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  3' טופס מס

  

  תצהיר לאב המיועד
  

  לאחר שהוזהרתי כי ___________________ . ז.ת___________________  מ "אני הח
  

  :מןקוכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדל, עלי לאמר את האמת
  
 לוגייםוים בי/ילד______ יש לי   .' ______________הנני נשוי לגב .1

  .מאומציםילדים ____ כן  נשיאת עוברים    ו מהליך____מהם
  .לא/ פניתי בעבר לועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים  כן       

  
  .______________________________הנני בן לדת  .2
 
  . __________לידתי תאריךו הנני תושב  מדינת ישראל   .3
 
  .ביני לבין האם הנושאת, )ין אם באמצעות נישואיןבין אם קרבת דם וב( אין כל קרבת משפחה  .4
 
  .כל המסמכים אותם מסרתי לועדה כנדרש לפי החוק ובהתאם לנהלי הועדה הינם נכונים ואמיתיים .5

בנסיבות או בתנאים שנמסרו לועדה , מ מתחייב להודיע לועדה על כל שינוי מהותי בעובדות "אני הח
  .לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

 
  . למעט עבירות לפי פקודת התעבורה , עתי בעבירה פלילית כלשהילא הורש .6

  .ח המצורף ממשטרת ישראל"למעט הרשומות בדו, לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהיא
  

 .ואינני מטופל בטיפול פסיכיאטרי לא טופלתי  .7
  .במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים לא אושפזתי         

  
פים בנוגע למועמדת לאם נושאת כולל חוות הדעת קראתי בעיון את כל המסמכים המצור .8

 .והבנתי את משמעותם, הפסיכולוגית
  
 .יש צו עיכוב יציאה מהארץ/ידוע לי כי לאם הנושאת על פי הצהרתה אין .9

 ).בכל הליך אחר יש למוחקו מהתצהיר. ל" רלוונטי רק לגבי תרומת ביצית שתבוצע בחו(
  

  .חתימתי ותוכן תצהירי אמת, הנני מצהיר כי זהו שמי .10
 

    __________________          ___________________  
     חתימת האב המיועד                               תאריך

  
  

  ___________רשיון' מס________ד "הופיע בפני עו________ ת כי ביום /הנני מאשר
  __' ____________ ברחיבמשרד

  
  .____________________. ז.י  ת"אשר זהה עצמו ע__________ ____מר 

  
אישר , לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

  .ל  וחתם עליה בפני"נכונות הצהרתו הנ
  

  _________________            __________________  
  ד "       חתימת עו                            תאריך
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