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  2' טופס מס          

  תצהיר לאם המיועדת
  

  לאחר שהוזהרתי כי ___________________ . ז.ת___________________  מ "אני הח
  

  :וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהירה בזה כדקלמן, עלי לאמר את האמת
  
 .לוגייםוביים /לדי____   יש לי_____________הנני נשואה למר  .1

  .ילדים  מאומצים____    וכן מהליך נשיאת עוברים     ____מהם         
  לא/פניתי בעבר לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים  כן        
  
  .______________________________הנני בת לדת  .2
 
  .__________תאריך לידתיו ני תושבת מדינת ישראל  הנ .3
 
  .ביני לבין האם הנושאת, )בין אם קרבת דם ובין אם באמצעות נישואין( משפחה  אין כל קרבת .4
 
 .כל המסמכים אותם מסרתי לועדה כנדרש לפי החוק ובהתאם לנהלי הועדה הינם נכונים ואמיתיים  .5

  בנסיבות או , מ מתחייבת להודיע לועדה על כל שינוי מהותי בעובדות "אני הח
  .ישור הסכמים לנשיאת עוברים       בתנאים שנמסרו לועדה לא

 
  . למעט עבירות לפי פקודת התעבורה,  לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהי .6

  .ח המצורף ממשטרת ישראל"לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהי למעט הרשומות בדו 
  
 לא טופלתי ואינני מטופלת בטיפול  פסיכיאטרי .7

  .במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים לא אושפזתי        
  
קראתי בעיון את כל המסמכים המצורפים בנוגע למועמדת לאם נושאת כולל חוות הדעת  .8

 .והבנתי את משמעותם, הפסיכולוגית
  
  .יש צו עיכוב יציאה מהארץ/ידוע לי כי לאם הנושאת על פי הצהרתה אין .9

  ).בכל הליך אחר יש למוחקו מהתצהיר. ל" רלוונטי רק לגבי תרומת ביצית שתבוצע בחו(
  

   .חתימתי ותוכן תצהירי אמת, הנני מצהירה כי זהו שמי .10
 
  

    __________________          ___________________  
     חתימת האם המיועדת                               תאריך

  
  _  ______________רשיון' מס__________ד"עוהופיעה בפני ________  ביום ת כי/הנני מאשר

  __' __________ ברחי במשרד
  

  .____________________. ז.י  ת"אשר זהתה עצמה ע' ______________ הגב
  

, לאחר שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן
  .ל וחתמה עליה בפני"אישרה נכונות הצהרתה הנ

  
  _________________            __________________  

  ד "           חתימת עו              תאריך          
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