
 !הברוכים הבאים למשפח

אנחנו מצרפים את ולהסביר ולכן כדי לפשט  כל ההתחלות קשות, בעיקר תהליך שכרוך בלא מעט בירוקרטיה בהתחלה,אנחנו יודעים ש

 .הזה שמסביר ומסדר קצת את הצעדים הראשוניםמסמך ההסבר 

 

 :פונדקאות אמריקאית סוכנות

סקייפ. הכרות בשסיכמנו, נכתב אתכם על המייל, וכך תוכלו לתאם בינכם מועד לביצוע שיחת  מייל לסוכנויות הפונדקאותאנו נוציא 

   https://www.ormfamily.com/questionstoagencyשאלות לדוגמא לפגישה: 

לאחר השיחות נעשה שיחה נוספת בין כולנו תקדם בתהליך. נלאחר השיחות תחליטו על הסוכנות שמצאה חן בעיניכם, ואיתה 

של לקוחות שלנו ניתן להתייעץ או לראות התיעצויות קודמות להתייעץ קצת ולהבין האם יש החלטה או צריך בחירות נוספות, וכמובן 

 בקבוצת הפייסבוק שלנו.

 

 מרפאה:

 :  Israel department logistics –Fertility ORM בארץ

 אבל נוכל להבטיח לכם מענה מהיר מאד, וגם  –וואטסאפ בה נוכל תמיד להיות בקשר בנוסף לכל האמצעים האחרים  קבוצת

 כולנו נהיה מסונכרנים בקבוצה אחת.

  קבוצת הפייסבוק הסגורה של משפחותORM – שם אפשר להתייעץ, לדבר ולשמוע  –נצרף אתכם לקבוצה הסגורה ללקוחות

  bit.ly/ormilfb .בסביבה תומכת ובטוחה מעוד מאות אנשים שעברו את אותו תהליך כמוכם

  אתר המשפחות שלנוwww.ormfamily.com .שילווה אתכם בתהליך, עם תכנים, מדריכים וטפסים שונים 

 :ובירוקרטיה טפסים

 :יש לבקש מרופא המשפחה שלכם הפנייה לבדיקות דם/שתן/זרע כמפורט פה 

Hepatitis B Surface antigen 

Hepatitis C antibody 

Syphilis (TPHA or RPR) 

HIV 1 and 2 

CMV Real time PCR 

HTLV 1 and 2 (optional) 

Chlamydia screen (urine) 

Gonorrhea screen (urine) 

Semen Analysis )ספירת זרע( 

  רופא המשפחה יחתום על טופס הFDA Physical (3  )ויחתום בדף האחרון או בדף המצורף. –עמודים של שאלות כן/לא 

  

https://www.ormfamily.com/questionstoagency
http://bit.ly/ormilfb
http://www.ormfamily.com/


 :קצת...גם לכם יש 

  למלא את שאלון ה–FDA אם אתם זוג, כל אחד ימלא שאלון על עצמו.. ן, פעלו עפ"י ההנחיותעמודים של שאלו 8-המורכב מ 

 אחד לכל בן זוג(. –עמודות  2-למלא את השאלון הגנטי הקצר )עמוד אחד, מחולק ל 

  בנקובסקי.ברנדון עם ד"ר  הכרותשיחת 

  בפורטלנד )הת'ר / אדם(. במרפאה הישראליתמים במחלקה המתאעם  הכרותשיחת 

  אישור איתו תגיעו לשגרירות בארץ.-עבור מכתב , אנא העבירו אלינו צילומי דרכון שלכםואין לכם עדיין ויזה לארה"בבמידה 

  בדיקות גנטיותSema4 –  למה על ידינו מראש.בדיקת הרוק, ושלחו חזרה במעטפה של פדקס ששויישלח לביתכם, בצעו את 

 

 תורמות ביצית:

 לפני מועד הביקור שלכם במרפאה הוא הזמן הטוב ביותר להתחיל להסתכל במאגר התורמות שלנו. אל המאגר  חודש וחציכ

)בכניסה ראשונה יש לבצע הרשמה, לציין  https://app.ormfertility.com/signup –אתם מבצעים רישום באתר 

 לצפות במאגר(. כדי שעות לאישור הכניסה  24-שהינכם לקוחות, ולחכות כ

 

 לקראת הביקור במרפאה:

 . לו כבר לבקר במרפאה להתנעת התהליךתוכ, והשאלונים הבדיקות הרפואיותכל את שתסיימו ברגע 

לשריין צריך  ,. בגדולם אופציות לתאריכים, יש לתאם מולנו ולוודא שהתאריכים מתאימים ואינם נופלים על חגיםכאשר אתם בודקי

 )שימו לב לשעת הנחיתה והעזיבה, כדי שבאמת יהיה מספיק זמן(. ו'-, ימים ב'יומיים במרפאה באמצע שבועכ

תמצאו חוברת ומדריך מלא לקראת הנסיעה הראשונה, ובנוסף מדריכים נוספים כמו מדריך לחתונה בניו יורק  ormfamily.comבאתר 

 .ועוד או בפורטלנד, מדריך לפגישה הראשונה עם הפונדקאית ועם תורמת הביצית

 

 רכם.רלוונטים עבוהבהמשך התהליך תקבלו מאיתנו שיבוץ לקורס ההכנה להורות שלנו, עם המועדים 

 

אנחנו פה איתכם לכל אורך התהליך, ויודעים שהשלבים הראשונים מלאים בבירוקרטיה. אנחנו נעבור את זה יחד. תרגישו חופשי 

 .וקפהלפנות בכל שאלה שתעלה במהלך התהליך, לצלצל, לשלוח מייל, וואטסאפ או אפילו לקפוץ לפגישה 

 

 וללוות אתכם בדרך למשפחה!מתרגשים להיות איתכם בתהליך המשמעותי והחשוב 

 

https://app.ormfertility.com/signup

