’Men Having Babies
Resources At-a-Glance
המשימה של  MHBהיא לעזור להורים לעתיד להבין את תהליך הפונדקאות ולקבל את הכלים
להתחיל בתהליך פונדקאות בצורה אתית ,חוקית ומודעת ,ישנם מספר כלים זמינים באמצעות
 MHBלמטרה זו.
אתם מוזמנים להשתמש בקישורים הבאים על מנת לנווט לכלים הרלוונטיים באתר במטרה
למצוא את מה שאתם מחפשים .ניתן גם להגיע ל MHBבאמצעות הכתובת
Team@MenHavingBabies.org.

מחקר
ספריית מחקר  -אוסף מחקרים עדכני בנושא פונדקאות והורות ,לימודים אקדמיים ,סקירות
ומאמרים מקצועיים.
ספריית המאמרים של  -MHBספרייה מאמרים הקשורים לפונדקאות ולהורות .כולל הנחיות
וקווים מנחים של  MHBלפונדקאות בטוחה ,משפטית ואתית בחו"ל.
שאל את המומחה  -מגוון מאמרים שנכתבו על ידי מומחים בתעשייה העוסקים בנושאים הרפואיים,
המשפטיים ,הפיננסיים והחברתיים העיקריים הכרוכים במסע פונדקאות.
ספריית וידאו  -קליפים מכנסים וסרטונים נוספים הקשורים להורות הומוסקסואלית.

שאלות נפוצות ,בלוג ו-ספריית ספרים– כלים נהדרים למסע הפונדקאות שלך .
ארכיוני וובינר  -אזור לחברים בלבד הכולל את ארכיוני הוובינר הקודמים בנושאים מ ' -בחירת תורמת
ביצה ' ועד 'הבנת תהליך הפונדקאות ואזרוח הילוד'.
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גישה לספקים
גישה לספקים  -רשימה של כל הספקים שמשתתפים בתכניות של ( MHBכנסים ,תכנית הטבות
לחברים ותוכנית סיוע להורות הומוסקסואלית) .ניתן לקורא מידע בסיסי על כל ספק; או אפשרות
ללחוץ על הפרופיל שלהם כדי לקבל מידע מפורט יותר.
פרופיל ספקים  -רשימה מפורטת יותר על כל אחת מהספקים כולל הנחות שהם מציעים
באמצעות חברות בארגון של  MHBו .GPAP -ניתן לחפש ספק מסוים בשדה החיפוש.
חוות דעת ודירוגים של סוכנויות ו  -חוות דעת ודירוגים של מרפאות  -ניתן למצוא חוות דעת
והתרשמות מהורים שסיימו תהליך פונדקאות אצל אותם ספקים.
הכוונה משפטית  -ניתן למצוא רשימת של עורכי דין בתחום הפונדקאות אשר משתתפים בתכנית
של  MHBוחוות דעת של הורים שעבדו איתם במהלך תהליך הפונדקאות שלהם.
טופס לטובת התייעצות  -דרך קלה לבקש מידע נוסף מהספקים שתבחר.

הנחות ,תכניות מיוחדות ועזרה כלכלית
תכנית ההטבות לחברים  -התכנית פתוחה לכל אדם מגיל  18ומעלה בעזרת תרומה מינימלית
ל .MHBחברים ב MHBזכאים להנחות אצל ספקים המשתתפים בתכנית ,כמו גם אפשרות להגיש
מועמדות ל ,GPAP -אירועים מיוחדים ,סדנאות וקבוצות תמיכה .ההטבות מפורטות באזור
החברים
תכנית סיוע להורות הומוסקסואלית – ) (GPAPתוכנית סיוע כלכלי לגברים הומואים (רווקים או
זוגות) .תכנית  GPAPמציעה שתי רמות תמיכה ,שלב  Iמאפשר גישה לרמת הנחות גבוהה יותר
מזו של תוכנית הטבות לחברים ,שלב  IIמאפשר קבלת שירותים שנתרמו ואף מספק מענק מימון
לפי הצורך .בקשת ה - GPAPלאישור שלב  Iהראשוני פתוחה לחברים בכל ימות השנה.
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