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הסכם הורות לזוג ללא תרומת זרע ו/או ביצית
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לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר על האמת  ,שאם לא כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירים בזאת כדלקמן:
א .הננו מצהירים כי איננו נשואים זה לזו ולא לבני זוג אחרים.
ב .הננו מצהירים כי מתוך הסכמה הדדית ובחירה חופשית מרצון וללא כל תמורה כספית מכל גורם שהוא ,פנינו ליחידה להפריה חוץ גופית
בביה"ח הרצליה מדיקל סנטר על מנת לבצע הפריה חוץ גופית מזרעו של הגבר ומביציותיה של האישה.
ג .הננו מצהירים כי העוברים שיוצרו מההפריה הנ"ל מיועדים להחדרה לרחמה של האישה ולא לצורך החדרה "לאם נושאת" )פונדקאית( אחרת.
ד .הננו מצהירים כי ידוע לנו שלאחר הצלחת ההפריה והחדרת העוברים שיוצרו לרחמה של האישה  ,לא ניתן יהיה לבטל הסכם זה ו/או לסגת
ממנו באורח חד צדדי ע"י אחד מאתנו  ,כל החובות ההדיות והחוקיות הנובעות ממנו.
ה .הננו מצהירים כי ידוע ומובן לנו שעם היולד התינוק/ות מהפריה זו יחולו עלינו כל החובות והזכויות הנובעות מהורות ביולוגית טבעית ,אף אם
לא נהיה נשואים בעת הלידה זה לזו.
ו .הגבר מצהיר כי ידוע ומובן לו שאף אם התינוק/ות שיולדו מהפריה זו יוחזק/יוחזקו בידי האישה בלבד ,יחולו עליו כל החובות והזכויות של אב
ביולוגי עפ"י כל דין  ,ואין בהסכם מיוחד זה כדי לגרוע מכך דבר.
ז .הננו מצהירים כי במקרה של העלמות ו/או פטירה של מי מאתנו עוד טרם קליטת העוברים שיוצרו מההפריה ברחם האישה ,רשאי יהיה הצד
הנותר לבחור בדרך הטיפול בחומר הגנטי שניתן ע"י הצדדים לצורך ההפריה ,זאת לאחר הצגת אישור משפטי בדבר היעלמות ו/או פטירה של
הצד השני ובכפוף להוראות כל דין החל על הנושא במדינת ישראל.
ולראייה באנו על החתום:
בתאריך

חתימת האישה

אני הח“מ ,עו“ד

חתימת הגבר

מאשר/ת בזאת כי הופיעו בפני:

האישה

תעודת זהות

הגבר

תעודת זהות

שהזדהו באמצעות תעודת זהותם ,ולאחר שהזהרתם אותם כי עליהם להצהיר את האמת ,שאם לא כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אישרו נכונות
התצהירים הנ"ל וחתמו עליו בפני.
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