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הוועדה לאישור הסכמים
לנשיאת עוברים
)פונדקאות(
מידע כללי לגבי התהליך
באתר משרד הבריאות

טיפולי פוריות
זכאויות בטיפולי פוריות
זכויות נשים עובדות
המצויות בטיפולי פוריות
פונדקאות
פונדקאות :זכויות
וזכאויות

פונדקאות
מדינת ישראל הסדירה בחוק את האפשרות של לידת תינוק
באמצעות אם פונדקאית .כאן מפורטים השלבים השונים בתהליך,
האישורים הנדרשים והזכויות והזכאויות של ההורים המיועדים
והפונדקאית

אימוץ ילדים
אימוץ :זכויות וזכאויות
תמיכה וסיוע נפשי

מהי פונדקאות
במקרים שהאישה אינה יכולה להרות באופן טבעי או שההיריון מסכן מאוד
את בריאותה עומדת בפני בני הזוג האפשרות להיעזר בפונדקאית תמורת
תשלום .במקרה זה במסגרת הפריה חוץ גופית הפונדקאית תיכנס להריון
מזרעו של בן הזוג ומביצית של תורמת )החוק הישראלי אינו מתיר שימוש
בביצית של הפונדקאית( ולאחר הלידה תמסור את היילוד לבני הזוג.

פונדקאות :תצהיר לאם
המיועדת
פונדקאות :תצהיר
למועמדת לאם הנושאת
פונדקאות :דרישות
רפואיות מההורים
המיועדים
דרישות רפואיות ממועמדת
להיות אם נושאת

טפסים נוספים בנושא

חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( התשנ"ו1996
עוסק בהסכם בין ההורים המיועדים ובמעמדה של הפונדקאית .על פי
החוק אלה הם התנאים לאישור הפונדקאות:
הזוג הוא נשוי או בני זוג שלהם הסכם חיים משותף
בני הזוג הם תושבי הארץ ,בגירים
לאם יש בעיה רפואית מוכחת המונעת ממנה להרות באופן טבעי או
לשאת היריון עד תומו
הפונדקאית היא תושבת ישראל ,בגיל 3822
הפונדקאית היא אם לילדים שאינה נשואה ואינה קרובת משפחה של
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בני הזוג
הפונדקאית משתייכת לאותה דת כמו האם המיועדת
באתר משרד הבריאות תוכלו לקרוא מידע נוסף על תהליך הפונדקאות.
לראש העמוד

השלבים בתהליך הפונדקאות בישראל
תהליך הפונדקאות הוא תהליך מורכב ומבחינה בירוקרטית ונפשית.
באתר משרד הבריאות מפורט התהליך המלא והטפסים הנדרשים .אלה
הם השלבים העיקריים בתהליך פונדקאות המתבצע בישראל:
 .1אישור ראשוני :זוג המעוניין להעזר בפונדקאית אמור לקבל אישור
ראשוני מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים )פונדקאות( שבמשרד
הבריאות.
הפניה לוועדה נעשית באמצעות:
גב' אביבה נמרודיבוצר ,אחראית ארצית – חוק הסכמים לנשיאת עוברים,
אחות מוסמכת ,M.P.H
מינהל הרפואה משרד הבריאות,
רח' ירמיהו  ,39ת.ד  1176ירושלים .מיקוד9101002 :
טל'025080301:
פקס025655957 :
דוא"לpundekaut@moh.health.gov.il :
 .2מציאת פונדקאית :לאחר קבלת אישור ראשוני לתהליך עליכם למצוא
פונדקאית .תוכלו לחפש באמצעות פרסום באמצעי התקשורת או
באמצעות סוכנויות תיווך המיועדות לכך .סוכנויות התיווך גובות עמלה אך
מסייעות בתהליך בחירת הפונדקאית ובהליך הבירוקרטי מול הוועדה.
 .3הוועדה וההסכם :על הרכב הוועדה ,ועל האישורים הנדרשים והשלבים
השונים בעבודת הוועדה תוכלו לקרוא באתר משרד הבריאות .ההסכם
תקף ל־ 18חודשים או לשישה ניסיונות )מה שמסתיים קודם לכן( .אם
רוצים להאריכו למספר טיפולים נוספים יש צורך לקבל את אישור הוועדה
מחדש.
 .4ההליך הרפואי :כאמור במסגרת הפריה חוץ גופית )הפריית מבחנה(
הפונדקאית תהרה מזרעו של בן הזוג ומביצית של תורמת .קופת החולים
של בני הזוג תממן את עלות הטיפולים בהתאם לקבוע בסל הבריאות
ובביטוחים המשלימים שמציעות קופות החולים.
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 .5היריון ולידה :בשבוע העשרים להריון יהיה עליכם להודיע לעובדת
סוציאלית של הוועדה על ההיריון )טלפון .(025085303 :האם המיועדת
תהיה נוכחת בלידה .לאחר הלידה תאושפז הפונדקאית במחלקת נשים,
ואילו האם המיועדת תאושפז במחלקת יולדות כדי להיות קרובה ליילוד.
היילוד יאושפז במחלקת היילודים ויקבל מספר תעודת זהות זמני .פקידת
הסעד תגיע לבית החולים בתוך  24שעות ממועד הלידה ותחתים את
הפונדקאית על טופס ויתור ועל טפסים נוספים .לאחר החתימה יישלחו
הטפסים לבית המשפט לענייני משפחה .לאחר שיינתן צו הורות ,יוסר
שמה של הפונדקאית מהרישומים והיילוד יקבל מספר תעודת זהות חדש.

< הנחיות לקראת הלידה
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זכויות נשים עובדות המצויות
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האם דף זה עזר לך?

שתף

תנאי שימוש
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