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 להסכם לנשיאת עוברים המלצות וקווים מנחים מההיבט המשפטי



בעריכתהסכםלנשיאתעוברים,ביןהוריםמיועדיםלמועמדתלאםנושאת,ע"פחוקהסכמיםלנשיאתעוברים)אישורהסכם
החוק(ישלתתאתהדעתלנקודותהבאות:–,)להלן6991-ומעמדהילוד(התשנ"ו


 כללי

 
הצדדים,בכפוףלהוראותשלההתחייבויותוהיחסיםההסכםביןההוריםהמיועדיםלמועמדתלאםנושאתקובעאת .6

שלהמועמדתלאםנושאת.עצמאותהופרטיותהזכויותיה,תוךשמירת החוק,

)אישורהסכםהסכמיםלנשיאתעובריםחיםוהביטוייםהמופיעיםבהסכםיהיוכמשמעותםע"פההגדרותבחוקונהמ .2

חוק,6991התשנ"ו-הוראותההסכםכפופותביןהיתרגםלהוראותחוקזכויותהחולה6991-התשנ"ו  הילוד(ומעמד
.2262וחוקתרומתביציותהתש"ע6996התשמ"א–הגנתהפרטיות


למועמדתלאםנושאתויםלהוריםהמיועדיעוץמשפטינפרדובלתיתלויועדתהאישוריםתאשרהסכםרקלאחרשינתן .3

נתןבשפהאותםיההסברי.יאשרוכיהבינוזאת םוהוהסיכוניםשהםנוטלים ההתחייבויותהזכויות,הםשבויוסברול
הםדוברים.


.וא"לודמס'טלפון,מס'פקס,,כתובתםמספררשיון.אתשמותעורכיהדיןהמייצגיםאתהצדדים,בהסכםשלצייןי .4

בכלהקשורלביצועאחדכלפיהשניכלמידעיסתירוומראשעלזכותםלשמירתסודיותרפואיתולאצדדיםיוותרה .5

ההסכם.


שלצייןכישינוימקוםמגורים/נסיעהלחו"לע"ימימהצדדיםידווחבכתבע"יכלצדלמשנהו.י .1

לגרוםלקטיןפגיעהאונזקבלתיהפיך.מפרסוםשעלול לפרטיותולהימנע/יםעלהצדדיםלהתחייבלשמורעלזכותהילד .7

בנושאיםרפואייםובנושאיםשאינםהמוסכםעלהצדדים,לקבועבהסכם,מנגנוןפנייהלמגשראובוררמומלץ .9

מקרהשלסכסוךביןהצדדים,הקשורבהסכם.ברפואיים,


ייבויותיהםההדדיות)כגון:ותשעשוילהשפיעעלהתחלקבועבהסכםחובתהודעהביןהצדדיםעלכלשינויבנסיביש .9
פרידה,גירושין,מוות(.מחלה,


ולצרףהסכםהתיווך.בשכרשלצייןאםהצדדיםהתקשרוזהעםזהבאמצעותתיווךי .62

סיונותהחזרה.ינ1ישלצייןכיהצדדיםיעשואתהמרבלצורךהשלמת .66

ולהגיעלאחרהלידהובזמןהתהליךהאםהנושאתהמיועדיםוביןההוריםהקשרלגבימהותלקבועהוראותיש .62

תיאוםציפיותלגבינוכחותבבדיקות,בלידהוכדומה.הסכמותבפגישתל

עלהצדדיםלהודיעלפקידהסעדעלמקוםהלידהותאריךהלידההמשוער,בתוםהחודשהחמישילהריונהשלהאם .63

הנושאת.
שעותלאחריה,יודיעוההוריםהמיועדיםוהאםהנושאתביחדו/אולחוד,לפקידהסעד24-ממידלאחרהלידהולאיאוחר

 dority@molsa.gov.ilמייל22-1269552טל'עללידתהילד/ים.הראשיתלחוקבמשרדהעבודהוהרווחה
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 המועמדת לאם נושאת

כינפשיו,ודהרלוונטילמצבההרפואי:פיזיהתיעכיהציגהבפניהועדהאתכלתצהירבהסכםהמועמדתלאםנושאת .64

בעתאינהבהריוןהיאולאבעיותמשמעותיותבהריונותולידותקודמות,לידיעתההיאבריאהומתאימהלתהליךלמיטב
חתימתההסכם.


 םהמועמדתלאםנושאתתצהירכימסרהלהוריםהמיועדיםאתכלהמידעוהפרטיםאשרעשוייםלהיותרלוונטיי .65

בויותיוכיהיאמבינהומוכנהלקבלעלעצמהאתההתחילתהליךואשרעשוייםלהשפיעעלההוריםלבחורבהכאםנושאת,
המפורטותבהסכםזהכלפיההוריםהמיועדים.


ובלתיתלויבאמצעותעו"דשיבחרייעוץמשפטינפרדלפניהחתימהעלההסכםלהמועמדתלאםנושאתזכאית .61

ישלצייןבהסכםכיכמוכןימומןע"יההוריםהמיועדים.להאתההסכםמשמעותווהשלכותיוושכרוסבירשיידה-על
יופקדסכוםזה₪4222-מבלהחזרבסכוםשלאיפחתולקהיארשאיתלהתייעץעםעו"דבמשךהתהליךבנוסףלתמורה,

בחשבוןהנאמנות.

ואיתוהתייעצה,עלמהותידה-שנבחרעליהוסברלה,ע"יהרופאתצהירהמפרטכחתוםעלעלהמועמדתלאםנושאתל .67

מוות,עקרות,תרומתביצית,–התהליך,הקשייםהפיזייםוהנפשיים,והסיכוניםהרפואייםהכרוכיםבנשיאתעוברים
נתןבשפהאותההיאדוברת.י.ההסבריסיבוכיםבלידהוכו',והיאהבינהאתמשמעותם


במימוןההוריםהמיועדים,באשרלכלהליכיההסכם,איתלקבלתיעוץוטיפולע"ירופאמטעמההמועמדתלאםנושאתזכ .69

בחשבוןהנאמנות.סכוםיופקדיעוץיעבורהבמידהואיןהדברמכוסהע"יסלהבריאות.

ןבאמורלעילאי.וולדיהיהחיו/אובריאפיזיתאומנטליתוללאכלמוםאופגםיהאםהנושאתאינהמתחייבתשהילדשי .69

לפגועבחובתהלפעולעלפיההנחיותהרפואיותשקיבלה.

בהליךתרומתביציתהכרוךיןזהמשמעותככלשמדובריישלצייןאםלאםהנושאתקייםצועיכוביציאהמהארץ.לענ .22

בחו"ל.ביציותמופרותבביצועהחזרות

חודשיםלאחר1ולילדיהמתחילתהתהליךועדלבןזוגה,להאליוויויעוץפסיכוסוציימועמדתלאםנושאתזכאיתלקבלל .26

סכוםבנוסףלתמורה,,יעוץיופקדיע"יפסיכולוגאועו"סשיבחרעלידה.עבורהלוויוהריון,יאוהפסקתההמועדהלידה
נתהאםהנושאתהכמיועדלטיפולותמיכהבאםהנושאת,בבןזוגהובילדיהולנאמנות.סכוםזהחשבוןש"חב9,222של

ללידהולניתוקמהילדעלכלהמשתמעמכך.
 

 ההורים המיועדים

כיהציגובפניהועדהאתהתיעודהרלוונטילמצבםהרפואי,פיזיונפשי,ולמיטבידיעתםיצהירובהסכםההוריםהמיועדים .22

הםמתאימיםלתהליך.
טיםאשרעשוייםלהיותרלוונטייםלתהליךההוריםהמיועדיםיצהירוכימסרולאםהנושאתאתכלהמידעוהפר

ואשרעשוייםלהשפיעעלהאםהנושאתלבחורבהםכהוריםמיועדיםוכיהםמביניםומוכניםלקבלעלעצמםאת
יוולדכתוצאהמהתהליךע"פהסכםזה.יההתחייבויותהמפורטותבהסכםזהכלפיהאםהנושאתוכלפיהילדש


הוריםהמיועדיםיקבלוליוויפסיכוסוציאליבמשךהתהליך.מומלץכיגםה .23


 .וולדבעלמוםאופגםכלשהוילקבלאתהוולדלמשמורתם,מידלאחרהלידהגםאםימתחייביםההוריםהמיועדים .24

הכלאובמקרהשלפרידה/גירושיןו מהםאושניהםתוךכדיהתהליךהוראותלגבימעמדהילדבמקרהשלמותאחדקבעוי .25

בכפוףלהוראותהחוק.
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 עקרונות ההסכם:


 היבט רפואי


ייעשהעפ"יהוראותסיסישלייה(,בדיקתמישפיר,אולטרהסאונדכגוןכלטיפולרפואיבגופהשלהאםהנושאת)טיפולים, .21

שלנושאתלחוותדעתרפואיתנוספת.קודםלכלטיפולזכאיתהאםהקבלתהסכמתהבכתבמרצונההחופשיולאחר,רופא
.בחוקזכויותהחולה(63הסכמיםוסעיףלחוק69.)סעיףרופאמטעמה


סיונותההפריהשייעשו)לאיחודשים(ואתמספרנ69-סיונותההפריה)לאיותרמיישלהגדיראתמשךהזמןבויתבצעונ .27

סיונות(.ינ1-יותרמ
עדה.והמחודשתלוסיונותנוספיםללאפנייאיןלבצענ


.הרופאהמטפלהוראותתו/אוכלפעילותשאסורהעליהעפ"יותמסוכניוישלקבועהנחיותלגביהימנעותמפעילו .29

יוחזרומספרעובריםאחרע"פשיקולעוברים.רקבמקריםחריגים2להעלמספרהעובריםשיוחזרולאםהנושאתלאיע .29

דעתושלהרופא.
מספרהעובריםהמרביאותומוכנההאםהנושאתלשאת.אתבהסכםישלקבוע

 
 20.8.38מתאריך  002338וחוזר מספר   00.1.2331מתאריך   0002331נא ראה חוזר מינהל הרפואה מס'  .03

)דילולעוברים(.הריוןמרובהעובריםןהצעדיםהרפואייםשינקטובמקרהשליכמוכןישלקבועהוראותלעני
 

מקיוםיחסימיןמתחילתווסתלחלוטיןיההאםהנושאתמתחייבתכיבמהלךטיפוליההפריהתמנעישלקבועהוראהלפ .36
יוםלאחרטיפוליההפריה.כמוכןתמנעמקיוםיחסימיןבלתימוגניםבמשךכלתקופתההתקשרות.26אחרונהועד


ןתאושפזבמצבהדורששמירתהריוןתוךריון,הלידההמתוכננתוהיכיישלצייןהיכןיערכוהטיפולים,המעקבאחרהה .32

התחשבותבזכותהשלהאםהנושאתלקבלטיפולרפואיבמחלקהאחרתתוךתיאוםעםההוריםהמיועדיםובהסכמתם.

אםתעשהבדיקתרקמותישלצייןתוךאיזהפרקזמןתעשהותוךכמהזמןתקבלאתהתמורהעליהסוכםולקבועהוראות .33

פשריותשלהבדיקה.בהתאםלתוצאותהא
בכלמקרההתשלוםיתבצעלאיאוחרמשבעהימיםמיוםקבלתתוצאותהבדיקה.


באםיורההרופאהמטפלכיישצורךבניתוחקיסריתהאלאםהנושאתזכותלדרושחוותדעתרפואיתנוספת.במקרים .34

מטפל.ההחלטהתהיהעלפישיקולדעתושלהרופאהבהםמדוברבסכנתחייםמידית,


עלפיחוקזכויותהחולהובהתאםלהוראותחוקהעונשין.תבוצעפסקתהריוןה .35
עםזאתיובהרכיבמקרהשלהפסקתהריוןשלאמטעמיםרפואייםעלפיחוקזכויותהחולה,יחולוהסעדיםשיקבעועל

ידיהצדדיםלהסכם.

,פרקד'לחוקהסכמים.69גשעלזכותהשלהאםהנושאתלפיסעיףישלתתד .31

יןהצורךבהסכמהי"איןבהוראותחוקזהאובהסכםלנשיאתעובריםשאושרעלפיוכדילפגועבדרישהלפיכלדיןלענ
לרבותהפסקתנה,אוכדילמנועמאםנושאתלקבלטיפולרפואיאולבצעבהפעולהרפואיתלפירצומדעתלטיפולרפואי,

."6997-הריוןלפיסימןב'בפרקי'לחוקהעונשין,התשל"ז


אם  עברה הפסקת הריון ,,מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם  יש לאפשר לאם הנושאת שלא להמשיך את התהליך
 (.00לאחר תום הטרימסטר הראשון)שבוע 


 היבט כספי


.במיליםבספרותובהסכםירשמוהתמורהסכומי .37

בכלמקרהשלאשפוזהנובעמהריוןו/אושמירתהריון,ישלמוההוריםהמיועדיםלאםהנושאתאתהוצאותיההמיוחדות, .39

)מטפלתלילדים,עזרהבניקיון,ביגודוכד'(הישירותוהעקיפותהקשורותלמצבזה.

ינוחות,הפסדהשתכרות,נסיעות,ביגוד,תמורהלאםהנושאתבגיןפיצויעלכאבוסבל,אכיפורטוסכומיהכסףהמיועדים .39

מהכספיםהמיועדיםלהחזרהוצאותאתבנפרדזע"פשבועותההריון.מנגנוןפרוגרסיבילפיעזרהבביתוטיפולבילדיםוכד'.
לביטוחחיים,ייעוץרפואי,ייעוץמשפטיויעוץפסיכולוגי.
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  יהיה מדד הבסיס. צרכן הידוע במועד החתימה  על ההסכם והואסכום התמורה יוצמד למדד המחירים ל

לא יפחת סכום התמורה מהסכום הידוע ממדד  והמדד הידוע ביום התשלום בפועל נמוך ממדד הבסיס,במידה 
 .הבסיס

                
ומתןאפשרותההסכםיכלולהוראותהמסדירותמקריםשלהפרתההסכםוכןהוראותבדברמתןהודעהבדברההפרה .42

לתקנה.

החזרתעוברים)נסיוןהפריה(,פיצויכספיעבורכלהתערבותטיפוליתאופולשנית:ישלקבועפיצוי  עבור התערבויות .46

סיסישליהדילולעוברים,בדיקתמישפיר.צילוםרחם,תפרצווארי,הריוןחוץרחמי,היסטרוסקופיה,ניתוחקיסרי,
מעברלילדאחד.לקבועפיצויכספיעללידתילדנוסףוכןוןחוץרחמיהתערבותכירורגיתבגיןהרי


אםהנושאת.שלאבוצעהמסיבהשאינהתלויהבהכנה להחזרהישלקבועסכוםפיצויעבור .42

םגביחובתהוריםמיועדיםלשאתבהחזרהתשלומים,עלחשבונם,שיושתו/הושתועלהאישלקבועבהסכםהוראותל .43

הנושאתבגין:
לרבותמסהכנסהו/אותשלוםמע"מו/אובגיןשלילתזכותאוהטבהתשלומיםלאםהנושאתשיחויבובתשלוםמס,-

במסהכנסה.
מתקבוליהביטוחהלאומישהייתהמקבלתאובגיןשלילתזכותאוהטבהבביטוחהלאומי.בגיןאובדןהכנסהתשלומים-

כיאיןסיכוילהצלחתסיונותההחזרהוהרופאהמטפל,סבוריבהסכםלמצבבובטרםהסתיימוכלנישלהתייחס .44

מאתהרופאהמטפל,המאשרכיאיןסיכוילהצלחתהטיפולים,תסתייםההתקשרותביןהצדדיםלאחרשהוצגמכתב
יחתמוהצדדיםעלכתבשחרורהדדי.עםקבלתהאישורהטיפולים.

 טיפולים קשורה בבעיה של ההורים המיועדים  יש לקבוע  סכום  פיצוי לאם הנושאת. במצב שבו הפסקת ה
 

 היבט ביטוחי
 
חודשיםלאחר1לכלתקופתהתהליךועדעבורהאםהנושאתעלההוריםהמיועדיםלרכושפוליסתביטוחחיים+סיכונים .45

המרכיביםהבאים:הלידה.הפוליסהתכלולאת
 ₪(522.222מוםי.)סכוםמינבהשהיאביטוחלמקרהמוותמכלסי

 ,ביטוחלמקרהאובדןכושרעבודהכוללשמירתהריון 
 קשות.ביטוחלמקרימחלות
 .(422,222)סכוםמינימוםביטוחלמקרהנכותמתאונה₪ 


עלידהבעתעריכתהפוליסהישלהסבירלאםהנושאתכיפוליסתהביטוחתקפהרקכאשרהנתוניםהנמסרים .41

)התחלהאומשמעותיבמצבה.וכיעליהלהודיעלחברתהביטוחעלכלשינוישמירתהריוןבעבר(עישון,נכונים)
 הפסקתעבודה(

במידהותמצאחברתביטוחהמוכנהלבטחנשיםבהריון,שמכסהנזקיהריוןולידה,מתחייביםההוריםהמיועדיםלעבור
לחברתביטוחזומיידית.
מסרלאםהנושאתייוסברולאםהנושאתטרםחתימתההסכם.הפוליסהתתקופתהאכשרהיהפוליסהומרכיביהוכןתנא
ביוםאישורההסכם.
יתפבמקרהשחברתהביטוחתבטלאתפוליסתהביטוח,ההוריםהמיועדיםיבטחואתהאםהנושאתבחברתביטוחחלו
יום.26תוך

 
התשלומיםעדהתחלתהפיצויע"יהביטוח,באםהאםהנושאתעובדתישלהשליםאתתוריםהמיועדיםלכסותאעלהה .47

לאחרהחזרתעובריםלרחמה.אםנדרשמשכורתהובאםאינהעובדתישלקבועסכוםפיצויעבוריוםמנוחה

האםהנושאתתיקבעמיהמוטביםבפוליסתהביטוח. .49

ולצייןבהסכםכיהיאמודעתלסיכוניםהכרוכיםבביצועושלההסכםלרבותהסיכוניםשאינםישלהסבירלאםהנושאת .49

מכוסיםעלידיהביטוח)כגוןנזקיםבעקבותההריוןוהלידהאוכלאירועאחרשאינומכוסהעלידיחברתהביטוח.
עדיםלאיהיואחראיםכלפיהבגיןהנזקיםישלהסבירלאםהנושאתולצייןבהסכםכיהיאמודעתלכךשההוריםהמיו
אתחובתםלבטחאותה.הנ"לככלשהםמילאו
ישלהביאלידיעתהצדדיםולצייןבהסכםכילמרותהאמורלעילקיימתזכותלאםהנושאתלתבועכלגורםבגיןכלנזק
אתהעובריםבהסכםנשיבמהלךההתקשרותאופגיעהשיגרמולה










 

 הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
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 כספי הנאמנות:

.עבורההוריםהמיועדים-הנאמןע"שנאמנותבחשבוןבבנקהכספיםהמיועדיםלתשלוםעבורהתהליךיופקדו .52

הנאמןיהיהעו"דאורואהחשבוןהמוסכםעלהצדדיםואינוקרובמשפחהשלמימהצדדים. -
ע"שנאמנותבחשבוןכיהתמורההופקדהבבנקתבבויצויןבחשבוןהנאמנותימציאמכהנאמן -

שםהבנק,לצייןאת)הנאמןעבורההוריםהמיועדיםבגיןהסכםשנחתםבינםלביןהאםהנושאת
לאםהנושאתכמפורטאתהתשלומיםמתחייבלהעבירלפיוהואסניף,מס'חשבוןהנאמנות(

.בהסכם
ולשמשכנאמןלאחרקריאתההסכםוהיותומודעלתוכנו.הנאמןיאשרכיהואנותןאתהסכמת -
קדונותשקלייםנושאיריביתעלפיהוראותיהנאמןיאשרכיהכספיםשהופקדובחשבוןיושקעובפ -

הדין.
יןהשקעותהכספיםבחשבוןהנאמנותשינוהלע"ייההוריםהמיועדיםיתנולנאמןהוראותבכתבלענ -

רעלערכםוכןיתנוהוראותבקשרלפירותההשקעה.עו"דאורואהחשבון,בכדילשמו
אישורההסכםעדהערבועותקמפתיחתחשבוןהנאמנותהנתמךבמסמךבנקאייוצגלו -
ישלצייןכיהנאמןימשיךלשלםלאםהנושאתאתהתשלומיםבאםהםיעדרומהארץ. -


אואחריהפסקתהריוןאוהלידהםאחריחודשי1וריםהמיועדיםשארובקרןהנאמנותיוחזרולהייתרתהכספיםשי .56

ישארוייעוץהמשפטישיעבורהטיפולהפסיכולוגיוה₪9222למעטסיונותההפריה,יסיוםההסכםכאשרנכשלוכלנ
ריון.יחודשיםלאחרהלידהאוהפסקתהה1בחשבוןעד

רולאםיועבאויתרתם,עוץהמשפטייוגיוהייעוץהפסיכוליאיןמניעהשהסכומיםשהופקדועבורההסכמתהצדדים,ב
הלידהבכפוףלחתימתהעלמסמךמתאים.הנושאתמידלאחר


 חתימת הההסכם :


הטיפולים.ואישורלהתחלתחתוםולאחרהחתימהיקבלוהצדדיםעותקמההסכםהההסכםיחתםבפניחבריהועדה .52


:חתימתההסכםתיעשהכאשריוצגובפניהוועדה

הביטוחיכנסלתוקפוערבהחתימהעלההסכם.אישוראישורעלביטוחחייםעבורהאםהנושאת.א(
תשלוםראשוןעבורהפוליסהיוצגבפניהוועדה.

 אישורמהנאמןעלהפקדתהתמורהעבורההסכםבצרוףאישורההפקדהבבנק. (ב
 

הועדה.ג(שלושהעותקיםשלההסכםהסופילאחרהערות


לאמורבו. הבנתווהסכמהד(אישורב"כההוריםהמיועדיםעלהסברתההסכם,


ה(אישורב"כהאםהנושאתעלהסברתההסכם,הבנתהוהסכמהלאמורבו.

 

 במצבים בהם יש צורך בתרומת ביצית יש להוסיף את הסעיפים שלהלן:

יותתבוצענהע"יתרומתביציתישלציין:באםההפר .53

 מרופא.  כיהאםהנושאתמבינהומסכימהלהליךתרומתביציתוקיבלההסברעלכך .א


ישלצייןבהגדרהכיההחזרההיאשלביציתשנתקבלהמתרומה. .ב


אםההחזרותתבוצענהבחו"לישלצייןכיההליכיםיבוצעובמרפאהמאושרתמוכרת:מרפאהלרבות .ג
קהמוכרת,ביןבארץוביןבחו"ל,בהתאםלהגדרהבחוקהסכמיםלנשיאתעובריםובהתאםלחוזרמחל

תקנותבריאותהעם)הפרייהחוץגופית(תיקון65/2222מס'2222מינהלהרפואהמחודשפברואר
.69.62.26התשס"אמיום:


חרפואילכלתקופתנסיעתהלחו"ללצורךהפרייהיבטחואותהההוריםבביטובאםהאםהנושאתתיסע .ד

המתוכננת.פוליסתהביטוחתכלולטיפוליםרפואיים,אשפוזוהטסהארצהבמקרההצורךואףבמקרה
מסרישלאירועאשראינוקשורלטיפוליםנשואהסכםזה.פוליסתהביטוחבמקרהשלנסיעהלחו"לת

 לידיהאםהנושאתאובאכוחהטרםהנסיעה.


נסיעות,כוללהגעהלשדהכלכלה,בקשרעםקיוםההחזרותבחו"ל,לרבותדרשיכלהוצאהאשרת .ה
יחולועל–התעופה,טיסות,העברות,מסינמלותשלומיחובהאחריםבגיןהנסיעהוהשהותבחו"ל

ההוריםהמיועדיםוישולמועלידם.
 2265אוגוסט


