 :Men Having Babiesמסגרת לפונדקאות אתית להורים
מיועדים
)” Men Having Babies (“MHBהוא ארגון ללא מטרות רווח הפועל לספק תמיכה כספית וחינוכית לאבות
ולאבות מיועדים המשתייכים לקהילה הלהט"ב .במסמך זה אנו מתווים מסגרת רעיונית לפונדקאות אתית,
הכוללת דגשים והמלצות שנועדו לקדם תהליכי פונדקאות המיטיבים עם כל הגורמים המעורבים ומצמצמים ככל
הניתן נזקים פוטנציאליים מהתהליך .המסגרת חוברה בשיתוף עם וועדה מייעצת של פונדקאיות ,והיא מורכבת
משלושה מסמכים ושלוש רמות :עקרונות יסוד מנחים ,נהלים בסיסיים לנותני השירותים והמלצות על התנהלות
מיטבית להורים מיועדים.

הגדרות

1

הורים מיועדים )או הורה מיועד( :אדם אחד או שניים היוזמ/ים תהליך פונדקאות תוך כוונה להיות ההורה/ההורים
החוקיים של הילד/ים שייוולד/ו.
ילד :ילד ,ילדה ,ילדים או ילדות שנולדו במסגרת תהליך הפונדקאות.
פונדקאית :אישה הנושאת ברחמה ילד עבור הורים מיועדים תוך כוונה להעניק להם אותו לאחר הלידה.
תורמת הביצית )תורמת( :אישה המספקת ביצית או ביציות עבור ההורים המיועדים שלא באמצעות קיום יחסי מין וללא
כוונה או מחויבות חוקית להוות הורה לילד העתיד להיוולד.
סוכנות הפונדקאות )סוכנות( :תאגיד העוסק בהתאמה ,חיבור ,תיווך ותיאום בין הורים מיועדים לבין פונדקאיות ו/או
תורמות ביצית ו/או עוסק באיתור פונדקאיות ותורמות ביצית לטובת תהליכי פונדקאות )בהגדרה זו נכללות גם מרפאות
)ע"ע( העוסקות בהיבטים אלו של התהליך(.
מרפאה :תאגיד רפואי המספק שירותים כחלק מתהליכי פונדקאות ,ובפרט בדיקות רפואיות ,ייעוץ רפואי ו/או טיפולים
רפואיים להורים המיועדים ,לפונדקאיות ו/או לתורמות ביצית.
עורך דין :אדם או תאגיד המספקים שירותים משפטיים או ייעוץ משפטי לכל אחד מהגורמים המעורבים בתהליך
הפונדקאות.
צד מעורב :פונדקאית ,תורמת ביצית או הורים מיועדים.
נותני שירותים :סוכנות ,מרפאה או עורך דין.
טיפול רפואי :כל תהליך רפואי ,ובכלל זה מתן תרופות או מרשם לתרופות ,השגחה רפואית ,בדיקה רפואית או תהליך
דומה שתכליתו להביא להריון ו/או לידה מוצלחת של ילד בריא במסגרת תהליך פונדקאות.
תהליך פונדקאות )תהליך( :הסכמים ,פעולות ,שירותים וטיפולים שתכליתם להביא להריון של פונדקאית לטובת ההורים
המיועדים .תהליך פונדקאות יכול לכלול מספר ניסיונות התעברות ומסתיים באחד משני מקרים :לידה מוצלחת והסדרת
מעמדו החוקי של הילד; או החלטה של אחד הצדדים המעורבים לחדול מניסיונות התעברות נוספים.
הסדרה חוקית :תהליך משפטי או בירוקרטי להגדרת ההורות החוקית של הילד ו/או הגדרת תושבות הקבע שלו בסיום
תהליך הפונדקאות.

בהשראת הקוד האתי של ארגון 1 AAARTA
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.I

עקרונות מנחים

חלק זה במסמך יכלול שורה של נושאים המשקפים את החזון ואת השאיפות שלנו בנוגע לעקרונות עליהם נכון
לבסס כל תהליך פונדקאות .עקרונות אלו הם שצריכים בראייתנו לעמוד גם בבסיסה של כל הצעה לרגולציה של
תהליכי פונדקאות .עקרונות אלו מנחים גם את הנהלים הבסיסיים לנותני השירותים )חלק  (IIוההמלצות
להתנהלות מיטבית עבור ההורים המיועדים )חלק  ,(IIIויכולים לשמש כקווים מנחים בנושאים שאין להם
התייחסות מפורטת בהמשך.
מסמך העקרונות אומץ רשמית על ידי עמותת אבות גאים בארץ ,ועל ידי הארגונים הבינלאומים הבאיםOur :
) Family Coalitionארה״ב() Meer dan Gewest ,הולנד(
 .1פונדקאות צריכה להוות אופציה חוקית להורות עבור יחידים וזוגות שאין להם את היכולת הביולוגית להפוך
להורים ללא עזרתה של פונדקאית.
* הגדרה זו מתייחסת הן לחוסר היכולת להביא ילדים לעולם נוכח מגבלות רפואיות או כתוצאה מהרכב התא המשפחתי )ובפרט
אנשים המעוניינים להיות הורים אך אין להם רחם ,כגון גברים או נשים טרנסג'נדריות( .עם זאת ,אין הכוונה לנשים הפונות
לפונדקאות משיקולי נוחות או העדפה אישית.

 .2לנשים בכל מקום צריכה להיות הזכות להחליט אם ברצונן לסייע להורים מיועדים באמצעות תרומת ביציות או
נשיאת עובר עבורם – וכן את התזמון ,הנסיבות ,והאופן בו ינתן סיוע זה.
 .3להורים מיועדים ,לתורמות ביצית ולפונדקאיות בכל מקום בעולם צריכה להיות האפשרות החוקית להתחייב
הדדית לתהליכי פונדקאות באמצעות הסכמים שיהיו בני אכיפה וללא צורך בחציית גבולות בין מדינתיים או
בין לאומיים.
* מגבלות חוקיות שמחייבות הורים מיועדים לקיים תהליכים במרוחק ממקום מגוריהם מקשות עליהם לבנות מערכת יחסים
משמעותית עם הפונדקאיות ומשפחותיהן ומעוררות קשיים כלכליים ותרבותיים שאינם מחויבי המציאות.

 .4זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים בתהליך צריכות להיות מעוגנות בחוקים ותקנות .בפרט ,יש להבטיח
מבחינה חוקית את ביטולן של זכויותיהן וחובותיהן ההוריות ,כמוגדר לפי החוק ,של התורמת והפונדקאית,
ככל שישנן כאלו.
 .5נהלים ותקנות דרושים על מנת לצמצם עד כמה שניתן את הסיכונים הרפואיים שנוטלות על עצמן
הפונדקאיות ותורמות הביצית במסגרת התהליך.
* אחד האמצעים הטובים ביותר לצמצום הסיכונים ככל האפשר הוא לבצע בדיקות רפואיות קפדניות במסגרת הליך הסינון הרפואי
של הנשים המעורבות בתהליך.

 .6יש להבטיח בכל דרך )כולל באמצעות רגולציה ופיקוח( כי כל הצדדים המעורבים בתהליך פועלים על בסיס
מידע מלא ,מקבלים החלטות מושכלות ועצמאיות ומביעים הסכמה מלאה ומודעת בנוגע להשתתפותם בו.
בפרט ,יש לוודא כי לפונדקאיות ולתורמות ביצית ישנה גישה לייעוץ רפואי ומשפטי בלתי תלוי וכן למקורות
לתמיכה פסיכולוגית ורגשית.
* אנו מאמינים שהמבחן האולטימטיבי לתהליך לא נצלני הוא איכות הקשר שבין הצדדים המעורבים ותחושת ההישג והכרת
התודה שחשות הפונדקאיות במהלך התהליך ואחריו.
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 .7ראוי שהורים מיועדים יעברו בדיקת עבר פלילי שתובא לידיעת הפונדקאית המיועדת לפני חתימת החוזה
בינהם ,על מנת שתוכל לקבל החלטה מושכלת לגבי מעורבותה בתהליך.
 .8לצדדים המעורבים יש את הזכות להסכים יחד על פיצוי כספי הולם ,במסגרת הנחיות רגולטוריות אם כל
הוחלט ,אף מעבר לכיסוי ההוצאות הישירות .תשלום זה לפונדקאית ולתורמת הביצית נועד לפצות את
הנשים עבור הסיכונים ,המאמצים ואי הנעימות הכרוכים בתרומתן לתהליך ,ואין להתלותו בתוצאות כל שהן.
* אנו מאמינים שפיצוי כספי כדלהלן אינו מפחית מטבעו האלטרואיסטי של התהליך .דווקא חקיקה שנועדה להגביל את רמת
הפיצוי כך שיכסה הוצאות ישירות בלבד נובעת בראייתנו מגישה פטרנאליסטית המפחיתה מערכן של הפונדקאיות ,נכשלת בהגנה
עליהן ומובילה לעיתים להתנהגויות שאינן תורמות לחוויות החיוביות של כל הצדדים המעורבים.

 .9ראוי לחוקק או לעודד באמצעים אחרים הנחיות לגבי גובה הפיצוי הכספי לפונדקאיות ותורמות ביציות כדי
להמנע מפיצוי כספי גבוה באופן בלתי סביר כך שהוא עלול להוות תמריץ כלכלי שקשה לעמוד בפניו.
* על אף שאיננו רואים בכך הכרח מבחינה אתית ,אנו מאמינים שסביר לקבוע הנחיות להגדרת הפיצוי עבור פונדקאיות ותורמות.
הגדרות כאלו עשויות להפחית את הסבירות שמועמדות לתהליך יבחרו לתרום ביציות או לשאת עוברים בהעדר מוטיבציה
אלטרואיסטית כל שהיא ,ותוך נטילת סיכונים רפואיים מיותרים שעלולים לפגוע בבריאותן הפיזית והנפשית בטווח הארוך .לפיכך,
אנו מאמינים שלכל הפחות אין לאסור על הנחיות בנוגע לגובה הפיצוי.

 .10סוכנויות פרטיות משחקות תפקיד משמעותי בהתאמת הורים מיועדים לפונדקאיות ולתורמות ביציות ,וכן
מסייעות בתיאום הקשרים ובתמיכה בכלל הצדדים המעורבים בתהליך .גם אם לסוכנויות אלו מגיע פיצוי
הולם עבור עבודתם ומומחיותם ,יש למנוע באמצעות רגולציה מצב בו הסוכנויות דורשות תשלום מופרז
המנצל את המחסור במועמדות מתאימות .לכל הפחות יש לפעול לכך שהשרות של מציאת תורמות
ופונדקאיות יתבצע על ידי ארגונים ללא מטרות רווח.
 .11יש לפעול באמצעים שונים להפחתת עלויות תהליך הפונדקאות ,כך שיהיה נגיש יותר להורים המיועדים,
ובינהם :הסרה של הליכים בירוקרטיים ומשפטיים מיותרים )כגון ההליך לאימוץ הילד על ידי ההורה הלא
ביולוגי(; הרחבת הכיסוי של הביטוח הרפואי כך שיכלול גם מקרים של חוסר יכולת להביא ילדים לעולם נוכח
מבנה התא המשפחתי של ההורים המיועדים; צמצום הליכים רפואיים יקרים שאינם נחוצים; ועידוד שקיפות
גבוהה יותר של העלויות הנגבות על ידי נותני השירותים בתחום הפונדקאות.
 .12מחקרים נוספים העוסקים בהיבטים הרפואיים ,הנפשיים והחברתיים של תהליך הפונדקאות נדרשים למען
הבנת יתר של חוויותיהם של הפונדקאיות ותורמות הביצית ,הגורמים המניעים אותן וההשלכות של התהליך
על חייהן .מחקרים אלו יסייעו לפיתוח המסגרת להתנהלות מיטבית לרווחת כל הצדדים המעורבים.
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 .IIנהלים בסיסיים לנותני השירותים
בחלק זה יובאו שורה של נהלים וסטנדרטים שאנו ב  MHBמחשיבים כהכרחיים לתהליך פונדקאות אתי .נותני
שרותים המעוניינות להופיע בלוח הספקים שלנו ,להשתתף בכנסים שאנו מארגנים או להיות חלק מהתכנית
לסיוע כלכלי להורים מיועדים יידרשו להציע ולפרסם באתריהן מסלולי פונדקאות התואמים את ההנחיות הללו
עבור כל ההורים המיועדים )או לפחות להציג מסלולים אלו כאופציה להורים שיהיו מעוניינים בכך( .גם מרפאות
העוסקות בהתאמה בין פונדקאיות ,תורמות ביצית והורים מיועדים נדרשות לעמוד בהנחיות הרלוונטיות לפעולות
אלו.
הסכמה מדעת :לפני החתימה על הסכמים או תחילתו של הטיפול הרפואי ,על המרפאה להסביר
לפונדקאיות ולתורמות ביצית פוטנציאליות את המחויבות האישית והסיכונים הרפואיים הכרוכים בתהליך,
ובכלל זה את הסיבוכים הרפואיים האפשריים והפרוצדורות הרפואיות הפולשניות שעשויות להידרש .יש
ליידע את הפונדקאיות ותורמות הביצית בנוגע לזכותן לקבל מידע וייעוץ מגורמים רפואיים בלתי תלויים
שאינם קשורים כלכלית ישירות להורים המיועדים – לפני ,בזמן ואחרי כל טיפול רפואי.
בדיקות רפואיות מקדימות :מרפאות נדרשות לערוך בדיקה מקדימה של תורמות ופונדקאיות פוטנציאליות
על מנת לוודא שהן בריאות וכשירות לסיים את התהליך ברמת סיכון נמוכה ככל האפשר לעצמן או לילד.
הגורם המבצע את הבדיקות צריך שלא להיות תלוי כלכלית בסוכנות או בכל ישות אחרת שיש לה אינטרס
כלכלי באישור מועמדות מתאימות .זאת ,על מנת למנוע ניגודי עניינים בהליכים הרפואיים.
בדיקות וסינון על רקע פסיכולוגי וסוציאלי :הסוכנות נדרשת לערוך בדיקות מתאימות ולנקוט בצעדים
שתכליתם לוודא שפונדקאיות ותורמות ביצית פוטנציאליות מודעות להשלכות האפשריות של התהליך על
רווחתן החברתית והנפשית ,שהן מפגינות מסוגלות רגשית וחברתית להתמודד עם התהליך וזוכות לתמיכה
הנדרשת מסביבתן החברתית .בפרט ,יש להבטיח כי התהליך לא ייפגע בצורה בלתי הפיכה ביחסיה
החברתיים של הפונדקאית עם הקרובים לה ושבטחונה ורווחתה לא יסוכנו על ידי סטיגמה חברתית או דחייה
מצד החברה הסובבת אותה.
מגבלות רפואיות :עוד לפני החתימה על הסכם הפונדקאות ,הסוכנות נדרשת לפעול לגיבוש הסכמות בין
הצדדים המעורבים בנוגע לפרוצדורות הרפואיות המתוכננות במסגרת התהליך ואלו שייתכן שיידרשו
בתנאים מסוימים .הסכמות אלו צריכות להתייחס ,בין השאר ,למספר העוברים שיוחזרו ,למספר ניסיונות
ההחזרה המרבי ,לשימוש בבדיקות רפואיות פולשניות )כגון בדיקת מי שפיר( ,לתנאי הלידה וכן לאפשרות
שיינקטו צעדים כגון דילול עוברים או הפלה יזומה.
הסכמים :נותני השירותים נדרשים שלא להתחיל בטיפול רפואי לפני שנחתמו הסכמים בין הצדדים
המעורבים המפרטים את מחויבויותיהם ההדדיות ,המגבלות המוטלות עליהם ,הפיצויים המתוכננים
והפרוצדורות הרפואיות הצפויות .הסכמים אלו צריכים להישאר נגישים לכל הצדדים המעורבים לכל אורך
התהליך ואחריו.
ייצוג משפטי :סוכנויות ועורכי דין צריכים להבטיח שפונדקאיות ותורמות ביצית זוכות לייצוג משפטי אפקטיבי
ובלתי תלוי בעת המשא והמתן על הסכם הפונדקאות ובשלבי הסיום של התהליך .החריגות היחידות מכלל
זה תהיינה במקרים בהם אין ולא צפויים להיות ניגודי עניינים בין הצדדים או במקרים בהם לא נמצא ייצוג
משפטי בלתי תלוי למרות ניסיונותיהם הכנים של הצדדים המעורבים.
4

© 2015 Men Having Babies, Inc. / V 2016-02-22-heb

גורמים מתווכים :הפיצויים המיועדים לפונדקאית ולתורמת הביצית ,לרבות כיסויי הוצאות וכל סיכום כספי
אחר ,צריכים להיות חשופים להן במלואם .את הכספים יש להעביר אליהן ישירות או באמצעות חשבון
השלשה )חשבון נאמנות( .במידה והפונדקאית או התורמת מיוצגת על ידי גורם מתווך )בכפוף לחוק
המקומי( ,העמלות המועברות לידיהם של אלו צריכות להיות גלויות לחלוטין ומוסכמות על כל הצדדים
המעורבים מבעוד מועד .התשלום המועבר לגורמים המתווכים לא יחצה בשום שלב את הרף המוסכם
מראש.
שפה :הסוכנות והמרפאה צריכות לוודא שהסיכונים הרפואיים וההסכמים המשפטיים יוסברו לפונדקאית
ולתורמת בשפה בה הן בקיאות ושההסכם יתורגם עבורן לכל שפה שיידרשו .כל שירותי התמיכה והתיאום
צריכים אף הם להינתן בשפתן של הפונדקאית והתורמת .יש לאפשר תקשורת ישירה בין הפונדקאית להורים
המיועדים ,בכפוף למתכונת שהצדדים יסכימו עליה במשותף.
ביטוח :לפני תחילת הטיפול הרפואי ,על הסוכנות להבטיח כי לפונדקאית ולתורמת יש ביטוח רפואי וביטוח
חיים הולמים ובתוקף – ושאלו יישארו בתוקף לכל הפחות עד שהן תתאוששנה לגמרי מהלידה או מתרומת
הביציות גם במידה וההורים המיועדים הסכימו לשלם באופן פרטי עבור כל ההליך הרפואי ,כולל הלידה,
עדיין נדרש ביטוח רפואי למקרה של סיבוכים רפואיים במהלך התהליך.
מגורים :במקרים בהם הפונדקאית מסכימה )או מעוניינת( לעבור למקום מגורים בקרבת המרפאה למשך
תקופה מסוימת במהלך ההיריון או לקראתו ,יש לדאוג לכך שהגישה שלה למשפחתה ולמקורות תמיכה
אחרים לא נפגעת ושניתנת לה האפשרות לעזוב את מגוריה הזמניים בכל עת.
מפגש עם הילד :לאחר הלידה ,צריכה הסוכנות לאפשר לפונדקאית לכל הפחות לראות את הילד שנשאה
ברחמה ולהחזיק אותו .זאת ,ללא תלות באופי מערכת היחסית המוסכמת בין הצדדים המעורבים.
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 .IIIהתנהלות מיטבית
ההמלצות הבאות מתייחסות לצעדים השונים שהורים מיועדים יכולים לבצע כדי להתאים את תהליך הפונדקאות
שלהם לעקרונות האתיים שהם מעוניינים לעמוד בהם.
ההמלצות מרחיבות את היריעה מעבר לנהלי הבסיס עבור נותני השירותים ,ולעומת נהלים אלה ,האחריות על
מימושן מוטלת בעיקר על הורים המיועדים .יחד עם זאת ,מובן שלאנשים שונים עשויים להיות דגשים שונים או
תפיסות שונות בנוגע לאופן ביצוע התהליך ,וכמו כן מובן שחלק מההמלצות לא תהיינה תקפות בנסיבות מסוימות
ובתרבויות מסוימות.
מובהר בזאת כי  Men Having Babiesאינו איגוד מקצועי .על אף שחלק מהגורמים שעזרו לגבש את ההמלצות
הם אנשי מקצוע מנוסים ,אין להתייחס להמלצות בגדר ייעוץ רפואי ,משפטי או פסיכולוגי .אנו מציגים את
עקרונות אלו של התנהלות מיטבית על בסיס נסיונם של מספר רב של הורים בפונדקאות ,ואנו מעודדים הורים
מיועדים לפנות לייעוץ מקצועי משלים בכל סוגיה שנראית להם מתאימה.
ההמלצות להתנהלות מיטבית מתמקדות בהיבטים אתיים בפונדקאות MHB .מציעה בנפרד צעדים להתנהלות
מיטבית עבור תכנון התהליך ,תקצובו ,בחירת נותני שירות ,צמצום הוצאות וכו' .למידע נוסף ,אנא פנו לאתר
האינטרנט שלנו או השתתפו בכנסים שאנו מארגנים.
 oציפיות לטווח הארוך :על מנת לבצע בחירות מודעות ואתיות לאורך תהליך הפונדקאות ,על ההורים
המיועדים להקדיש מראש מחשבה למספר העדפות אישיות שישפיעו על ההחלטות שיקבלו:
 oהרכב המשפחה :בכמה ילדים אתם מעוניינים? בכמה תהליכי פונדקאות אתם מעוניינים או
מסוגלים לעבור?
 oאבהות :אם מדובר בזוג ,האם האבהות הגנטית חשובה לשניכם באותה מידה?
 oמערכות יחסים :איך אתם מדמיינים את מערכת היחסים שלכם עם הפונדקאית לאורך התהליך ועם
סיומו? מה בנוגע לתורמת הביציות?
 oסיפור הלידה :כיצד תרצו שילדכם העתידי יבין בבוא היום את סיפור הגעתו לעולם?
 oאוטונומיה וכבוד :ללא קשר לפיצוי הכספי שמשולם לפונדקאית ולתורמת הביציות ,זכרו כי נשים אלה
רוצות לעזור לכם להביא ילד לעולם .הן אינן ספקיות שירות .כבדו את האוטונומיה שלהן על גופן ,אפילו
אם )ובעיקר מכיוון ש(בחירותיהן ופעולותיהן ישפיעו באופן ניכר על הצלחת התהליך ועל בריאותו של
ילדכם העתידי .ללא קשר לשילוב המניעים המדויק שהוביל כל אחת מנשים אלה להחלטה להיות
פונדקאית ,אנו מאמינים שהמבחן האולטימטיבי למערכת יחסים לא נצלנית היא תחושות הסיפוק
ואסירות התודה שחשות הפונדקאיות לאורך התהליך ועם סיומו.
 oאיזון בין מחויבויות הפונדקאית לבין האוטונומיה שלה על גופה :סביר להניח שטרום התהליך,
הפונדקאית תצטרך להסכים למספר מגבלות ומחויבויות שגם ייכתבו בחוזה .על מגבלות ומחויבויות אלה
להיות סבירות – למשל מגבלה על עישון ,צריכת אלכוהול או מגע מיני בפרק זמן תחום .מלבד נושאים
אלה ,הורים מיועדים רבים מעדיפים להגדיר באופן כללי שהפונדקאית תנקוט באורח חיים בריא
שמותאם לתקופת ההריון .נסיונות שליטה בתחומי חיים מסוימים כגון נסיעות או שימוש במוצרי
קוסמטיקה מסוימים הם דוגמה לחדירה מוגזמת לאוטונומיה שלה .המפתח לאיזון המתואר הוא תיאום
ציפיות ,ריסון הצורך בשליטה ושמירה על תקשורת בריאה; איש מקצוע יכול לסייע להגיע לכל אלה
במידת הצורך.
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 oתקשורת ויחסים קצרי טווח וארוכי טווח :מומלץ לשוחח מראש על אופן ,תדירות ומסגרת הקשר עם
הפונדקאית תוך כדי התהליך ולאחר הלידה ,גם לטווח הארוך .החזון של כל אחד מהצדדים בנוגע לנושא
זה צריך להילקח בחשבון לפני שהפונדקאית וההורים המיועדים בוחרים זה בזה .שוחחו גם על נושאים
כמו נוכחות בבדיקות רפואיות ובלידה ,שאיבת חלב אם וכו' .דעו כי דינמיקת היחסים עשויה להשתנות
עם הזמן ,ואיש מקצוע רלוונטי שילווה אתכם בתהליך עשוי להיות לעזר.
 oזהות התורמת :על אף שחלק מהתורמות מעדיפות להשאר אנונימיות ,ישנה מגמה גוברת להעדיף
הסדרים עם תורמות שזהותן גלויה .לתרומות גלויות עשויה להיות תועלת ארוכת טווח לילד העתידי ,הן
מבחינה רפואית והן מבחינה פסיכולוגית ,אבל לסוג הסדר כזה ישנן גם השלכות משפטיות ופרקטיות
שעשויות להשתנות בין מדינות ובהתאם לנסיבות .בנוסף ,ישנן תורמות שמדווחות כי ההסדר בזהות
גלויה הפך את התרומה למתגמלת יותר .אנו ממליצים להורים מיועדים להתוודע לסוגיה ולשקול
התייעצות עם אנשי מקצוע רלוונטיים לפני בחירת תורמת.
 oהתאמה אישית :חלק ממסלולי הפונדקאות לא משדכים בין הורים מיועדים לבין הפונדקאית באופן אישי,
ולעתים שני הצדדים אינם נפגשים לעולם .בדרך כלל הדבר מתרחש על רקע פערי תרבות .אנחנו
מאמינים כי התנהלות כזו אינה רצויה מבחינה אתית .על הצדדים להפגש פנים אל פנים או לפחות
בשיחת וידאו לפני ההחלטה הסופית על השידוך .יחד עם זאת ,אם הצדדים מחליטים לא להפגש מראש,
אנו ממליצים כי כל אחד מהצדדים יקבל פרופיל כתוב של הצד השני ,ובעדיפות גם יוכל לאשר או לפסול
את השידוך בהתבסס עליו.
 oסינון הפונדקאיות :בנוסף על הנהלים הבסיסיים בנוגע לסינון רפואי ופסיכולוגי של הפונדקאית )ר' פרק
 ,(IIמומלץ גם כי תתבצע הערכה של מידת התמיכה והמוכנות מצד בן או בת הזוג של הפונדקאית ,אם
ישנו/ה .אנו ממליצים גם כי רוב הסינון על רקע רפואי ,לרבות עיון בתיקים הרפואיים של הפונדקאית,
יתבצע לפני תחילת תהליך השידוך .ביצוע סינון כזה לאחר שכבר התחילה להיווצר מערכת יחסים בין
הפונדקאית לבין ההורים המיועדים עלול לגרום לאכזבה ולמצוקה שניתן היה למנוע .במקרים שבהם
הצדדים מחליטים להמשיך בתהליך בניגוד להמלצות הרפואיות ,הם חושפים הן את הפונדקאית והן את
העובר לסיכונים רפואיים מיותרים.
 oסינון ההורים המיועדים :אנו ממליצים כי ההורים המיועדים יעברו בדיקת עבר פלילי ,וכן יעברו סינון
פסיכולוגי על מנת לוודא שהם לא מסכנים את בטחון הפונדקאית ושהם מתאימים לביצוע תהליך
פונדקאות.
 oתמיכה הדדית :המוטיבציה של הפונדקאית תלויה אמנם במניעים המקוריים שלה ,אך לא פחות מכך גם
בתמיכה ובהערכה שתקבל לאורך התהליך – מההורים המיועדים וממשפחתה .אנו מציעים להורים
המיועדים לבקר את הפונדקאית ואת משפחתה אם הדבר מקובל עליה ,כיוון שכל המשפחה ,ובמיוחד
ילדיה ,מושפעים מהתהליך .זכרו גם כי למכשלות ולקשיים הכרוכים בתהליך יש השפעה טראומטית לא
רק עליכם ההורים המיועדים ,אלא גם עליה.
 oתהליך מקצועי וסיוע נפשי :בנוסף לתמיכה והעידוד שביכולתכם להעניק לפונדקאית ,אנו ממליצים
שגורם מקצועי – עובד סוציאלי או פסיכולוג – יהיה זמין לפונדקאית לאורך התהליך לצורך ליווי וסיוע
נפשי .סוכנויות רבות מציעות שירות זה באופן סטנדרטי ,אך במקרה הצורך ניתן להציע סוג סיוע כזה גם
באופן עצמאי.
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 oתמיכה ע"י פונדקאיות אחרות :פונדקאיות רבות חשות שמקור התמיכה הטוב ביותר עבורן הוא קהילת
הפונדקאיות בעבר ובהווה .חלק מהפונדקאיות מאתרות זו את זו בעצמן ,אך בכל מקרה אנו ממליצים
להורים המיועדים לוודא שלפונדקאית יש גישה פתוחה ולא מפוקחת לנשים כאלה ,בין אם בפורומים
וקבוצות ברשת או פנים אל פנים.
 oסביבה ביתית :הנהלים הבסיסיים שלנו אינם אוסרים על הסדרים שבהם הפונדקאית מעתיקה את מקום
מגוריה לאזור המרפאה בזמן התהליך )בתנאי שהיא לא מחויבת להשאר במתחם המגורים ובתנאי שיש
לה גישה למשפחתה או לגורמי תמיכה אחרים( .עם זאת ,אנו מוצאים לנכון לציין כי הסדרים כאלה אינם
מומלצים .פונדקאות ,גם כשהיא עוברת על הצד הטוב ביותר ,היא תהליך מורכב ומאתגר ,ומגורים הרחק
מהבית עשויים להעמיס קשיים ולשבש את חיי המשפחה .מלבד זאת ,מעבר לארץ או למדינה אחרת,
שבה החקיקה שונה והנהלים שונים ,עלול לפגוע בפונדקאית מבחינה משפטית.
 oתלות באזור שיפוט :בהסדרי פונדקאות מסוימים הפונדקאית נדרשת לשהות באזור שיפוט מסוים בזמן
הלידה ,מסיבות משפטיות ,כספיות )ביטוח ,רשת בתי חולים( או רפואיות קריטיות .הדבר קורה ,למשל,
עם פונדקאיות שגרות בסמוך לקווי גבול בין מדינות בארה"ב .אנחנו לא ממליצים להסתמך על הסדרים
כאלה ,וכמובן אין לקנוס את הפונדקאית במקרה שהנסיבות לא מאפשרות לה ללדת במיקום המתוכנן.
 oהפיצויים הם עבור המאמץ ,חוסר הנוחות ,והזמן ,לא עבור התוצר :אנו מאמינים שלפונדקאיות
ולתורמות הביציות הזכות לקבל פיצויים עבור הזמן ,המאמץ והסיכונים הרפואיים שבהם הן מצויות .יחד
עם זאת ,אנו ממליצים שהפיצויים לא יהיו תלויים בתוצאה ספציפית )מספר ביציות מסוים או לידת ילד/ים
בריא/ים( .ניתן להחליט על תלות בין גובה הפיצויים לבין משך ההריון ,ועל פיצויים ספציפיים עבור
פרוצדורות רפואיות שונות או עבור מורכבות ההריון )למשל במקרה של תאומים( .בכל מקרה ,פיצויים
כלשהם צריכים להינתן גם במקרה שלא התחיל הריון או במקרה של הפלה טבעית במהלך ההריון.
הפסקת הריון מסיבות לא רפואיות היא אמנם מאורע נדיר ביותר ,אך מקרים כאלה מציבים אתגר בפני
ההורים המיועדים בנוגע לקבלה מלאה של האוטונומיה של הפונדקאית על גופה .על מנת לשמר
אוטונומיה זו ,אנו מאמינים כי מלבד השלכות על הפיצויים שהפונדקאית אמורה לקבל על שארית תקופת
ההריון ,לא ראוי שהחוזה יכלול קנסות על הפונדקאית במקרה שהיא בוחרת להפסיק את ההריון מסיבה
כלשהי.
 oהחזר מלא על הוצאות :בלי קשר לפיצויים שהפונדקאית והתורמת מקבלות ,החוזים צריכים לציין
במפורש כי ההורים המיועדים אחראים באופן מלא לכל הוצאה רפואית שקשורה לתהליך ואשר אינה
מכוסה על ידי הביטוח הרפואי של הפונדקאית או של תורמת הביציות .אותו עיקרון חל על הוצאות לא
רפואיות כגון ביגוד ,תחבורה ,טיפול בילדים ,הפסד הכנסה או כל הוצאה אחרת שקשורה באופן ישיר או
עקיף לתהליך.
 oשיקולים בנוגע להחזרת מספר עוברים :לעתים ההורים המיועדים מעוניינים להחזיר יותר מעובר אחד,
מסיבות כגון הגדלת הסיכוי להריון ,הרצון בתאומים או הרצון להחזיר עובר אחד מכל בן זוג .עם זאת,
חשוב להיות מודעים לסיכונים הרפואיים המשמעותיים בהריון מרובה עוברים ,הן לפונדקאית והן
לתינוקות לעתיד .מלבד הסוגיה הרפואית ,כדאי גם לזכור כי הריון כזה נוטה להיות קשה יותר
לפונדקאית ולמשפחתה .אנו ממליצים להורים המיועדים ולפונדקאיות לקבל ייעוץ רפואי מקצועי בנוגע
לאותם סיכונים לפני שמחליטים על הריון כזה.
בכל מקרה ,ראוי לציין כי אלא אם מדובר במצב רפואי מיוחד ובהמלצה מפורשת של אנשי המקצוע ,יש
8
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להמנע מהחזרה של יותר משני עוברים .באותם מקרים נדירים ,יש לתכנן מראש תכנית חירום לדילול
עוברים במקרה שהדבר נדרש בשל הריון בסיכון גבוה.
 oתהליכים מקבילים :לעתים ,הורים מיועדים יוצאים לשני תהליכי פונדקאות במקביל או בסמיכות זמנים,
בין אם על מנת להביא לעולם יותר מילד אחד תוך הימנעות מסיכוני הריון תאומים ,או על מנת להגדיל
את הסיכוי להריון מוצלח אחד לפחות .אנו ממליצים להורים המיועדים ולפונדקאיות לנקוט במשנה
זהירות ,לשוחח על הנושא בפתיחות ולחשוב על מורכבויות רגשיות ופרקטיות שיכולות לצוץ בהסדרים
כאלה .זאת ,בטרם מתבצע השידוך .ייסוד וניהול של מערכת יחסים תומכת עם פונדקאית אחת היא
משימה מאתגרת דיה ,קל וחומר ניהול שתי מערכות יחסים כאלה במקביל .בנוסף ,אחת הפונדקאיות או
שתיהן עשויות לראות הסדר שכזה כלא מכבד ולא אישי.
 oעורך דין עצמאי לחלוטין :אמנם הנהלים הבסיסיים שהוגדרו לעיל מציינים כי הפונדקאיות זכאיות לייעוץ
משפטי אפקטיבי ועצמאי ,אך כדאי לציין כי ההגדרה "עצמאי" לא תמיד ברורה דיה .אנו ממליצים כי
לעורכי הדין שמייצגים את כל אחד מהצדדים לא יהיה קשר פיננסי או תלות פיננסית זה בזה או בסוכנות
הפונדקאות ,לרבות בעלות עסקית חלקית או מלאה .בנוסף ,אין זה ראוי שעורכי הדין יציעו או יקבלו זה
מזה עמלת הפניית לקוח .עם זאת ,כדאי לשני הצדדים לדעת כי גם במקרים של אי תלות עסקית
פורמלית ,סוכנויות רבות נוטות להציע לפונדקאיות ייצוג על ידי עורך דין קבוע שהסוכנות נותנת בו אמון
ושאיתו היא פיתחה מערכת יחסים מתמשכת .מבלי לפקפק ביושרה של אותם עורכי דין ,מצבים כאלה
עשויים להעמיד אותם במצב של ניגוד עניינים אם ירצו להמשיך לקבל הפניות מהסוכנות .פתרון אפשרי
הוא לפנות לעורך דין שעובד עם סוכנויות אחרות באותו אזור.
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