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אימוץ ילדים

מדריך לטיפולי פוריות,
פונדקאות ואימוץ

השירות למען הילד

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

אימוץ ילדים
בפני המעוניינים לאמץ עומדות שתי אפשרויות :לאמץ בישראל
ולאמץ בחו"ל .כאן מפורט מה כוללת כל אחת מהאפשרויות ומהן
זכויות ההורים המאמצים והילדים המאומצים

שאלון למועמדים לאימוץ
תביעה להארכה או פיצול
דמי לידה  /דמי חופשה
למאמצת  368

טפסים נוספים בנושא

וזכאויות
אימוץ ילדים
אימוץ :זכויות וזכאויות
תמיכה וסיוע נפשי

אימוץ בישראל
זוגות או יחידים בתנאים מסוימים ,שאינם מסוגלים להרות או המעוניינים
לאמץ מסיבות אחרות ,יכולים לאמץ תינוק או ילד בגיל מבוגר יותר
בישראל.
השירות למען הילד במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הוא האחראי
לאימוץ תינוקות וילדים בישראל .אחד מתפקידי השירות למען הילד הוא
לאבחן את יכולתם של המעוניינים לאמץ למלא את משימות ההורות
המאמצת וללוות את ההורים מרגע פנייתם לשירות ובמהלך שנות
האימוץ.
הזכאים לאמץ הם:
אימוץ תינוק עד גיל שנתיים – זוגות חשוכי ילדים
אימוץ ילד גדול" ,ילד עם צרכים מיוחדים" – זוגות חשוכי ילדים
המבקשים לקדם את תורם ,או הורים לילדים ביולוגיים
אימוץ קרובים – אימוץ של ילדו של בן הזוג
אימוץ ע"י קרובי משפחה – בהתאם להחלטת בית המשפט
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על המועמדים לאימוץ לענות על כמה קריטריונים לאימוץ המפורטים
באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,למלא טופס מועמד לאמץ
ולשלוח אותו לאחד מסניפי השירות למען הילד.
מרגע הגשת הבקשה ועד קבלת תינוק או ילד לאימוץ יכולות לעבור שנים
לא מעטות .ניתן להגיש בקשה לאימוץ ובמקביל לעבור טיפולי פוריות.
אימוץ עם קשר
במקרים מסוימים יחליט בית המשפט למשפחה )כל הליך אימוץ מתבצע
במעורבות בית משפט( שעדיף לנקוט באימוץ עם קשר שבו הילד המאומץ
נשאר בקשר עם משפחתו הביולוגית.
לראש העמוד

אימוץ בחו"ל
משנת  1998החוק מאפשר לאמץ בישראל ילד ממדינה זרה .תהליך
האימוץ ייעשה אך ורק באמצעות עמותה מוכרת שקיבלה אישור לעסוק
באימוץ ביןארצי )קובץ  (wordממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ושר
המשפטים .אימוץ שלא באמצעות עמותה מוכרת הוא עברה על החוק.
באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים תוכלו לקרוא בהרחבה על
תהליך האימוץ :מי רשאי לאמץ ילד בחו"ל ,מהן העלויות המקובלות וכן
מידע בנוגע לגיור הילדים המאומצים.
לראש העמוד

סיוע ברשת למאמצים
אימוץ הוא נושא המעורר הרבה מאוד שאלות והתלבטויות וכולל שאלות
בירוקרטיות רבות .במקרים כאלה כדאי ללמוד מנסיונם של אחרים.
קיימים מספר פורומים באינטרנט העוסקים באימוץ:
פורום אימוץ בתפוז
פורום אימוץ בynet
לראש העמוד
נושאים במדריך זה
טיפולי פוריות
זכאויות בטיפולי פוריות
זכויות נשים עובדות המצויות
בטיפולי פוריות
פונדקאות
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פונדקאות :זכויות וזכאויות
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אימוץ :זכויות וזכאויות
תמיכה וסיוע נפשי
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האם דף זה עזר לך?

שתף

תנאי שימוש
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צרו קשר

אודות

RSS

ממשל זמין

שירותים לפי א"ב

סקרים

כל הזכויות שמורות  2016מדינת ישראל
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