כל  -עדה לאחר שיתוקן לפי הערות הועדה בצירוף מכתב מעו"ד וההסכם המתוקן ישלח לו
 אחד מהצדדים על הבנה והסכמה להסכם המתוקן.

 
 חתימת ההסכם לנשיאת העוברים .6

ידי הצדדים וקבלת האישור לתחילת התהליך יהיה בנוכחות  עוברים  עלחתימת ההסכם לנשיאת ה
עדה. לעיתים תנאי לחתימת ההסכם הוא ליווי פסיכוסוציאלי לאם הנושאת ו/או להורים וחברי הו

 המיועדים במשך התהליך.
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