
ב"לנסיעה לארהORMהמדריך המלא של 

ללידת פונדקאות

שלהאחרוניםהחודשיםאתמתאריםאנשיםככה."אהבה"ו"שמחה","דאגה","חששות","התרגשות"
.רגשותשלמערבולת,ההריוןתהליך

הכנו,והלידההלידהטרוםרגעיעללהקלוכדי,!(התחלהקוגםשהוא)הסיוםקולקראתכשאתם,כעת
בארצותהפונדקאותהליךלסיוםעדנוספיםולשלביםהשהותלתקופת,הגדולליוםמקיףמדריךעבורכם
תכניםעםיחד,בפועלהמדריךעלעובריםאנוORMללקוחותלהורותההכנהקורסבמסגרת.הברית

.ועודראשונהעזרהמדריך,פסיכולוג,הורותיועצת:מקצועמאנשינרחבים

שלממסעותעבורכםליקטנושאותם,הלידהואחרילפנילתקופותטיפיםמספרלמצואתוכלובמדריך
.בתחוםהעוסקיםמומחיםשלועצותמטופלינו

בעדכוןאותםלשלבנשמח?חדשמידעאורלוונטילאשכברמידע?להוסיףצריכיםשאנחנוטיפלכםיש
.!(משמעתרתי)הבאיםלדורותלתרוםוכך,המדריךשלהקרוב

,הלידהמדינת,יחידהורה/זוג,תאומים/יחיד)השוניםהפונדקאותתהליכיביןהבדליםישנם,לזכורחשוב
כיולהכיר,אתכםהמלוויםהמקצועאנשיעםספציפימקרהבכללהתייעץיש,לכן.(ועודההוריםמדינת
.לייעוץכתחליףולאכלליכמידעניתןבמדריךהמידע

!בקרוב תחזרו לישראל כמשפחה, ב"ברוכים הבאים לארה

2018קיץמהדורת



הופכים חלומות למשפחה

:בקרו אותנו
www.orm-il.com

www.ormfamily.com(אתר ללקוחות בלבד)

:הצטרפו אלינו
www.facebook.com/israelorm

ORM-Israelמשפחות : הסגורההפייסבוקקבוצת 

:צרו קשר
info@orm-il.com

03-90-60-222: טלפון
077-970-90-80: פקס

תל אביב, 28נחלת יצחק ' רח

!וכמובן בקבוצת הוואטסאפ שלנו

בראשם לקוחותינו שעברו את הלידה  –טיפים והערות לחוברת , תודה לכל מי שתרם מידע
.על ההערות והמידעגלפנדד ויקטוריה "וכמובן עו, וחוו בעצמם

ORM ,2018-כל הזכויות שמורות ל© 

בכתבהמחבריםשלהסכמתםקבלתבלאזומחוברתחלקכלשלישילצדלמסוראובפומבילהציג,להפיץ,להעתיקאין
שנעשהלשימושואופןמקרהבשוםאחראיםאינםהכותבים|מהחוברתופרטיםתמונותלשכפלאולהעתיקאין|ומראש
תוכןהינועצמהבחוברתהמידעכל|בחוברתהנזכריםהפרטיםלעדכניותאולהנחיות,לדעות,בחוברתהמובאבמידע

לנהוג/לעשות/לפעולהמלצותבגדרואינןוחוויותיהםדעותיהם,התהליךאתשעברוואנשיםשוניםמגופיםונצברשנאסף
או/ומשימושכתוצאהלאדםשייגרם,אחראוכספי,גוףנזק,עקיףאוישירנזקלשוםאחראיםיהיולאהכותבים|’וכולקנות/

בגדרשאינההמחבריםשלאישיתכדעהבאתרהמופיעהמידעאתלראותיש|בחוברתשמופיעהמידעעלהסתמכות

.בלבדעזרוכמידעהמלצה

http://www.ormfamily.com/


טיסות לפני הלידה

עלותבשלגםזאת,ועודבטיחותכיסא,עגלהכמותינוקותציודב"לארהמישראללהביאשלאממליציםאנו-ב"לארההטיסה
."(קניות"פרקבהמשך)ב"בארהלרכושוזולפשוטיותרכיוגםהגבוהההמשלוח

.התהליךעלמסמכיםהציגו.רפואיטיפולגםמכסהB1/B2ויזה,שלכםהילדללידתשהגעתםלהצהירישב"לארהבכניסה•

שלבלחץ)בארץנסיעותסוכןעםלעבודמומלץ.עלויותלהוזילכדימראשזמןשיותרכמההטיסהכרטיסיאתלהזמיןמאודחשוב•
.(הנסיעותלסוכןלסמספשוטיכוליםכשאתםהזמנותמרכזשלמוקדלזמינותלהמתיןתרצולא,הלידהאחרי

להתאקלםזמןמספיקשמשאירטובזמןהיא(זירוזאוקיסרי;מראשידועהלידהותאריךבמידה)הלידהלפנישבועשלהגעה•
.יחידללידת37-ו,תאומיםללידת35שבועסביבלנסועמומלץ,הלידהתהיהמתיבמדויקידועלאאם.והכנותקניותולעשות

אתלשנותשתצטרכוגבוהסיכויוישמאחר,ביותרהנמוכההיאהמועדשינויעלותבוהכרטיסאתלקנותשמומלץבחשבוןקחו•
.דיינו–זולשינוייתאפשראךיותרגבוההתהיההכרטיסעלותאםגםלכן,בחזוראובהלוך–הכרטיס

טיסתמזמיניםכשאתם!הטבותלמשפחותמציעההיאORMעםפעולהובשיתוףפונדקאותבתהליכילעזרהנרתמתעלאל•
כרטיס–חזורבטיסה,הנחהאחוז50בנוספתמזוודהכל,בחזרהמזוודה,חינםראשוןשינוי:לזכאיםשאתםדעו,עלאל

!מלוויםשניועדלזוגזהכל–(איןק'צביזנס)בחזורהתעופהבשדהמקוצרתור,הלידהלפניעודעריסהשריון,בחינםלתינוק
.כזהלספקנשמח,מהמרפאהאישורויבקשייתכן–דרכושתזמינוהנסיעותלסוכןפנו

זמן-הלידהלאחרשבועותלכשלושהלתזמןאפשר,מיוחדיםאירועיםצפוייםלאאם,בחזורהטיסהתאריךאת-לארץהטיסה
להביןכדישלכםת/האמריקאיד"עוהעםמראשלהתייעץכדאי.ועודהדרכון,הגיור,המשפטייםהנושאיםאתלסגורמנתעלמספק

.למדינהממדינההמשתנים,לכםשצפוייםוהמנהלייםהמשפטייםההליכיםשלהזמניםלוחותאת

אין-ק'הצבדלפקהכסאאתמוסריםהטיסותברוב.נוספתעלותללאסלקל/בטיחותכסא+עגלהלשלוחניתןהתעופהחברותברוב
.הנחיתהעדהמטוסבשערהעגלהואת

להביאניתןביונייטד,טיפ.החברותביןמשתנההמשקלהגבלתאבלהתינוקשםעלמזוודהגםלשלוחניתןתעופהחברתבכל
.ב"מארהשמביאיםהמוצריםכמותעםעוזרבהחלטוזה,ג"ק23שלסטנדרטיבמשקלמזוודה

לעדכןהזדמנותגםזו)עבורםלכרטיסלכםלדאוגינסווהם,הלידהעלהנסיעותסוכןאוהתעופהחברתאתעדכנוהלידהלאחר
.('וכוחגים,מאוחרתלידה,פגיהכמושינויישאםהחזרהתאריךאת

:חזורלטיסהקטניםטיפיםכמה

.עליכם"( בייביביורן"כמו )תוכלו להשתמש במנשא , לתינוק( עריסה)אם אין אפשרות לבסינט -
"(.ארגו"לתינוקות בני כמה שבועות עדיף מנשא ארגונומי מבד או של חברת )

זה מקל על הלחץ המכאיב  –מומלץ להאכיל את התינוק או לתת לו מוצץ בהמראה והנחיתה -
.באוזניים שיכול להיווצר אצלם

3

פיטמה"מלבישים"רקשאתםכך,מוכןאוכלשלקנוייםבקבוקיםעםלטיסהלעלותמומלץ-
נוספתבדיקהידרושלפעמיםאםגם,לטיסהזהאתלהעלותניתן.הבקבוקעלפעמיתחד

טיסה?נשבר)יהיהשלאמקרהלכלנוספתפורמולהגםתיקחותמיד,בנוסף.בביטחון
עםתרמוסגםאיתםלוקחיםהמהדרין.(קרושכברתרחישיםועוד?לאיבודהלך?התעכבה

.נקייםהכילאבמטוסהמורתחיםשהמיםמחשבהמתוך,מורתחיםמים

ORM ISRAEL www.orm-il.com

כאשר תיסגר סופית נוציא הודעה בנפרד  . ההטבה של אל על נמצאת באישורים סופיים! שימו לב(:    2018' אוג)
.בנתיים מידע זה הוא לידיעה בלבד ותלוי באישור אל על. לכל הלקוחות

http://www.orm-il.com/


מגורים לפני הלידה

:בהשיהיולבשימולהשכרהדירהמחפשיםכשאתם
,ילדפלוסבזוגומדוברלמקרה–אחדשינהמחדריותרשיהיהמומלץ,לתינוקמיםלהרתחתקומקום/מיחם,ומייבשכביסהמכונת

.לושיפריעובלי"המשמרותבין"שצריךכמולנוחיוכלשאחדכך

האווירלמזגהחנייהאתהתאימו,מקרהבכל.וקרובהזמינהוחנייה,ולמיקוםלעונהבהתאםקירור/חימוםאמצעישישלבשימו
עםלמעליתגישה,משותפיםבבתים.לביתוצמודהמקורהשתהיה,חמיםאוגשומיםבמקומות.פנימיתשתהיה,קפואיםבמקומות)

.('וכומהחניהעגלה

ענייניאתמסבכתמלוןשלכתובת,יותריקרשזהלזהמעבר-מלוןתיקחואל.ארוךלטווחלמגוריםאפשרויותמגווןקיימותכיום
."(ביטוח"בקטגוריההמדריךבהמשךבנוסףמידעראו)תושבותלכםשאיןבבירוררואיםהםכאשרהביטוח

AirBNBו-VRBOכמעטלרובומכסההנפוצההאופציהזו.שלהםחדרים/הבתיםאתמשכיריםאנשיםשבהםנפוציםאתריםהם
,למשל)מרחקיםלהעריךעוזרתהמפהעלהדינמיתוהתצוגהרביםקריטריוניםלפילחפשניתן.אלשכוחתחווהלאשהואאיזורכל

.(החוליםמבית

,בלילההאכלות)בידתינוקעםהביתבתוךהניידותאתבחשבוןלקחתוצריך,בקומותבנוייםאמריקאיםבתיםשלעיתיםלבשימו
או,(למשלמוקדמתלידה)השהותאתלקצרותרצובמקרהגמישותשיגלהממנוובקשו,הביתבעלעםשוחחו.(התינוקעםשינה

.הלידהברגעתשובהלומבטיחיםשאתםתוך,מראשארוכהיותרקצתתקופהאפילושיסגורבקשו.להאריך

קחוובנתיים,מוקדמתלכניסהאפשרותהביתבעלעםלבדוקנסו?הגיעטרםלדירהכניסתכםומועד,הזמןלפניללידההגעתם
ומקסימום,ביטוחמשיקוליהמלוןשלהזמניתהכתובתאתלתתלאלבשימו.החוליםלביתקרובשיהיהשתמצאומלוןבכלחדר

.הפונדקאיתשלבכתובתהלהשתמש

Corporate-המתחוםחברותי"ע,לפחותחודש,בינונילטווחהשכרהשלאפשרותגםקיימת Housing.משכירותאלוחברות
לאשלהןהפריסהוגםויותראנשים4-ליקרהיותרהקצתהאופציהיהיוהןכללבדרך,שביצענומבדיקה.לגמרימרוהטותדירות
שווה.העסקהאתלסגורמנתעלימיםמספרלקחתויכולותמכירותנציגמולנעשותהזהמהסוגהזמנותכללבדרך.מספקתתמיד

.אנשיםהרבהעםלהגיעמתכנניםלאאתםאםבמיוחד,בדיקה

שאתםשםולפרסםהפונדקאיתשלבמדינהמיועדיםוהוריםפונדקאיותשלפייסבוקקבוצותלחפשגםמומלץ
.מסוימתלתקופהדירהמחפשים

לשנייהאחתצמודותעריםעללרובמדוברלא,גדוליםהםמקומותביןב"בארההמרחקים
לביתמהביתהמרחקמהלבדוקכדאיאז,משמעותיתפקידמשחקהמרחק.(בישראלכמו)

שואבתוהיאבמקרהלפונדקאית,(בפגייהארוכהלשהותחששישאםבמיוחד)החולים
.לידהואחרילפנישתעשואחרתכנוןלכלאו,חלב

גדולותעריםבסביבותבעיקר,החוליםמביתדקות20-מיותרלאשלמרחקעלממליץאני
לפספסכדאיולאביותרספונטנידברלהיותיכולהלידה)ארוכיםפקקיםלהיווצריכוליםשם

.(דייבשל'הדודגבגללאותה

,עשיתםאותוהביטוחיהכיסויתחת,המושכרלביתכםהקרובמיון/החוליםביתאיפהוודאו
.הצורךבמידתהתינוקעםתפנושאליו

4ORM ISRAEL www.orm-il.com
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השכרת רכב לפני הלידה

.זוליםמחיריםמציעאשרeconomycarrentals.comהואלדוגמאאתר,עלויותלהוזיליכולהלפעמיםמהארץמראשרכבהזמנת
ההשכרהאתשמייקרביטוחלרכוש(רוציםשאנחנומניחאניאבל,חובהלא)רצוי,ב"ארהתושבילאשאנחנושבגלללבשימו
.מאדחשובאך,מעט

ומאפשרהנחהמעניקהרישום.שלהםבאתרבחינםאליולהירשםשניתןVIPשירותשלה,"הרץ"חברתהיאלהטבהדוגמא
עםרקיותרגדוללרכבולעבור,קטןרכבעםהשהותאתלהתחיללשקולשווהבנוסף.רכביםשלהחזרה/החלפה/בהשכרההקלות

.כסףמעטלאלחסוךיכולזה,לכםלעזורשיגיעומכריםשלאוים/הילדשלההגעה

נהגלכלהביטוחשעלותומכיווןנסיעותהרבהאיןבפועל)לנהוגמתכנניםאנשיםשמספרבמקרהברכבלנהוגיכולמילבדוקחשוב
ביטוללרכושמומלץ)נזקשלבמקרהעצמיתהשתתפותישהאם,(יחידלנהגרקביטוחלעשותלשקולניתן,גבוההמאד

,אנשים,העגלהאתלהכילמספיקגדולהמטעןתאהאם,(התעופהבשדהמאודכדאי)ומחזיריםלוקחיםאיפה,(עצמיתהשתתפות
.(הטיולשלוהאחרוןהראשוןביוםרקלרכביכנסומזוודות,לרוב)מזוודות

.מהציודלחלקמקוםאיןואףמקוםאפסעדמלאהרכבהתעופהלשדהובנסיעהמאודגדולההיאב"בארהשעושיםהקניותכמות
.(?הפונדקאיתשלהמשפחה)אחרמישהושלברכבלהיעזרהצורךובמידת,לשדההנסיעהאתתעשואיךמראשלחשובמומלץ

fullמדרגתרכב,מקרהבכל sizeהתעופהלשדהבחזרההנסיעהשללשלבעדמבוגריםשלושהעםיחידללידתלהספיקאמור.
.העבודהאתלעשותיכול(וכדומהיפ'ג)גדולרכברק,יותרגדולאנשיםמספרועםתאומיםעם

ואת,ביעדהחניהזמינותאתלבדוקממליץ.קצריםלמרחקיםגם,ברכבנוסעיםמקוםולכלבארץממחירוחציעולהב"בארההדלק
.הטיסהלפניהמקומייםהתנועהחוקי

('וכוהמושכרהבית,מרפאות,החוליםבית,היולדתבית)בשאיפהמראשהציוןנקודותכלאתוייזאומפותלגוגלהכניסו

5

טלפון ניידלפני הלידה

מספרבעלמקומיסיםכרטיסלרכושמומלץ.תצטרכואםושיחותאינטרנטשכוללותחבילותשלב"בארהפתרונותהמוןיש
למספרלחייגאפשרותישאחדלכללא.ועודחוליםבתי,לביטוחלמלאשתצטרכוהטפסיםלצורךחשובמקומימספר.אמריקאי

.מיותרתלבתשומתמעוררגםוזה,ישראלי

skypeאינטרנטילשירותנרשמנוגםאנחנו to go-ויכוליםאליולצלצלמקומימספרמקבליםאתםשבוסקייפשלחינמישירות
2.5-ולניידלדקהסנט10.זולממששזהמהסקייפשיחהבעלותזהכל.מקומימספרבארץלמספריםלתתואפילו,ממנולצלצל

.לקוויסנט

מסמכים לפני הלידה

שלהעתקאליכםשיעבירובקשוהגעתכםעלהמקומיד"עוהאתועדכנוקשרצרוהטיסהלפני
לביתכשתגיעומקרהבכלאתכםשיהיו–'וכוהמשפטלבית,החוליםלבתיששלחהמסמכים

.הצורךבמידתאותולעדכןהדיןעורךשלהניידמספראתלקבלדאגו,אפשראם.החולים
.עליהםותוחתמושתאספומסמכיםהמוןתקבלואתם.מסמכיםתיקייתמהארץהביאואוקנו

,דרכון,גיור,דיןעורכי,לידהתעודות,חוליםבתי,רפואימידע,חשבוניות,לילדיםשקשוריםמסמכים
ולשלוף–אתכםלנשיאהונוחמסודרכשזהפשוטהכי–'וכוטיסהכרטיסי,שלכםהדירהחוזה

.נושאלפיממויין,שצריךמסמךכלברגע
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קניותלפני הלידה

.באמאזוןלמחירהמחיראתמשוויםשהםזהלדעתשחשובמה-שמעדיףומהאחדכל,בוטיקוחנויותגדולותרשתותהמוןיש
פשוטאחרת–בחנותהמחיראתשיתאיםולבקשלמוכרלהציג,המחיראתולהשוותלבדוקשקלפשוטהאפליקציהישלאמזון
.לייןאוןתזמינו

רשימהלעשותמאדמומלץ.וחינמייםמהיריםומשלוחיםהטבותמהמוןותהנולחודשחינםPRIMEחשבוןפתחו–אמזוןאגב
ובהגעה–ודרישותיכםלטעמכםאותהלעדכןתוכלו,החשוביםהדבריםאתומכילהלקוחותשהכינורשימהלנויש)בארץמראש
.השירותעללשנהמנוימכםיגבואחרת,ההתנסותחודשסוףלפניPrime-האתלבטלתשכחואל."(שלח"ללחוץפשוט

מצאתםאומרוציםלאאתםאםבעיהבליסביר/מינורישימושבונעשהאםאפילומוצרלהחזיראפשרתמידכמעטב"שבארהזכרו
תנאיםשאיןוודאו(מהאתרההזמנהאו)הרכישהבעת.להחזיראולהחליףלהגיעומקסימוםלקנותתפחדואל,אחרבמקום

.לקרואשחשובקטנותאותיותקיימותלפעמים–משלוחעלויותאובהחזרה

קניותלפני הלידה

שדבריםזהשבטוחמה–מיותריםלכםיראווחלקםיותרתתחברוחלקםאל.לאומהלקנותמהעלטיפיםהמוןתקבלואתם
לנסותשכדאיאו,"מתחבר"התינוקהאםולראות,בהתחלהקטנהבכמותלקנותמומלץ(..מוצצים,בקבוקים)הרבהשמתשמשים

.יותרגבוהמעטיהיהלבודדהמחיראםגם,בכמויותסטוקיםשקוניםלפני,ולנסותבודדתדוגמאלקנותאפילו.אחרתחברה/פתרון

כללי

קניותלפני הלידה

היאלנו)מקומייםטיפיםלהישובטחלתינוקבקניותמנוסהשהיאלזהמעבר.הראשונותלקניותאיתכםהפונדקאיתאתקחו
.Drשלבקבוקיםעל,למשל,המליצה Brownמחברמאדגםהמשותףהסיבוב(מעוליםלנווהיוגזיםבעיותשמונעים,בארץשאין

.בינכםלקשרותורם

לקנות ביחד 

קניותלפני הלידה

Pacהואהשהותלזמןשינהפתרון and Play,שהואמתקפלקמפינגלול
בארץבהמשךלשמשיכולואפילו,תינוקותלשניגםומתאיםעריסהגם

.59$-כועולהמצויןהואהפשוטהדגם."נוספתסלוןמיטת"כ

.לנשיאהנוחתיקעםמתקפלהוא–בנוסף

משטחכמוולשדרגלהוסיףשאפשרנילוויםואביזריםלתאומיםדגםקיים
ות/התינוקשלשינהלצורךרקהבסיסיבדגםלהסתפקאו,החתלה

שלאכךיותרגבוהנתלההוא–מגביהמשטחשללחשיבותלבשימו)
.(ים/הילדאתלהריםפעםכללרצפהעדלהתכופףתצטרכו

ות /מיטה לתינוק
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קניותלפני הלידה

יהיהלאחד.לאדםמאדםמשתנהחשובמהכי,אחתתשובהלהשאיןשאלההיא"עגלהבבחירתחשובמה"הפופולריתהשאלה
ניווט,שטחגלגלי,ואמבטיותקל-סלכמולתוספותחיבורלאחר,נוחוקיפולמשקללאחר,מעליתמידתאורכבבגללהמידותחשוב

.ומחיריחידעגלתמולתאומיםעגלת,ונחקל

תיק,לבקבוקמתקן,גשםכיסוי)נחוציםאקססוריזלכםשישלראות,דמהבובתעםמבחןנסיעותלעשות,דגמיםכמהלבדוקחשוב
נכנסשהדגםולראותשלכםהרכבעםלחנותלהגיעאפילו)המדידותאתבארץלעשותמומלץ–בכלל.(לכםשנחמהכלאונתלה
.ב"בארהלבצעהקנייהאתורק–(המטעןלתא

עגלות 

כסאות רכב קניותלפני הלידה

שמותקןלהראותתדרשוהביתהלהשתחררכדיהחוליםבתיברוב
.ברכבתינוקכסאלכם

יש,חוליםלביתפנימהאותושתכניסושרוציםכאלהיש,משתנהזה
הרצועותאתלהתאיםעוזריםואףלרכבאתכםשמלוויםכאלה

שמתאימיםרכבכסאותיש.מקפידיםממששלאכאלהוישוהחיבורים
יש.לעגלהגםשמתחבר,(קלסלמעין)כזוידיתעםוהםשנהגילעד

שיעדיפוויש,בלבדרכבכסאעלוללכתקל-סלעללוותרשמעדיפים
.לכםמתאיםמהבדקו.שילוב

הם,הקרובהאשלמכביגשו?הכסאהתקנתעםמסתדריםלא–טיפ
.הכסאשלנכוןואיבטוחבהתקנהלסייעישמחו

לארוזאפשרחזורבנסיעה-הכסאשלהגדולהקרטוןעלשמרו–טיפ
לפנירגעאבל,טובאותוולאטוםשלוהמקוריתבקופסההכסאאת

מקוםולחסוךהקופסהלתוך"פריטים"כמהעודלהכניסגםאפשר
.במזוודה

תכנית ללידה לפני הלידה

כלאתמעליםהלידהבתכנית.הלידהתתנהלאיךעלהפונדקאיתעםהסכמותבעצםשזה–לידהתכניתמראשלהכיןמאדמומלץ
רמת,מוזיקה)הפונדקאותלנוחותהחשוביםמפרטיםהחל,האמתברגעהרפואיהצוותואתאתכםשינחוהחשוביםהנושאים

במקרהנוכחמי,רגילהלידהשלבמקרהנוכחיהיהמיכמו,מופתעיםלהיותולאמראשלעשותשכדאיהחלטותועד('וכותאורה
הקולוסטרוםאתיקבלהאם,לתתלאאולתתחיסוניםאיזה,הטבורחבלאתחותךמי,התינוקאתמקבלמי,קיסריבניתוחשמדובר

מיעם,החוליםביתצמידאתיענודמי,הצדדיםכלעלמקובליםחלקיםואיזהלצלםמותרהאם,תרצותזונהאיזואו(אםחלב)
.ועודלהתייעץ

,מראשהללוהנושאיםאתלהעלותלפעמיםנעיםשלאנכון.וטיפיםזהעלנוסףרבמידעיש(www.ORM-il.com)שלנובאתר
.האמתברגענעימויותואימבוכותתחסוךשלהםהסכמהאך

.שלכםובהסכמותבהחלטותמעודכניםשהםלוודאכדימראשהחוליםלביתהתכניתשלעותקהעבירו,בנוסף

סיור מקדים בבית החולים לפני הלידה

אתוביחודהצוותאתולהכירנמצאדברכלאיפהלהבין,מהמתקניםולהתרשםהלידהלפניהחוליםבביתסיורלעשותכדאי
.זמןותחסכויותרקצתתדעולפחותוכךבהפתעהתגיעוללידהלפעמים–הסוציאליותהעובדות

לחוויהולהפוךהפונדקאיתעםלהגיעהיאאישיתהמלצה.מקדיםסיורותאמוהראשיתהאחותעםקבעו,למחלקהצלצלו
.משותפת
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הודעה על צירים הלידה ואחריה

אתישלפונדקאית)הלידהשהתחילהת/המטפלה/לרופאלהודיעיהיהצריך,מראשומתוכננתאלקטיביתלאהלידהאם
פונדקאותבלידתשמדוברהחוליםלביתלהודיעת/המיילדה/מהרופאבקשו,שוב.החוליםלביתולהגיע,(שלהביפר/הטלפון
.לשהותנפרדיםחדריםשנילקבלמבקשיםושאתם

,ל"תמ)בתינוקלטיפולהכליםרובאתיספקהחוליםבית.לילדוגםלהוריםגם,לפחותיומייםשללשהותתיקלהביאמומלץ
.מראשעבורכםמתאיםבציודלהצטיידכדאיאבל('וכוסבון,מוצצים,חיתולים

לידה בבית חולים הלידה ואחריה

ואיזהלידהלחדרעובריםמתי,לחדרלעבורנכוןמתיבשטחהמצבפיעלויחליטהתהליךלאורךאתכםילווההחוליםבביתהצוות
.(הראשוניםבשלביםהמיילדהרופאאתמקפיציםתמידלא)יוקפץצוות

לכםויאפשרוייתכןך'חנדלעמספיקעושיםאםאך,הניתוחבחדרנוכחיםלהיותלהוריםנותניםלאלרובקיסריניתוחשלבמקרה
.להפריעולאלקירצמודלעמודשתבטיחובתנאי

הםההורים,הזההזמןכל.שוניםמסוגיםותרופות(אפגר)רפואייםציוניםיתנו,ליילודשונותבדיקותיבצעוהלידהלאחרמיד
אמורהחוליםביתצוות,הלידהלפניהחוליםלביתאותהוהגשתםלידהתכניתעשיתםאם.ההחלטותאתשמקבליםהיחידים

.לילדהנוגעתשאלהבכלאליכםולפנותהיחידיםההוריםשאתםלהכיר

שהות בבית החולים הלידה ואחריה

החוליםשביתממקריםלהמנעכדי,הילדשםמופיעשבועליוחותמתשהיאמסמךכללכםתציגשהפונדקאיתלבלשיםחשוב
SSN(Social-להבקשהתחת,לדוגמה,אותהירשום Security Number)יותרמאוחרלסיבוכיםלגרוםיכולוזההילדשל.

עםישהההילדהתאוששותבחדר.להתאוששותנפרדיםחדריםלשנייתפצלווהפונדקאיתההוריםהזהבשלב,חלקעברהכלאם
הם–'וכודוגמיות,בקבוקים,נוספיםמוצציםלבקשתתביישואל.בילדבטיפוללהדריךיגיעוואחיותנוספותבדיקותויעבורההורים
.לקנותמהבטוחיםלאעדייןשאתםהאלהבשלביםעוזרמאדוזה,לכםלתתישמחו

כמובן–בסדרהכלאם,לפניאפילולהשתחררשאפשרונראה,סבירהואשעות24-48לאחרשחרור-בפגייהצורךאיןאם
.הרפואיהצוותשלהיאשההחלטה

,כסףשעולהמהכי',וכוילדיםרופאשלביקור,ערב/צהריים/בוקרארוחות:כוללהואמהבררו,ההתאוששותבחדרהשהותבמהלך
.עליכםיחול,ביטוחיהיהשלאבמקרה

ואףשלושה-חודשייםלהםשיקחכאלהוישנםמידחשבוניתשיספקוכאלהישנם;לתשלוםבנוגעשונהמדיניותישחוליםביתלכל
ישאווההוריםשלההביטוחישלםקיבלהשהפונדקאיתהשירותיםעלהתשלוםאת.הבילינגענייניכלאתשיגמרועדיותר

.ההוריםישלמוהילדעלוהתשלומיםההתאוששותבחדרהשהותאת.העצמיתבהשתתפות

יוםשלשהותכללבדרך)לילדביטוחלרכושולאהחוליםלביתישירותלשלםלרובעדיף,השהותבמהלךסיבוכיםהיושלאבמקרה
.(1,500$בסביבותעולהפגייהללא

לנועשיכולההנחהיש,ביטוחמפעיליםכשלאלרוב,לדוגמה.מראשעליהלבררושווה,שונההנחותמדיניותגםישחוליםביתלכל
לאומימביטוחהאשפוזדמיעלהחזרלקבלשאפשרלשכוחלא.תשלומיםוללאבמקוםתשלוםעלהנחותגםישנן.40%-10%בין

הילדשםעלחשבוניותשמרו)לילדיםביטוחסיבוכינחסךוכךמכסהלרובוזה–ילדכלעבור13,286₪שללגובהעד,בישראל
.!(תשלוםודרישותהאשפוזבמהלךלילדשניתנוהטיפוליםפירוט,ששילמוכמירשומיםאתםשעליהן

שלאופציותלבדוקמ"עגם–החוליםבביתכשאתםמוקדםשיותרכמההחוליםביתשלהסוציאליתהעובדתעםלשוחחמומלץ
ולהקללעזורשיכוליםדבריםמיניוכללארוחות,לדלקתלושיםכמולעזורנוספותדרכיםלהישכיוגם,קיימיםמקומייםביטוחים

.עליכם
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ל "חלב אם ותמהלידה ואחריה

שאיבהערכתבמתנהכברקיבלהשהפונדקאיתסביראגב)קולוסטרוםאוחלבעבורכםתשאבשהיאהפונדקאיתעםסיכמתםאם
שלכםהלידהתכניתבמסגרתכךעלהודיעו(קטניםאביזריםוכמהסטריליותשקיותרקאלא,להלרכושיהיהצריךלאאזמהביטוח

.לתינוקפורמולהלכםיתנושלאכדיהחוליםבבית

החלבמבנקלכםיביאואלאבהתחלהפורמולהיתנושלא(להתחנןצריךולפעמים)בקשו–לשאוביכולהלאעודהפונדקאיתאם
הראשונותהחלבטיפות)הקולסטרוםשאתכמובן.(מהבנקלחלבלזכאותקדימותמקבליםפגים)אםחלב,להםישאם,שלהם

.כפיתבעזרתאםגם–לתינוקולהביאלנסותחשוב(ומחסניםחשוביםחומריםהמכילות

,מספיקלשאובמצליחהלאוהפונדקאיתלכםחשובזהאםאך,ארוךלטווחיקרלהיותעלולהחוליםביתשלהחלבמבנקאםחלב
.קיימתאופציהזו

גם.אחדלסוגרקיתרגלשלארצויבכללאבל,בארץגםיהיהשםשתמצאוממהחלק.פורמולותסוגילכמההתינוקאתהרגילו:טיפ
.(מבצעיםי"עפקנייהבכללאו,פארםבסופרנגמרבדיוקאם)עצמכםאתתגבילושלאכדיוגם,(רמדיהמקרה)רפואיתמבחינה

ולכם,משנהלאבטחזהלהם.החדרבטמפרטורתאלא,חמימהבטמפרטורהפורמולהלשתייתהתינוקאתלהרגיללאמומלץ:טיפ
.מורתחיםמיםבקבוקלקחתפשוטותוכלו,זמיניםחמיםמיםתמידתצטרכוכשלאבעתידיחסוךזה

משרד נסיעות הלידה ואחריה

שאםלוודאזכרו.לארץחזרהלטיסהאותםשיעדכנוכדיהלידהותאריךים/הילדשמותאתבארץהנסיעותלסוכנתהודיעו
.ות/התינוקעלתשלמולא,2018משנת"ללידהטיסה"בסעיףשפורטה"עלאל"שללהוריםבהטבההשתמשתם

במקומותלהיותכדיהכללעשותצריכיםשאתםאותםעדכנו,כאלהבמקריםמיומניםלאהתעופהחברתנציגאוהנסיעותסוכןאם
.בטיסה(בסינט)עריסותעם

קביעת תור לרופא ילדים הלידה ואחריה

.השחרורמיוםכשבועייםכ"בד,למעקבילדיםרופאאצללבקרתצטרכוב"בארהשאתםבתקופה

,(הפונדקאיתשלהביטוחלא,רכשתםאם)לתינוקתרכשואותוהביטוחחברתעםשעובדילדיםרופאמוצאיםאומכיריםאתםאם
לביטוחבהתאםעבורכםלתאםמהםולבקששלכםהפונדקאותסוכנותאוהחוליםביתעםלהתיעץגםתוכלו.ביקוראיתותאמו

.שתרכשו
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ביטוח רפואי לתינוקהלידה ואחריה

אחדכל,בנוסף.שונההיאמהםאחדלכלרפואיביטוחלרכוששהאפשרות,שוניםזמןחלונותשלושהכוללב"בארההביטוחנושא
.לושקדםהזמןבחלוןרכשתםלאאורכשתםאותובביטוחתלוילהיותגםיכולמהם

החוליםבביתשלכםהשהותובמהלךהלידהמרגעהואהראשוןהחלון.

ב"בארהשלכםהשהותיתרתובמהלךהחוליםמביתשהשתחררתםמרגעהואהשניהחלון.

האיזרוחלאחרהחוליםלקופתהילדרישוםועדלישראלהגעתכםמרגעהואהשלישיהחלון.

.האפשרייםוהביטוחיםהזמניםמבנהאתלהביןחשובאך,זמןחלוןבכלכלליבאופןהביטוחיותהאפשרויותעלנפרטבהמשך

תושבות,כיסוי)עבורכםהמתאיםהביטוחאתלמצואאפשרותלבחוןכדיביטוחסוכןעםלהתייעץחובהמקרהבכל
.(וכדאיותעלות,ב"בארהשלכם

10

.ות/ייתכן ותרצו או תצטרכו לרכוש ביטוח רפואי עבור התינוק, במהלך השהות שלכם בבית החולים
.או כביטוח פרטי אותו תרכשו טרם הלידה, קר-ביטוח כזה יכול להיות תחת אובמה

עלות  , אם אין צורך בפגייה והשהות קצרה)וייתכן וכלל לא תרצו לרכוש , ייתכן ולא יהיה ביטוח שאפשר לרכוש
(.האשפוז תהיה נמוכה מעלות ביטוח

.ביטוח לאומי בארץ משתתף בהוצאות האשפוז באופן חלקי

לידה

תקופת השהות בבית החולים–1חלון 

שחרור מבית החולים

ב לאחר השחרור מבית החולים"תקופת יתרת השהות בארה–2חלון 

טיסה חזרה לארץ

ח לאחר האיזרוח"מרגע ההגעה לארץ ועד רישום לקופ–3חלון 

רישום לקופת חולים בארץ

.הוא ימשיך איתכם גם בתקופה זו, במידה ורכשתם ביטוח אמריקאי כבר בתקופת השהות בבית החולים
".דיוויד שילד"ריכשו פוליסת ביטוח , במידה ולא

אשר  , 2018י דיוויד שילד בעקבות מחאת הפונדקאות בקיץ "האם עדיין יש תוקף להטבה הזמנית שניתנה עבידקו
.  מעניקה את הביטוח בחינם עד שלב האיזרוח

,  (כ בגלל שכבר רכשתם ביטוח אמריקאי"בד)ב "במהלך השהות בארה" דיוויד שילד"במידה ולא רכשתם ביטוח 
.תצטרכו לרכוש ביטוח אחר לזמן השהות בישראל עד קבלת האזרחות והרישום בקופות החולים
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הלידה ואחריה
ביטוח מרגע הלידה ועד החזרה לארץ

(2+ 1חלון זמן )

שנדרשביטוחים)שלכםהפונדקאותי/ילדאתשמכסיםהמיוחדיםהפרטייםמהביטוחיםאחדאתרכשתםלאאם,הזהבשלב
העובדהנוכחהלידהמרגעביטוחיכיסויתחתיהיולאים/הילד,(לתאומיםאפשריבלתיעדיקרמאדלרוב,ההריוןבתחילתלרכוש
.שלההמשפחתיהביטוחתחתיהיולאולכןהפונדקאיתשלהחוקייםילדיהאינםשהם

,אשראיכרטיס)במזומןמשלמים,החוליםמביתיוצאיםפשוט–בביטוחצורךאיןואז,בפגייהצורךיהיהשלאהואאחדתרחיש
ביטוח"סעיףראו)"אשפוזדמי"בארץהלאומימהביטוחלתבועמנתעלהקבלותאתשומרים–הנחהאפילוומקבלים(כללבדרך
.(בהמשך"לאומי

.החוליםלביתגבוהיםתשלומיםיידרשומכךוכתוצאה,בפגייהלשהותתדרשושכןהואשניתרחיש

לנסותאו,(הלידהמיוםרטרואקטיביכיסויעםהלידהמרגעיום30עדלרכוששאפשר)אמריקאיביטוחלרכושהאםלהחליטתוכלו
הסכוםאת–משמעותיתאפילואולי–להורידלנסותכךידיועל(ס"העודרךאוהכספים'במח)החוליםביתעםולתתלשאת

.לתשלום

ביטוחACA(אובמהקר)–לילדיםביטוחלרכושאפשרותלכםתהיהאםהואהאופטימליהמצב,בפגייהשהותונדרשתבמידה
.האובמהקרתחת

בקשו.הספציפיתבמדינהתושבותנדרשתולרוב,ב"ארהתושבשאינולמיכזופוליסהבהשגתהקושיומתחזקהולךלאחרונה
.ובדקואליהםתפנהשהסוכנותביטוחסוכניעםדברו,עבורכםבדיקהשיבצעומהסוכנות

עדבישראלהשהותלזמןביטוחלגביבהמשךראו)ב"ארהאתהעזיבהועדהלידהמרגעמכסההוא,כזהביטוחהשגתםאם
החשבונותכללקבלתעדחודשיםכמהבתוקףהפוליסהאתלהשאירחשובאך,הילדאתיכסהלאהזההביטוחבארץ.(האזרוח

,מאודגבוהותאשפוזבהוצאותמדוברהיהאםחודשים10-12אפילואו,('וכומרקחתבית,רופאים,חוליםבתי)השוניםמהמקומות
.לארץכשחוזריםמידלבטלולא

מי.להידחותצפויהלפוליסהבקשתוולכןתושבאינושהנרשםברור,מלוןשלכתובתבפוליסהברישוםמצייניםאם!חשוב
אתהקלגםוזה,לפוליסהזכאותלקבלבעברהצליחו('וכומשפחה/הסוכנות/הפונדקאיתשל)וביתיתאחרתבכתובתשהשתמשו

.בהמשךוהחשבוניותהדואראחריהמעקב

חוזהעלמסתכלותהביטוחחברות:מקומיתביטוחלפוליסתזכאותלקבללוקליותרכך,למדינהיותררבהזיקהלאדםשישככל
.ב"וכיואמריקאיבנקחשבון(האמריקאיתבכתובתכםלנטפליקסחודשימנויואפילוסלולרי)כלשהםחשבונות,טווחארוךשכירות

הלידה ואחריה
ח"ח עד קופ"ביטוח לילדים מהשחרור מביה

(3+ 2חלון זמן )

ואז,ב"מארההיציאהעדהתינוקאתלכסותימשיךהוא–האמריקאיהחוליםבביתתקףשהיהמתאיםביטוחורכשתםמצאתםאם
.ח"לקופהרישוםועדלארץההגעהמרגעהזמןעבוררקביטוחלרכושתצטרכו

מדיווידמקבליםשאתםוודאו.כלליתחוליםקופתשלרופאיםעםעובדים,לילדלחודש180$-כלעלותאמור-שילדדייויד•
עםמראשמחירהצעתבקשו.הכלליתשללרופאתורעבורולקבועניתןשיהיהכךהילדעבורזמניזהותתעודתמספרשילד

.מאדמקלזה.ותשלמולהםתודיעורקהלידהשאחריכך,הפרטיםכל

לילדיבחינםהביטוחאתלהעניקהטבהמציעיםשילדדיויד–הפונדקאותנושאעלהציבוריתהמחאהבעקבות**
**הטיסהלפניוהרשמובידקו!2018סוףעדל"חופונדקאות

חודשים6עללשלםצריךאבל,לחודש350₪-כשלבעלות,"מכבי"שלWELL-COMEהואבלבדבארץשמכסהאחרביטוח•
בדיעבדאתכםיזכוהם,יותרמוקדםיהיה(הישראליהדיןעורךמולהנושאלבדוקיש)האזרחותקבלתעדוהזמןבמידה.מראש

.שימושמדרגותלפי,הסכוםעל

,(לחודששקליםעשרותכמה)בעצמו"מאוחדת"שלמבוטחההורהאםמאדזולביטוחלעשותניתןבמאוחדתשגםשמענו•
.מולםהנושאאתלבדוקיש

ביטוח רפואי לתינוק

ביטוח רפואי לתינוק
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רישום בבית חולים ותעודת לידה הלידה ואחריה

בשלב,שםלמלאלאאתכםינחוגםלרוב–החוליםבביתהלידהבמסמכיהרישוםלגביהנחיותשלכםהמקומיהדיןמעורךבקשו
SSN(Socialלמספרבקשה,זה Security Number).

,(הגנטיההורהרקאושניכםרשומיםתהיוהאםקריטיפחות)כהורהרשומהתהיהלאהפונדקאיתהסופיתהלידהשבתעודתדאגו
.באפוסטילחתומהתהיהושהתעודה

דם טבוריהלידה ואחריה

.הלידהאחרימידזאתשיעשההצוותאת(הלידהבתכניתגם)לעדכןיש,התינוקשלהטבוריהדםאתלשמורותרצובמידה

,צורךוישבמידהבנקמאותוטיפוללקבללךמאפשרתאבל,כסףעולהשלאציבורילבנקטבורידםשלתרומההיאאחתאופציה
.אחרמישהושלטבורימדם

הדםאתלהוציאעלותתהיהזהבמקרה,שלכםהילדשלזוספציפיתהטבוריהדםשמירתשלתכניתרכישתהואנוספתאופציה
לדםתזדקקבעתידלךשיהיהבשימושהאםברורלא.בלבדהפרטילשימושךנתוןהואאבל,שנהכלבהקפאהעליולשמורוגם

ברורהלאולכן,אחרמישהושללדםתזדקקדווקאאו(עצמושלכםלילדשישכפיגנטיותבעיותאותןאתומכילשייתכן)"שלך"
.הכדאיות

CBR,:לדוגמאבנקים - Cord Blood Registryבסינסנטינוסףבנקויש:ViaCord.לתכניותלבשימו.לשנה125$-כעולה
.עלויותלהוזיליכול,ויותרשנה20להאלהבחברות

.בחשבוןזאתקחו,גבוהותהשינועעלויות–מקומיבבנקהטבוריהדםשלבארץושמירההעברה

SOCIAL SECURITY NUMBERהלידה ואחריה

התשובה היא  . שידאגו לעצמם כשיגדלו, אחת השאלות הנפוצות היא האם לבצע סמוך ללידה או להשאיר זאת לילדים עצמם
והמשמעות הברורה היא שיש לו  " ארצות הברית"אזי בסעיף של מקום הלידה יהיה רשום לו -שברגע שאדם נולד בארצות הברית 

.  גם אזרחות אמריקאית

" נטו למשפחה"אפילו תכנית )חיסכון לילד או אפילו חשבון בנק כלשהו בעתיד תוכניתכשתרצו לפתוח -מבחינה בנקאית טהורה 
זוהי בעצם הוראה של הממשל האמריקאי לכל אזרח שלהם . FACTAהילד יתקל בבעיה שנקראת , (שכל ילד זכאי לה בביטוח לאומי

.  להצהיר על חשבונות בנק שיש לו מחוץ לתחומי ארצות הברית

! של הילדSSN-המצהירים על האזרחות ובהם חובה לציין את מספר הw9כל בנק ישראלי ידרוש מכם לחתום על טפסי 
חיסכון או תוכניותהקמת /מתן כרטיסי אשראי/בנק ישראל לא מאפשר פתיחה של חשבונות בנק-ללא חתימה על טפסים אלו 

.  קופות גמל

חשוב מאוד לעשות את זה כדי לפתור את זה במידי בלי בעיות עתידיות כשהילד יהיה בגיר ויצטרך להתמודד עם בירוקרטיה מול  
.'ויצטרך לספק מידע רב אודות עבודותיו וכו, הקונסוליה

הבעיה תהיה שהם ירשמו את הילד עם הפונדקאית כהורה , עבורכםSSN-בית החולים עשוי להציע לכם לעשות רישום ל: חשוב
הילד מקבל  , לאחר שמנתקים את הקשר בין הילד לפונדקאית ומכירים בהורים המיועדים)מה שיגרור בעיות בהמשך , החוקי שלו

.ים על שמכם/עשו זאת בעצמכם לאחר הרישום של הילד, ולכן(. זהות חדשה

או מסמכים , צריך דרכון. תעודות לידה לא מספיקות–ים /של הילד" חיות"שימו לב שבמוסד הזה יצטרכו כמה מסמכים שמוכיחים 
.לעתים גם מבקשים את צו בית המשפט שקיבלתם מעורך הדין. מבית החולים

ORM ISRAEL www.orm-il.com

http://www.orm-il.com/


13

באמצעות חברת שילוח  דרכוןהלידה ואחריה

.שהייהזמןבחשבוןלקחתומצריךכספיתבעלותכרוךהואאך,ללשכהפיזיתלהגיעצריךשלאהיתרוןאתיששילוחלחברת

Expeditedבגוגלחפשו Passport Service.חברתהיאשקיבלנוהמלצהFastLane Passport and Visa.שלהםבאתר,
בביתים/הילדאתלצלםניתן.האמריקאיםהנהליםפיעלפספורטלתמונתתדרשו,הטפסיםאתוממלאיםההוראותאחרממלאים

.ים/הילדאתיצלמוושםודומיהםAטריפל,Wallgreensלחנויותלגשתאולבןבריסטולרקעעלאיכותיתבמצלמה

,בביתעודשהדפסתםפדקסשלמשלוחתגיתובאמצעות,החבילהאתאטמושם.הילדיםעםקרובמרכזילדוארהגיעומכןלאחר
.באתרההוראותפיעלהחומרכלאתושלחו,האתרמתוך

אמראשכרההנציג)המהירהמשלוחשלהאופציהעלשחבלסיפרולקוחות.ימיםמספרתוךתקבלוהאמריקאיםהדרכוניםאת
.דרכוןהוצאתשלהרגילותלאגרותבתוספת,ילדלכל120$-כהיאהעלות.!(זהאתלהם

שלכםובלחץהאווירבמזג,הקרובהמהלשכהשלכםבמרחקתלויהאך,ומהירהפשוטהאפשרותהיאללשכהפיזיתוהגעהנסיעה
.מידכמעטהדרכוןאתמקבליםשאתםולדעתלבקרנחמדזה,אווירקצתתרצובביתשבועייםשאחרילכךמעבר.לארץלחזור
.קלענייןלאהיאשעותמספרשלברכבשנסיעה(תאומיםשלבמקריםובמיוחד)זכרו,מאידך

אתשתקבלולכםיבטיחאך,בערך60$עודיעלהזה.דרכוניםשלמהירהלהזמנההמצורףהנוהלאתקראוהממשלהשלבאתר
.היוםבאותוהדרכון

:אלההוראותאחרועקבו,הקרובההלשכהנמצאתואיפהפתוחהמתיבידקו
1-822-482-2228:דרכוןלהנפקתדחוףתורלקבועכדיהזהלמספרמתקשרים+
המספרשלהאחרונותהספרותארבעאתלהקישתתבקשו,האוטומטיבמענה-SSNלילדיהיהשלאלהניחסביר,הילדשל

.איתכםקשרליצירתטלפוןמספרלהקישגםתתבקשו.להתקדםלכםתיתןוהמערכת0000הקישו.כזהמספרעדייןשלכם
אתהקישו,מקומיטלפוןקושכרתםלאאם)מועדמבעודכזההכינואז,סטנדרטיאמריקאיטלפוןמספררקמקבלתהמערכת

ומספרכתובת,שעה,יוםתקבלו,האוטומטיהמענהעםהשיחהבסוף.(מתאכסניםאתםבההדירהאוהמלוןשלהטלפוןמספר
.האישורמספרללאלתוראתכםיקבלולאכי,הזההמספראתרישמו.דרכוןלהנפקתאישור

:הבאיםהמסמכיםאתבכניסהמציגים.לכםשנקבעוובשעהביוםים/והילדההוריםשנימגיעיםללשכה
.מקוריתלידהתעודת1.
.ההוריםשנישלדרכוןוצילומידרכונים2.
.מהאתרוהדפסתםמילאתםאושחורבעטשמילאתםDS11טופס3.
.המדויקותלהנחיותבהתאםות/התינוקכלשלפספורטתמונת4.
."דחיפות"העללשלםשתצטרכוהסכוםובנוסף.נפוץבינלאומיאשראיכרטיסבכללשלםניתןאותם,165$שלסכום5.

שבועייםעדשללתאריךטיסהכרטיסלהציגצריךלעתים)הוכחהאיתכםוהביאולארץחזרהטיסהלכםשישלהםלהגידזכרו
.הצהריים-אחריבאותםעודהדרכוניםאתשתקבלומנתעל–(יוםמאותו

.מהכיסאותאותםלהוציאוקצתוהחלפותלהאכלותבדרךפעמיםכמהלעצורצריך,תינוקעםקליםלאבלשכהוהשהייההנסיעה
יותרזהמראשידועכשזה.ותמשיכוחיתוליםתחליפו,תאכלו,דקותכמהתטיילו,העגלהעםהדרךבצדותעצרובקלותזהאתקחו

.פשוט

נסיעה ללשכה  דרכוןהלידה ואחריה

דרכוןהלידה ואחריה

.לארץלטוסתוכלואיתורקאשר,אמריקאידרכוןלהנפיקתצטרכו,החדשותהלידהתעודותאתשתקבלולאחר
המקדימותהדרישותאתונפרט,שילוחחברותבאמצעותאואישיתבהגעה–הדרכוןהוצאתאפשרויותעלנפרטהזהבפרק

.(ועודפיזיתבהגעהנדרשמי,התינוקשלפספורטצילומי,מסמכים)במקוםלהציגשצריך

.ללשכההנסיעהואפשרויותעלות,ההוצאהדחיפות,שלכםהגאוגרפילמיקוםבהתאםמשתנותהאפשרויותביןהשיקולים
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,חשובוהכידרכוןהוצאת/המשפטביתלפסיקתשמחכיםבזמןאותולעשותאפשר:יתרונותמספרישללידהבסמוךל"בחולגיור
מוכרתהקהילהעודכל,אורתודוקסיתאורפורמיתקהילהי"ענעשהאםגם,במידיתכזהבגיורמכיר(הפניםמשרד)ישראלמדינת

.בארץהרלוונטייםלגורמיםפנייהי"עיוכרהגיורהאםמראשלבררכדאי.המדינהי"ע

:הבאיםבמסמכיםצורךישכיהודיהילודאתתרשוםשהמדינהמנתעל
ה/הילדשלהמקווהציוןובהרבנים3ידיעלהחתומהעצמההגיורתעודת.
לכלליבהתאם(ולועזיעבריתאריךעם)___בתאריךנערךהגיורלפיו,שלהםהלוגודףעל,הקהילהמטעםנלווהמכתב

חברישלשזהותםהקהילהשלדיןביתשהתקייםולאחרכיהודיהאותה/אותולגדלהתחייבת(כהורה)שאתהלאחר,הקהילה
אתתואמתהספציפיתהגיורשתעודתלהוכיחכדי–ריקהגיורתעודתגםלצרףצריכיםזהלמכתב.___הםהדיןביתהרכב

."כללים"ה
(חובהלא)מאורניקולד"עו,ומדינהלדתהרפורמיבמרכזנעזרומלקוחותינוחלק,רפורמיגיורשלבמקרה(center@irac.org)

ניתן)הראשונייםהמסמכיםשניאתאליהשתשלחולאחר–בישראלהרפורמיתהתנועהשלהדיןביתמאבתצהירשסיפקה–
.200₪-כעלות-(בארץלביתכםהמכתבאתלכםתשלחשהיאכךי"עהזמניםאתולקצר,ב"בארהעודבמייללהלשלוח

.זמניםלוחותולבדוקמגייראכןשהואלוודאמנתעלב"לארההטיסהלפניעוד,מראשהמגיירהרבעםקשרליצורכדאי
.בגדול,וזהו-מברכים,ים/הילדעםביחדלמקווהנכנסים,פשוטדיעצמוהגיור

כמהכללבדרך,עלותישלמקווה.לטבילהיםבגדלהביאמומלץוכןבמידהאך,בכללבמקווהבטבילהנדרשושלאהוריםאפילויש
.במזומןהתשלוםולרובמאחר,מראשהעלויותאתבררו.הרבשלהכנסתלביתתרומהלתתגםונהוגדולריםעשרות

גיורהלידה ואחריה

זוגכל,שלווההיצעמיקוםכל,מוהל-רופאאצלוניתןמוהלאצלניתן,החוליםבביתלבצעניתן-בריתבביצועשמעונייןמי
.בכלללבצעלאוניתן,לארץלהמתיןגםניתן.שלווהבחירות

בריתהלידה ואחריה

.  בתרחישים אחרים לא בהכרח; חייב אישור של בית משפט אם ההורים לא חיים יחד

ברגע ששניכם ביקשתם להסתמך על  -לא מעט זוגות בחרו בשנים האחרונות להסתפק בצירוף ההסכם כנספח לבקשת צו הורות 
.לאחד מכם יהיה קשה לטעון בעתיד שהוא לא הבין או לא הסכים להיות מחויב בהסכם, ההסכם בבית המשפט

הסכם הורותחוזרים לארץ

.  טיפת חלב שייכת לרשות המקומית–אין צורך לחכות לאזרוח 

(.  אחוזונים, שקילות, חיסונים)פשוט קובעים פגישה ומגיעים עם הדרכון האמריקאי כדי להתחיל את המעקב כמה שיותר מהר 

טיפת חלבחוזרים לארץ
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ספציפיתוהיכרותניסיוןובעלמשפחהבענייניהמתמחהישראליד"עובעזרתהילדשלהאזרוחתהליךאתמבצעיםההוריםרוב
לרוב)זמןיותרלקחזההמקריםבכלוכמעט,המשפטוביתהפרקליטותמוללבדהתהליךאתשעשומעטיםיש.זהתחוםעם

הראשעלוטרדותמטלותמספיקלכםישלהוריםשהפכתםלאחרהראשוניםובחודשיםבשבועות,בנוסף.(משמעותיתבצורה
הואכאןשמובאהמידע.הדרושיםהקשריםולאבקיאותלאלכםשאיןלהניחסבירשבובתחום,אחתעודלעצמכםלהוסיףמכדי

.התהליךשלכוללנימאודתמצות

הסכםשלנוטריוניתרגוםהשארביןהכוללים,להריוןהשלישיהטרימסטרלקראתהמשפטלביתמסמכיםהגשתכוללהתהליך
.לעבריתהמלאהפונדקאות

אתשניסחהד"עואותהובעיקר,מדינהאותה,סוכנותאותה)לשלכםדומהחוזהתרגמושכבראחריםהוריםלחפשתוכלו
גםהאמריקאיהדיןפסק)נוספיםתרגומיםהזמנתלטובת.כסףפחותיעלהמתרגםאותואצלדומהתרגוםכללבדרך,(...ההסכם

.אתכםיפנההמקומיהדיןעורך,(נוטריוניתמתורגםלהיותצריךהוא

נסיעתםלפניעודדםדגימותלמסורלהוריםיורהכ"בדהצו;רקמותבדיקתלביצועמשפחהלעניינימשפטביתשלצולקבליש
קצתיהיההמשפטיההליך,הענייןלטובתלקונסוליהלנסועברצונכםאיןאם.בקונסוליהייאספוות/מהתינוקהדגימותבעוד,ללידה

טיסהאפילואוהארוכההנסיעהשגםתשכחואלומנגד)שלכםהמקומיד"עוהשלהעבודהבדיוקזאתאבל–מורכביותר
.(מההפטרהסיפורלהיותיכולה,תאומיםעםבעיקר,לקונסוליה

מציע.אותולמצואקשהקצת,אשפוזבמגדלקטןחדרון)השומרבתלרקמותלסיווגבמעבדהקובעיםDNAלבדיקתהתוראת
שלהמספרהנהאבל,עבורכםהתורבקביעתלטפלאמוריםבארץשלכםהדיןעורכי.(קומהולעלותהלבמכוןדרךלהכנס

מכםשלקחוהבדיקותביןמשוויםבמעבדה.(4שלוחה,דורית)03-5302829:בעצמכםלהתקשרתרצואםש"בתההמעבדה
פסקמתן,המדינהתגובתקבלת,המשפטלביתהבדיקהתוצאותולמשלוחלאיסוףלדאוגצריכיםשלכםהדיןועורכי,ים/ומהילד

.האזרחותאישורלטובתהפניםמשרדלהנהלתהחומריםכללושילוח,הדין

.הביולוגיהאבתחתהילדאתלרשוםאפשרזהבשלב

אזרוח הילדיםחוזרים לארץ

-בגדול , אבל שוב–כשתקבלו את אישור משרד הפנים לרישום הילדים פעלו בהתאם להוראות עורכי הדין 
י זהות ישראליים  /ולקבל מספר, עליכם לגשת ללשכת הרישום בסניף המקומי של משרד הפנים בהתאם לכתובתכם הרשומה•

.ו בספח של ההורה הגנטי/שיירשם, ות/לתינוק
לא  )03-7632525: רחל או גלית: בלשכה בתל אביב מומלץ לתאם מראש מועד הגעה מול הפקידה שאחראית על הרישום•

(.להתייאש לעיתים אם הן לא זמינות

:חשוב מאד להביא אתכם לטובת הרישום

תעודת הזהות של האב הגנטי כולל הספח
הדרכונים האמריקאים של הילדים
 המקורייםהאפוסטיליםתעודות הלידה המקוריות עם
מהרגע שהם מקבלים אזרחות  )רק אז יש חובת נוכחות אישית של הילדים , אם אתם רוצים להנפיק לילדים דרכונים ישראליים

(.ישראלית הם חייבים לצאת ולהיכנס מישראל רק באמצעות הדרכון הישראלי שלהם
תעודות הגיור השונות שקיבלתם

עשויים להציע לכם לרשום ישירות את , אם יש לכם תעודת לידה שעליה רשומים שניכם, כשתלכו למשרד הפנים לבצע את הרישום
ויכול להיות , עם הסתייגות שמדובר בהכרה רישומית בלבד ולא הכרה מהותית)אבירם -טבק/י בגץ ממט"עפ, שני בני הזוג כהורים

(.  שגם בכפוף לדרישה לחתום על מסמך הצהרה שאתם מבינים כי אין מדובר בהכרה מלאה בהורות

או לא לרשום , גנטי או להסתפק ברישום-גושפנקא חוקית מלאה להורה הלאשיתןבשלב זה תחליטו אם לחכות לצו הורות פסיקתי 
.כלל הורה נוסף במקרים של הורה יחיד או משיקולים אחרים

רישום במשרד הפנים חוזרים לארץ
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החודשים12-מאחדבכלהשכרעלמצהירהואובולאומילביטוחטופסלהוציאיכולהשכרחשב,מסודרעבודהבמקוםשעובדלמי
.בארץלאומילביטוחומגישיםלידהדמילתביעת(356טופס)לאומיביטוחשללטופסמצרפיםזהאת.האחרונים

אולהתחלףשתרצוככל.שמכםעלהאמריקאיתהלידהתעודתבאמצעותאפילוזאתלעשותניתןלאומיביטוחסניפיברוב
במשרדשרשמתםל"חונישואיסמךעלאו:זוגכבנילאומיבביטוחמוכריםלהיותצריכיםאתם,הלידהבחופשתבינכםלהתחלק

קבלתאתלעכבלאכדיהלידהלפניעודמראשלעשותשכדאימה,לאומיבביטוחבציבורידועיםתיקפתיחתסמךעלאו,הפנים
.לארץהגעתכםעםהלידהדמי

הלידהחופשתאתלהתחילניתןלא)הלידהמיוםהחל,שבועות15עלעומדתיחידתינוקעבורלידהחופשת2018בשנת
.בהלהתחלקיכוליםמוכריםזוגבניוכאמור,שבועות18שלבתשלוםחופשהניתנתתאומיםעבור;(הלידהיוםלפניבתשלום

בילדיםמדוברכיהצלבהיעשהלאומישביטוחרבסיכוייש,ילדיםשניעלאבותלשנינפרדותלידהחופשותבעניין!לבשימו
ומקוםתאריךפיעל,הילדיםשלהמשפחהשםפיעל,הלידהבתעודותהכתוביםההוריםשמותפיעל)משפחהלאותהשנולדו
.לאומילביטוחכספיםלהחזיריצטרכו"יחידילדשל"נפרדותחופשותשתישלקחומיואז–(המגוריםכתובתפיועל,הלידה

מעלקצת–ות/התינוקשלהראשונייםהצרכיםלטובתשנועד,הלידהמענקאתגםוקבלובקשולידהלדמיהבקשהעםיחד
.תאומיםעבורשח8,800-לקרוב,אחדילדעבורשח1,750

דמי לידה ומענק לידהחוזרים לארץ

החזר הוצאות אשפוזחוזרים לארץ

הסכומיםבגיןרק–וגם,הפונדקאיתשלולא)*הילד*שלהחוליםביתהוצאותלהחזרבקשהגםלהכלילאפשר,הטופסבאותו
:בטופסהבקשותאתלפצלמומלץ,מתעכביםהאשפוזהוצאותעלתשלוםאישוריאם.(ביטוחפרמיותכולללא,ידכםעלששולמו

.הלידהממועדחודשים18עדלבקשאפשרהאשפוזהוצאותהחזריאת

.אמריקאיתלידהתעודתגם,וכאמורהאמריקאיהדרכוןאתלהביאצריך,ישראליתזהותתעודתלילדאיןאם

–עבורווההכנההפתיחרקהואעכשיועדשקרהמהשכל,ביותרוהחשובהאמיתיהפרויקטאתלהתחיללכםנשארעכשיו,זהו
.ההורות

ORMבפהאנחנושגםוזכרו–שצריךכמויעבורשהכל,בהצלחההמוןשיהיה ISRAELשצריךדברלכלבשבילכםבארץנמצאים,
.ב"ובארהבארץהדיןועורכיהמלווההאמריקאיתהסוכנותגםכמו

ORMמשפחות"שלהפייסבוקבקבוצותלהיעזרגםמומלץ ISRAEL"התהליךאתשעברואחריםהוריםעםולהתייעץ,ללקוחותינו
.ב"בארהזמןבאותושנמצאיםאחריםטרייםהוריםלהכיראפילוואולינוספיםטיפיםלקבל,לאחרונה

...לסיום

ORM ISRAEL www.orm-il.com

http://www.orm-il.com/


הערות
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