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פנייה לוועדה לצורך קבלת הכרה לזכאות לחוק ההסכמים
הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוב רי ם
השלב הראשון טרם הגשת כל המסמכים לצורך אישור הסכם לנשיאת עוברים הוא בדיקת עמידה בתנאי
הסף של החוק ונהלי הוועדה ,בהתאם לסעיף (4א)( )2לחוק ההסכמים המתוקן.
לשם כך יש להמציא את המסמכים הבאים:
א .מכתב פניה אישי של הורים מיועדים שהם בני הזוג או אם מיועדת יחידה שאין לה בן זוג.
במכתב תפורט הסיבה לפנייה אל הוועדה ,יצוין המעמד האישי (נשואים או חיים בהסכם חיים
משותפים או אם מיועדת יחידה המצהירה כי אין לה בן זוג) גיל ודת .נא לציין במכתב כתובת ,טלפון,
דואר אלקטרוני.
ב .חוות דעת רפואית עבור האם המיועדת בדבר אי יכולת להתעבר או לשאת הריון או כי הריון עלול
לסכן משמעותית את בריאותה.
חוות הדעת תכתב ע"י רופא מומחה לפריון ,מיילדות וגניקולוגיה או ע"י הרופא המטפל המומחה
בתחום הספציפי באם הסיבה לפנייה אינה סיבה גניקולוגית.
ראה טופס  6ברשימת המסמכים.
ג .בדיקת זרע של האב המיועד (הורים מיועדים שהם בני זוג).
ד .ציון מקור הזרע אם קיימים עוברים מוקפאים והצהרה כי אין מניעה לעשות שימוש בעוברים (אם
מיועדת יחידה).
ה .סיכום מידע רפואי מרופא משפחה לגבי מצב בריאות של כל אחד מההורים המיועדים.
ו .ויתור סודיות רפואית של כל אחד מההורים המיועדים.
ז .צילום ת.ז .של ההורים המיועדים  -כולל שני הספחים של התעודה.
ח .תמצית רישום מרשם אוכלוסין של ההורים המיועדים ,המעידה על סטטוס משפחתי וציון תושבות.
ט .דו"ח מרשם פלילי ורישום משטרתי ממשטרת ישראל של כל אחד מן ההורים המיועדים.
יש לוודא כי כל המסמכים ברורים וקריאים
את המסמכים יש לשלוח אל אתי דקל ,אחראית ארצית לחוק באחת מהדרכים הבאות:
בדואלpundekaut@moh.gov.il :
בפקס02-5655957 :
בדואר :אל גב' אתי דקל ,אחראית ארצית לחוק נשיאת עוברים (פונדקאות)
משרד הבריאות ,ירמיהו  ,39ירושלים
סימוכין422925718 :
פרטי משרד הבריאות בעברית
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