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תואקדנופה תונכוס םע תורכה תחיש
אמגודלתולאשו

 איה ךילהתב יתועמשמ קלח ויהיש םייזכרמה םיפוגה ינשמ דחא ב"הראב תואקדנופה ךילהתב
 המיאתמה תיאקדנופה תא רתאל היהי תונכוסה דיקפת .תיאקירמאה תואקדנופה תונכוס
 םאתהבו םכלש האפרמה לש ,םכלש ליפורפל םאתהב םיאתמה ןוניסה תא אדוול ,םכרובע
 .םיימוקמה םיטביהה ללכב וכרוא לכל תיאקדנופה לומ ךילהתה יווילב עייסלו ,םוחתב םיקוחל

תוחוקלםעהדובעבןויסנהמ,תונכוסהלשןויסנהמםשרתהלבושחתינושארהתורכהההחישב
 תולעה המ וא םכתא הנפהש ימל תולמע םימלשמ םה םאה ררבלו םתואןייארל,םיימואלניב
 םילהונמ םיכילהת המכ ,יווילה קמוע המ ,תיאמצע םהילא םיעיגמ םתייה םא םהיתוריש לש

.םה תווצ ישנא המכו ליבקמב

 םכתא ןיכי הז טלחהב לבא ,הלאש הלאש רובעל ךירצ אל ..אמגודל תולאש םכל יתזכיר זא
 .החישב בישקהלותונהל ולכותו םינכומ ועיגתש ךכ וזה החישל

!החלצהב



 לע גשומ םכל ונתי– החישל םכתא ןיכהל ורזעי לבא ,תויונכוסה דצמ החישב ולעוי הארנכש תולאש הזה ךמסמב ונזכיר
.םכמצעב הז תא תולעהל וצרתו ונעי אל תולאשהו הרקמל םכתושרל ויהי םגו ,החישב םירבדמ המ

םכתיא ויהיש םישנאה חרכהב אל םהש,תונכוסהלשםילעבהםעורבדתםתאבורלו,הלאכתוחישלוהינבתוסונמתויונכוסה
.םכרובע רתויב הבוטה הטלחהה תא לבקל תעדל ידכ לואשלו בישקהל בושח ךא ,ומצע ךילהתב רשקב

 השוחת לבקל רקיעב אלא ,לכה לואשל ךירצ אלש בל ומיש .החישה ךלהמלעלקהלידכ,תילגנאבותירבעבובתכנתולאשה
.םכרובע יטנוולר רתויש המל תובושתו

תיאקירמא תואקדנופ תונכוס םע הנושאר השיגפ
אמגודל תולאש
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 ןוניסו תיאקדנופ רותיא אשונב תולאש

תילגנא תירבע

Can you tell me/us a little about the process? How 
do you find, screen and choose an applicant for 
surrogacy?

 םירתאמ ךיא ,תיאקדנופה רותיא ךילה לע תצק ונל ורפס(
)?תדמעומ םירחובו

how do you screen the applicants to find the right 
surrogate for me/us

 אוצמל תנמ לע םיליעפמ םתאש ןוניסה יעצמא םהמ(
)?תומיאתמ תויאקדנופ

Do you perform psychological evaluations before 
you offer the match? If not - what evaluations do 
you perform?

 ינפל תיאקדנופה לש תיגולוכיספ הכרעה םיעצבמ םתא םאה(
)?התוא םיעיצמ םתאש

Do you perform criminal background checks on the 
applicants before you offer them to me/us?

 תודמעומ לע תילילפ עקר תקידב םיעצבמ םתא םאה(
)?רגאמל ןתלבק ינפל תואקדנופל

If the applicant is married, what kind of screening 
process does the husband go through?

)?הלעבל םיכרוע םתא תוקידב וליא ,האושנ תיאקדנופה םא(

Do you receive the medical records of the applicant, 
and does a fertility specialist check the applicant 
before they are offered to me/us? In other words -
how do we know the applicant is medically relevant 
to carry my/our baby?

 תודמעומה לש יאופרה קיתה תא םיגישמ םתא םאה(
 ינפל החמומ תוירופ אפור קיתה לע רבוע םאהו תואקדנופל
)?ונל תועצומו רגאמל תוסנכנ ןהש

How long does it take to find a suitable match? )?תיאקדנופ אוצמל חקול ןמז המכ(
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תילגנא תירבע

Are there any candidates relevant for the near 
future?

)?בורקה דיתעל תויונפ תויאקדנופ שי םאה(

Do you offer me/us a list of potential applicants or 
one at a time?

 תוילאיצנטופ תויאקדנופ לש המישר םיעיצמ םתא םאה(
)?הריחבל

What is the criteria for a match? How do you decide 
who is best for me/us?

 ?ונרובע תויאקדנופ לש המאתהל םכלש םינוירטירקה םהמ(
)?ונל  םיאתת ימ םיטילחמ םתא דציכ

Who runs and schedules the first meeting between 
me/us and the surrogate? 

)?תיאקדנופלו ונניב ינושארה שגפמה תא םאתמ/להנמ ימ(

From what states do your applicants come from? 
Are there any legal restraints or conditions I/ we 
need to be aware of? 

)?תועיגמ םכלש רגאמב תויאקדנופה תונידמ וליאמ(

ךילהתה אשונב תולאש

תילגנא תירבע

How do you manage the process for me/us? How do 
you keep in touch with the surrogate throughout 
the process?

 הרזחהה ,תיאקדנופה תריחבמ לחה יווילה ךילהת דבוע דציכ(
)?ןויריהה תפוקתו

What are the overall costs? )ךילהתה לש תללוכה תולעה המ?(

Can you provide a list of expenses and prices? How 
many "unforeseen" expenses can there be?

 ?םיריחמו תואצוה לש המישר קפסל הלוכי תונכוסה םאה(
)?תויהל תולוכי תויופצ יתלב תויולע המכ
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תילגנא תירבע

Will I/we receive access to her medical records 
pertaining to the pregnancy? How will I/we receive 
information throughout the process? 

 ןמזב תיאקדנופה לש םייאופרה םיקיתל השיג ונל היהת םאה(
)?תומדקתהה לע עדימל םיפושח היהנ ךיא ?ךילהתה

How does the birth work, can I/we be there during 
the birth? Who handles all the connections with the 
hospital, notifying them that this is a surrogate baby 
and I/we am/are the parent/s?

 ימ ?םיחכונ תויהל םילוכי ונחנא םאה ?הדילה תדבוע דציכ(
 רבודמש חוודמו םילוחה תיב םע רשקה לכב לפטמ
)?םירוהה ונחנאשו תואקדנופב

Who is in charge of all the legal aspects of the 
process in the states? Birth certificate? 
Disconnecting the parent ties with the surrogate 
(pre/post)

 ?הדיל תדועת ?ב"הראב יטפשמה קלחה לכל יארחא ימ(
)?תיאקדנופה םע ירוהה רשקה קותינ

Has any surrogate refused to give the baby up? How 
can we deal with it?

 דציכ ?םידוליה תא רוסמל הבריס תיאקדנופ םעפ יא םאה(
)?הז םע םידדומתמ

המצע תואקדנופה תונכוס אשונב תולאש

תילגנא תירבע

How much experience do you have matching?  םירוהל תויאקדנופ ןיב המאתה םע םכל שי ןויסינ תונש המכ(
)?םידעוימ

How many parents have hired you in the last 3 
years? In addition, the last year? 

 ?תונורחאה םינשב םכתוריש תא ורכש םידעוימ םירוה המכ(
)?םינשה שולשבו הנורחאה הנשב

Who are the staff that will handle me/us? What is 
their experience?

)?םנויסינו םדיקפת המו ונלומ ודבעיש תווצה ישנא םהימ(
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תילגנא תירבע

Is there a lawyer in the agency? What are his /her 
responsibilities?

)?לפטמ אוה םיקלח וליאב ?תונכוסב ןיד ךרוע שי םאה(

What is your specialty? What is the difference 
between you and other agencies?

)?תורחא תויונכוסמ םכתא לידבמ המ(

םיחוטיבב לופיט אשונב תולאש

תילגנא תירבע

How do you take care of the medical insurance of 
the surrogate? What are the costs? Who handles the 
medical insurance matters?

 תויולעה המ ?תיאקדנופה לש יאופרה חוטיבב םילפטמ דציכ(
)?ותשיכרו חוטיבה תאיצמב לפטמ ימ ?ךכ םשל

How do you take care of the medical insurance of 
the baby after birth? Can you assist? Is there an 
insurance that covers NICU for twins?

 העיסנ ינפל ,םידוליה לש יאופרה חוטיבב םילפטמ דציכ(
 "היגפ" חוטיב שי םאה ?עייסל םילוכי םתא םאה ?לארשיל
) ?םימואתל

 ושעש םירחא םירוה םע ץעייתהלו ,ויבגל עדימ םכל רסח דועש םישיגרמ םתאש אשונ לכב ץעייתהלו רשק רוציל םינמזומ
– יגוזה םכבצמל ,םכלש ליפורפל ,םכל םיאתתש הטלחה לבקל ולכותש ידכ– תרחא וא וזכ תונכוס םע ךילהתה תא
.החפשמ תמקהל םכלש ךילהתה תא תוולל םיאתתש ,ללכבו

!החלצהב


