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הכנת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה לאישור 

 הסכם נשיאת עוברים

ועדה כי אתם עומדים לכאורה בתנאי הסף של החוק ונהלי הועדה  אתם יכולים ולאחר קבלת ההודעה  מה
 ההסכם.להתחיל את ההליכים לקראת אישור 

פרסום מודעות בכלי התקשורת השונים או להיעזר  ל ידיניתן  לאתר אם נושאת באופן עצמאי ע
 במרכזי תיווך.

ין אם הגשתם באמצעות מרכז הליך הטיפול בבקשה זהה בין אם הגשתם אותה באופן עצמאי וב
 .תיווך

 על בני הזוג ועל האם הנושאת לעמוד בדרישות החוק ונהלי הוועדה

 אישור ולהמציא 7טופס בצע את הבדיקות הרפואיות על פי לקש מהאם הנושאת להתחיל עליכם לב .1

על התהליך הרלוונטי  בדיקת רופא מומחה ברפואת נשים שבתום הבדיקה יסביר לאם הנושאת
 . 8טופס וימלא את  להורים המיועדים

 
 ודו"ח פסיכולוגי. 7בטופס ימציא את הבדיקות המופיעות  בן זוג  של האם הנושאת .2

 בן זוגה של האם הנושאת יקבל הסברים על התהליך הרפואי והשלכותיו, ההסכם ומשמעותו, 
 .10-, ו9, 8פוליסות הביטוח ויחתום על הטפסים 

 
מתאימה לתהליך בהיבט הרפואי יש לפנות לפסיכולוג  לאחר אישור הרופא כי המועמדת לאם נושאת .3

 –הנחיות לצורך קבלת חוות דעת פסיכולוגית לפי הקריטריונים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית )ראה 
 (. קווים מנחים הנדרשים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית

לבחון את הכוחות והיכולות העומדים לרשות המועמדת לאם נושאת  - מטרת האבחון הפסיכולוגי
 לקראת תהליך נשיאת עוברים.

 
)ב"כ ההורים המיועדים( לצורך  פונדקאותבקיא ובעל ניסיון בתחום הלאחר מכן יש לפנות לעו"ד  .4

)ראה  הכנת טיוטת הסכם לנשיאת עוברים המבטאת את מערכת היחסים ביניכם והסדרי התשלום
וכן חתימה על  (המלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי להסכם לנשיאת עוברים –הנחיות 

 (.3-ו 2תצהירים )טפסים 
 ההורים והאם הנושאת ייוצגו על ידי עו"ד שונים.

 
יבחר על ידי האם  . הואבתחום הפונדקאותבקיא ובעל ניסיון להיות  עו"ד ב"כ האם הנושאתעל  .5

 פסיםטהנושאת וימומן על ידי ההורים המיועדים, יסביר לה ולבן זוגה על התהליך וימלא עבורה את 
 .9-ו 4

 
יש ליידע את המועמדת  - 10טופס לאחר מכן יש לפנות לסוכן ביטוח כדי לקבל הצעה לביטוח לפי  .6

 ה למסור נתונים מלאים ונכונים על מנת שפוליסת הביטוח תהיה תקפה.ילאם הנושאת כי עלי
 
  –)טופס הבקשה( ולקיים פגישה לצורך תיאום ציפיות במהלך התהליך  1טופס מס' יש למלא את  .7

 .11בטופס מס' הצעה לנושאים נמצאת 
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 , במקביל לבדיקות האם הנושאת.5טופס מס' ההורים המיועדים יכולים להתחיל בבדיקות לפי  .8

 
בשלב זה יש לבחור נאמן שיפקיד את כספי התמורה עבור התהליך בחשבון נאמנות, אבל עדיין לא  .9

 להפקיד את התמורה.
 

 לבכם:לתשומת 

  עדהוכל המסמכים הנדרשים יועברו במלואם לוהבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים תטופל כאשר .  

  הבקשה והמסמכים המצורפים יוגשו בהתאם לסדר המפורט ברשימת המסמכים שבו יצוינו המסמכים
 .אין לחבר בסיכות את הבקשה והמסמכים המקורייםשצורפו. 

  (10סה"כ ) עותקים נוספים של קובץ המסמכים המקורי 9הבקשה תשלח בדואר בצרוף . 

 במקרה של מסירה אישית יש לתאם מועד עם האחראית הארצית.
 

 

 כתובת למשלוח המסמכים:

 ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עובריםוה

 באמצעות גב' אתי דקל

 אחראית ארצית

 , ירושלים39רח' ירמיהו 

 

 

 .02-5080301 פון:ניתן ליצור קשר עם הגב' אתי דקל בטל

 pundekaut@moh.gov.il , דוא"ל:5655957-02 :פקס
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