מי מתאימה להיות אם פונדקאית?

פונדקאות היא תחום בעל משמעות רבה מאוד עבור הורים שלא יכולים
להביא לעולם ילדים
תחום הפונדקאות הוא תחום שנמצא במוקד של הרבה מאוד תהליכים ושל דיון ציבורי ער ופתוח מאוד
בחברה הישראלית .מדינת ישראל נחשבת לאחת מהמדינות המתקדמות ביותר בעולם בכל הנוגע ליחס
לפונדקאות ,וראשית עלינו להבין במה בדיוק מדובר .פונדקאות היא נשיאת עובר ברחם עבור הורים אחרים,
וכאשר הילד נולד לאחר חודשי ההיריון הילד נמסר להורים לפי הסכם מוקדם שנחתם בין האם הפונדקאית
לבין ההורים שהיו זקוקים לעזרה זו .הפונדקאות היא כלי רלוונטי במיוחד עבור הורים שלא יכולים להביא
ילדים לעולם מסיבות שונות ,ומתוך הבנה שמדובר בשירות שיכול לשנות משפחות שלמות ולגרום להורים
שלא הייתה להם תקווה לילדים משלהם לשינוי המצב הזה ,מדינת ישראל עיגנה בחוק את מעמד
הפונדקאות ואת המעמד של אם פונדקאית במדינת ישראל .הדבר נכון הן מבחינת החוזה וההסכם שצריך
להיחתם בין האם לבין ההורים ,מבחינת ההתאמה הפיזית של האם ומבחינת המוכנות הנפשית של האם
הפונדקאית לתהליך זה .אם את מתעניינת בפונדקאות ורוצה לתת יד )ורחם( לתהליך חשוב כל כך ,חשוב
להבין מי בדיוק יכולה להיות פונדקאית.

מי מתאימה להיות אם פונדקאית? ההתאמה צריכה להיות הן חוקית
ופיזית והן נפשית
• נתחיל בהגדרה יבשה ורפואית שתקפה מבחינה חוקית בכדי להיות אם פונדקאית במדינת ישראל .
האם הפונדקאית חייבת להיות אישה בין הגילאים  22ל ,38-בריאה בגופה ובנפשה שנכנסת לתהליך
הפונדקאות ביודעין ובהסכמה מתוך הבנה מלאה של התהליך ומשמעויותיו ,לאחר חתימת הסכם פונדקאות
מפורט עם ההורים .ההסכם מעגן את התמיכה הכלכלית של ההורים באם הפונדקאית ,את הכסף שישולם
לה כחלק מהתהליך ואת תנאי הטיפול הרפואי ,הביטוח וכל מה שעוטף ונוגע לאם הפונדקאית במהלך
הריונה ואחריו.

• מעבר להתאמה החוקית והפיזית של האם הפונדקאית לתהליך הפונדקאות ,צריכים לתת דעתנו גם
להתאמה הנפשית .בסופו של דבר ,גם אם הביצית המופרית היא לא של האם הפונדקאית עצמה ,מדובר
בנשיאת עובר ברחם במשך תשעה חודשים ובהיריון לכל דבר ,ובסופו של ההיריון הזה נמצאת מסירה של
הילד כמוסכם מראש על ידי האם וההורים .בהתחשב בכך ,האם הפונדקאית צריכה להיות מוכנה נפשית
לתהליך שכזה ולדעת ולהבין מה נמצא בסופו ,והדבר כרוך בכוחות נפשיים שאין לכל אחת מאתנו.

אם את מתאימה ועומדת בסטנדרטים של פונדקאות במדינת ישראל ,מדובר לעתים קרובות
בחבל הצלה עבור הורים הזקוקים לכך

למרות שמדובר בתהליך קשה פיזית כמו כל היריון אחר עם קושי נפשי נוסף עבור האם הפונדקאית ,להיות
אם פונדקאית זה צו מוסרי משמעותי עבור מי שמרגישה שהיא מתאימה ומתעניינת בכך .מדובר ,בצורה
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גורפת ומוחלטת ,בחבל הצלה לחיי המשפחה של זוג שלא מצליח להביא ילד משלו לעולם.
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