מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
א.ג.נ.

הנדון :מידע כללי לצורך פניה לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( ,התשנ"ו  1996 -עוסק בהסכם בין
הורים מיועדים לבין אם נושאת ,לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית
מופרית בזרע האב המיועד ,לשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים ולמסור את הילוד לאחר
הלידה להורים המיועדים.
החוק מיועד לנשים בגיל הפוריות שאינן יכולות להתעבר ולשאת הריון או כי הריון עלול לסכן
משמעותית את בריאותן.
אם נושאת )פונדקאית( היא אשה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים.
הבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים מוגשת לועדה בצירוף כל המסמכים הנדרשים).ראה נספח
ב' בהמשך(
הועדה בוחנת את המסמכים שהוגשו לה ושומעת את כל הצדדים להסכם .הועדה רשאית לפי
שיקול דעתה לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אחר .ועדת האישורים רשאית
לשוב ולדון באישור שנתנה אם חל שינוי מהותי בעובדות ,בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד
להחלטתה וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם לנשיאת עוברים.
הועדה מאשרת את ההסכם לנשיאת עוברים לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים מחוות
הדעת והמסמכים והדברים שהושמעו בפניה לאחר שנוכחה כי התקיימו כל התנאים כפי
שמופיעים בסעיף ) 5א( לחוק.
חברי הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים מונו ע"י שר הבריאות ופועלים מתוקף חוק
ההסכמים מאז כניסת החוק לתוקפו.
הרכב הועדה:
-

שני רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד וגניקולוגיה
רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית
פסיכולוג קליני
עובד סוציאלי
נציג ציבור שהוא משפטן
איש דת ,לפי דתם של הצדדים להסכם.

תהליך האישור הינו רגיש ומורכב לכל הצדדים ,וכדי להקל עליכם את תהליך הפניה לועדה ,אנא
קראו את המידע המצורף בהמשך כולל נספח א' וב' וכן את החוקים הקשורים בנושא.
חוק הסכמים לנשיאת עוברים).אישור הסכם ומעמד הילוד( התשנ"ו ) .1996נספח ג'(חוק זכויות החולה התשנ"ו ) .1996נספח ד'(חוק הגנת הפרטיות התשמ"א ) .1981נספח ה'(-חוק הנאמנות,תשל"ט1979-

שלבי הטיפול בבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים
.1

קבלת אישור ראשוני להורים המיועדים להתחלת הליך נשיאת עוברים
מומלץ לצורך קבלת אישור ראשוני להתחלת התהליך ,לשלוח את המסמכים הבאים:
מכתב בקשה בציון כתובת ומספר טלפון
טופס מס' ) 6טופס מקורי( מצולם  3פעמים
צילום ת.ז) .כולל הספח( של בני הזוג.

.2

איתור אם נושאת ואיסוף המסמכים הנדרשים
לאחר קבלת האישור הראשוני המאפשר לכם להתחיל את ההליכים לקראת
אישור ההסכם על בני הזוג לאתר אם נושאת )פונדקאית(.
ניתן לאתר אם נושאת באופן עצמאי ע"י פרסום מודעות בכלי התקשורת השונים
או להיעזר במרכז תיווך.
הליך הטיפול בבקשה בין אם הגשתם אותה באופן עצמאי ובין אם הגשתם
באמצעות מרכז תיווך הוא זהה.
תנאי החוק ,נהלי הועדה ,הטפסים הנדרשים ,קווים מנחים לכתיבת חוות דעת
פסיכולוגית,וקווים מנחים להסכם נשיאת עוברים מפורטים בהמשך המסמך והם
יסייעו לכם בבדיקת התאמתה לתהליך של המועמדת לאם נושאת.
כאשר מצאתם אם נושאת העומדת בדרישות החוק ונהלי הועדה כפי שמפורטים
בנספח א' ובדקתם מצב משפחתי,מסי לידות,רישום פלילי ומצב בריאות.
מומלץ להתחיל בביצוע הבדיקות הרפואיות על פי טופס  7וקבלת אישור
מרופא מומחה ברפואת נשים שבתום הבדיקה יסביר לאם הנושא על התהליך
וימלא את טופס .8
לאחר אישור הרופא כי המועמדת לאם נושאת מתאימה לתהליך בהיבט הרפואי
אפשר לגשת לפסיכולוג לצורך קבלת חוות דעת פסיכולוגית)לפי הקריטריונים
לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית)ראה נספח (
לאחר מכן יש לגשת לעו"ד –ב"כ ההורים המיעדים לצורך כתיבת טיוטת הסכם
ומילוי הצהרות טפסים 2,3
ההורים והאם הנושאת ייוצגו על ידי עו"ד שונים.
עו"ד -ב"כ האם הנושאת יבחר על ידי האם הנושאת וימומן על ידי ההורים ,יסביר
לה על התהליך וימלא את טופס  4ו.9-
לאחר מכן יש לגשת לסוכן ביטוח כדי לקבל הצעה לביטוח לפי טופס .10

חשוב לעשות פגישה לצורך תיאום ציפיות במהלך התהליך-הצעה לנושאים נמצאת
בטופס מס' .11
ההורים המיועדים יכולים להתחיל בבדיקות לפי טופס מס' 5במקביל לבדיקות האם
הנושאת
בשלב זה יש לבחור נאמן שיפקיד את כספי התמורה עבור התהליך בחשבון נאמנות.
 .3טופס בקרת המסמכים )נספח ב' בהמשך(שישלחו לועדה יסייע לכם להכין את קובץ
המסמכים הנדרשים.
קובץ המסמכים והאישורים המלא ישלח לאחראית ארצית על חוק הסכמים
לנשיאת עוברים .לפי סדר המסמכים המפורט בטופס בקרת המסמכים.
הקובץ המקורי של המסמכים ישלח כאשר הוא מצולם ב 7 -עותקים.

לפי הכתובת :גב' אביבה נמרודי-בוצר
אחראית ארצית -חוק הסכמים לנשיאת עוברים
מינהל הרפואה משרד הבריאות
רח' רבקה  29ירושלים
ת.ד 1176 .ירושלים 91010

.4

דיון ראשוני בועדה
דיון ראשון בבקשה מתקיים כאשר הוגשו כל המסמכים.
בעקבות דיוני הועדה נדרשים לעיתים מסמכים ואישורים נוספים לאלה
המופיעים בנספח ב' כמו )בדיקות רפואיות ו/או חוות דעת נוספות ,כחוות דעת
סוציאלית ,פסיכולוגית ראיון וכד'(.

.5

ראיונות אישיים
לאחר הדיון הראשוני נערכים ראיונות אישיים של המועמדת לאם הנושאת /ו/או ההורים
המיועדים וראיונות אחרים שימצאו רלוונטיים.הראיונות נערכים בד"כ ע"י  2-3חברי
ועדה .האחראית על הועדה תקבע תאריכים לראיון.
מטרת הראיון להבהיר נושאים שעלו בחוות הדעת הפסיכולוגית ולודא כי קיימת הסכמה
והבנה של התהליך בהיבט הרפואי ,משפטי וביטוחי.

.6

סיכום התיק
סיכום התיק מתבצע לאחר קיום הראיונות ואז מתקבלת והחלטת הועדה באם לאשר
את המועמדת לאם נושאת .בעקבות סיכום התיק והראיון נמסרות הערות הועדה
להסכם.

.7

הערות להסכם
לעיתים ידרשו הבהרות ותיקונים לטיוטת ההסכם לפני אישורו.ההערות תשלחנה
לעורכי הדין של הצדדים להסכם.

.8

חתימת ההסכם לנשיאת העוברים
חתימת ההסכם לנשיאת העוברים על-ידי הצדדים וקבלת האישור לתחילת התהליך
יהיה בנוכחות חברי הועדה .לעיתים תנאי להסכם הוא ליווי פסיכוסוציאלי לאם הנושאת
ו/או להורים המיועדים במשך התהליך.
חתימת ההסכם בין ההורים המיועדים והמועמדת לאם נושאת יתקיים בנוכחות חברי
הוועדה.

ביום חתימת ההסכם בפני הועדה יש להציג:
 (1נוסח סופי של ההסכם ב 3 -העתקים אשר קיבל את אישור הועדה.
 (2פוליסת ביטוח חיים חתומה ותקפה  +ביטוח סיכונים ,המפרטת את הכיסוי
המירבי האפשרי עבור האם הנושאת .הפוליסה תכלול:
 ביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה כולל שמירת הריון. ביטוח למקרי מחלות קשות. ביטוח למקרה נכות מתאונה.יש להציג אישור על תשלום ראשון עבור הביטוח בעת חתימת ההסכם.
 (3אישור הנאמן כי התמורה )סה"כ התשלומים( הופקדה בחשבון נאמנות על

שם ההורים המיועדים) .שם הבנק ,סניף ומס' חשבון הנאמנות .וכי הוא
מתחייב להעביר את הסכומים לאם הנושאת על פי המפורט בהסכם.
בתשלומים ,בחשבון הנאמנות ,יש לכלול את כל הסכומים הקשורים לתשלום
עבור התהליך ,כולל תשלומים עבור פעולות שעשויות להתבצע( לרבות
סכומי פרמיות הביטוח ,היעוץ המשפטי ,יעוץ רפואי ועלות הטיפול
הפסיכוסוציאלי.
הכסף ישאר בחשבון הנאמנות  6חודשים לאחר מועד הלידה .ההורים המיועדים
יתנו לנאמן הוראות בכתב לענין השקעות הכספים בנאמנות בכדי לשמור על
ערכם.
 (4אישור מהבנק על הפקדת הסכומים הקשורים בתהליך בחשבון נאמנות.
 (5אישור עו"ד ב"כ האם הנושאת וב"כ ההורים על הבנה והסכמה להסכם
ולתיקונים שהתבקשו.
במעמד חתימת ההסכם בנוכחות הועדה ולאחר המצאת כל המסמכים
הנ"ל ,ימסר להורים ולאם הנושאת ,עותק חתום של ההסכם ואישור
להסכם לנשיאת עוברים המשמש אתכם לצורך פנייה לטיפולים הרפואיים הכרוכים
בהליך נשיאת עוברים.
האישור להסכם לנשיאת עוברים
האישור ניתן לתקופה של עד  18חודשים מיום חתימת ההסכם או מיום תום תקופת
האכשרה של הביטוח.
הטיפולים
יבוצעו במחלקה מוכרת בבית חולים או במרפאה כפי שמוגדר בחוק הסכמים.
הודעה על הלידה
עם תחילת שבוע  20להריון עליכם להודיע על ההריון לפקידת הסעד הראשית לחוק
שתפקידה לסייע לכם בהכנה לקראת קבלת צו הורות בבית המשפט לעיניני משפחה.
ההודעה לפקידת הסעד במשרד העבודה והרווחה-בטלפון .6218550-02
עליכם להודיע לה על מקום הלידה ותאריך משוער ללידה .למלא את הטפסים שישלחו אליכם ולצרף את האישור שניתן לכם במעמד החתימה עלההסכם וכן את חוות הדעת הפסיכולוגיות שלכם ושל האם הנושאת.
פקידת הסעד תגיע לבית החולים סמוך ללידה וטרם השחרור כדי להחתים את הצדדים
על הטפסים לצורך בקשה לקבלת צו הורות.
רישום הילד/ים
עם קבלת צו הורות עליכם לפנות למשרד הפנים כדי לקבל מספר זהות חדש לרשום את
הילד/ים בתעודת הזהות.

לידיעתכם:

הבקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים תטופל רק כאשר כל המסמכים יועברו למתאמת הועדה.
קובץ אחד של המסמכים מקוריים ו 7 -קבצים מצולמים.
מועד הגשת התיק לועדה הוא מועד מסירת כל המסמכים לועדה שלאחריו יחל הטיפול בבקשה.
פניות טלפוניות בשעות 12.00-14.00
.02-5681275/460
טל' מס'
02-5655957
פקס מס'
בכבוד רב,
אביבה נמרודי-בוצר
אחראית ארצית
על חוק הסכמים לנשיאת
עוברים
אחות מוסמכתMPH -

נספח א'

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL
הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
מידע כללי הנוגע לתהליך
תנאים מקדמים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים שעל פיהם הועדה
רשאית לאשר את ההסכם
.1
.2

הצדדים להסכם הם בגירים ,תושבי ישראל.סעיף  (2)2לחוק.
כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי ובהבינם
את משמעותו ותוצאותיו .סעיף )5א() (1לחוק.

 .3לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שיוולד.סעיף )5א()(2
 .4לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או המקפחים את זכויות הילד שיוולד
או את זכויות אחד מהצדדים .סעיף )5א() (3לחוק.
 .5נערך הסכם בכתב בין האם הנושאת להורים מיועדים והוא אושר על ידי הועדה.
סעיף (1) 2לחוק
 6המועמדת לאם נושאת אינה נשואה,ואולם רשאית ועדת האישורים לאשר התקשרות
עם אם נושאת שהיא אישה נשואה,אם הוכח להנחת דעתה כי לא עלה בידי ההורים
המיועדים במאמץ סביר ,להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה
נשואה .סעיף )(3) 2א( לחוק.
 .7האם הנושאת אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים.סעיף )(3)2ב( לחוק.
 .9המועמדת לאם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת) .סעיף  .(5) 2לחוק.
 .10הזרע המשמש להפריה חוץ גופית הוא של האב המיועד ,והביצית אינה של האם
הנושאת.סעיף  (4)2לחוק.
 .11קיימת חוות דעת רפואית בדבר אי יכולת של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון
או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה.סעיף )4א() (2לחוק.
 .12קיימת חוות דעת רפואית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים סעיף )4א()(3
לחוק.
 .13קיימת הערכה פסיכולוגית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים סעיף )4א()(4
לחוק.
.14ההורים המיועדים קיבלו יעוץ מקצועי מתאים לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות
סעיף )4א() (5לחוק.

 .15אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם ,בריאותם ו/או יגרום לפגיעה בזכויותיהם
של המעורבים בתהליך כולל הילוד סעיף )5א() (2לחוק.

ב(

תנאים להתאמה לתהליך אשר גובשו ע"י הועדה
בהתאם לנסיון שנצבר במשך שנות פעילותה ומדיניות הועדה שגובשה
בעקבות זאת.

 .1דרושה הסכמה מלאה של כל הצדדים לתהליך והבנת משמעות ההסכם ותוצאותיו).ראה
פירוט בטפסים מס' . 9 ,8,10
 .2גילם ומצב בריאותם של בני הזוג ילקח בחשבון על ידי ועדת האישורים בעת בחינתה את
מידת התאמתם לתהליך .ככל שגילם של ההורים המיועדים גבוה מגיל ההורות הטבעי
והמקובל ) (52-48יעלה משקלו של פרמטר זה במסגרת כלל שיקולי הועדה באשר להתאמת
ההורים המיועדים.
 .3גיל המועמדת לאם הנושאת לא יהיה פחות מ 22 -שנה ולא יעלה על  38שנה בעת הגשת
המסמכים.
.4

האם הנושאת נמצאת  7חודשים לאחר הגירושים אם המועמדת לאם נושאת היא גרושה.

 .5אם קיים ספק לגבי היות המועמדת לאם נושאת יהודיה פנויה ,עליה לפנות לבית
הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.
 .6האם הנושאת לא עברה יותר מ 2-הליכי נשיאת עוברים גם אם הליכים אלה לא
הסתיימו בלידה.
 .7מצבה הבריאותי תקין,עברה לידות ללא סיבוכים,הלידות במועד והילודים במשקל
לידה תקין לגיל ההריון.
 .8האם הנושאת הרתה וגידלה ילד אחד לפחות.
 .9האם הנושאת נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 .10לאם הנושאת אין רישום פלילי במשטרה.
 .11האם הנושאת עברה איבחון פסיכולוגי ועונה לאמות המידה כפי שמפורטים
במסמך המצורף:קווים מנחים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגית.

באחד או יותר מהמצבים הבאים לא תאושר מועמדת לאם נושאת
 .1עברה יותר מ 3-לידות .
 .2עברה שתי לידות באמצעות ניתוחים קיסריים.
 .3הלידה האחרונה היתה מוקדמת –לפני שבוע  35או שהילוד היה נמוך משקל לגיל
ההריון מתחת לאחוזון החמישי .
 .4עברה הריון חוץ רחמי בעבר.
 .5הריונה האחרון הסתיים בהפלה יזומה עם הרחבת  10 HEGARאו יותר של צואר הרחם

 .6בעברה הרחקת שאריות הריון וחלל רחם פגום אלא אם הוכח שהפגם תוקן.
 .7בעברה ניתוחים העלולים להיות בעלי השלכות שליליות על מהלך הריון עתידי )למשל
ניתוחי קיצור קיבה למיניהם(.
 .8בהריונה האחרון סבלה מסכרת הריונית.
 .9סובלת מיתר לחץ דם.
 .10בעברה סבלה מרעלת הריון בהריון שני או שלישי.
 .11סובלת מהשמנת יתר)משקל מעל  90ק"ג או  BMIיותר מ.30-
 .12סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.
 .13עם מצב דיספלזיה בצואר הרחם.
 .14סובלת ממחלה כרונית עם סיכון לסיבוכי הריון.
 .15עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.
 .16מעשנת כבדה או משתמשת בסמים ואלכוהול.
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נספח ב

תיק מס' _____________
_____________

שם

יש לסמן  Vלצד המסמכים שנשלחו לקבץ את המסמכים לפי סדר הופעתם תחילה
מסמכים משותפים אח"כ מסמכי ההורים ולבסוף מסמכי האם הנושאת
יש לשלוח את הקובץ המקורי מצולם ב 7-עותקים

רשימת המסמכים להגשה לועדה
טפסים משותפים

] [ טופס -1טופס בקשה להליך נשיאת עוברים
] [ טיוטת הסכם בין בני זוג לאם נושאת
] [ הסכם תיווך
] [ טופס  11תיאום ציפיות
טפסים של בני הזוג
] [ ] [ צילום ת.ז .כולל הספח
] [ ] [ טופסי הצהרת ההורים טפסים 2+3
] [ ] [ דו"ח רישום פלילי:
] [ ] [ תמצית רישום מ .פנים עדכנית:

טפסים של המועמדת לאם נושאת
] [ תעודת גירושין
] [ צילום ת.ז כולל הספח
] [ טופס הצהרה טופס מס 4
] [ דו"ח רישום פלילי:
] [ תמצית רישום מ .פנים עדכנית

] [ חוות דעת גינקולוגית-רפואית טופס 6
] [ ] [ חוות דעת רופא משפחה
] [ ] [ חוות דעת פסיכולוגית
] [ אישור כי ניתן יעוץ לגבי הורות אחרת
)אימוץ(

] [ חוות דעת גינקולוגית+סיכומי לידה לפי טופס 7
] [ חוות דעת רופא משפחה
] [ חוות דעת פסיכולוגית
] [ הצהרת רופא מומחה במיילדות –טופס 8

] [ אישור עו"ד על הבנת ההסכם ומשמעותו

] [ אישור עו"ד על הבנת ההסכם-טופס 9
חוות דעת סוציאלית
] [ הצעה לביטוח חיים
] [ אישור על קבלת הסבר לגבי הביטוח-טופס 10
תעודת פטור/שחרור מהצבא

תוצאות בדיקות מעבדה לפי טופס 5
בדיקות אם
] [ סוג דם ו Rh-
] [ בדיקת HIV
] [ אנטיגן לדלקת כבד  BוC -
] [ VDRL
בדיקות האב
][
][
][

בדיקת זרע
בדיקת HIV
אנטיגן לדלקת כבד  BוC -
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תוצאות בדיקות מעבדה – לפי טופס 7
בדיקות אם נושאת
] [ סוג דם ו Rh-
] [ בדיקת HIV
] [ אנטיגן לדלקת כבד  BוC -
] [ VDRL
] [ ספירת דם
] [ קריאטינין
סוכר בצום
][
לחץ דם ,משקל ,גובה
][
בדיקת פאפס
][
בדיקת נוגדני אדמת
][

