
הופכים חלומות למשפחה



 )ORM או בקיצור( Oregon Reproductive Medicine מרפאת

הוקמה בשנת 1989 בעיר פורטלנד שבמדינת אורגון, השוכנת 

בצפון מערב ארצות הברית. המרפאה מסייעת בהקמת משפחות 

רבות ברחבי העולם ומובילה בגאווה לאורך שנים את דירוגי 

המרפאות בארה"ב. ידע, טכנולוגיה והון אנושי מקצועי ומיוחד הם 

רק חלק ממאפייניה או יתרונותיה של המרפאה ומה שעומד מאחורי 

הצלחתה הגדולה.  

עם הפנים קדימה

תחום רפואת הפריון במגמת התפתחות ולמידה מתמדת ובעל 

טכנולוגיות מהפכניות. אנחנו ב-ORM עוקבים באדיקות אחר 

המילה האחרונה ודואגים להתעדכן ולהצטייד בטכנולוגיות 

החדישות ביותר. הכל מתחיל במעבדה האמבריולוגית שלנו- בה 

יישמנו את מיטב החידושים, ממשיך דרך שימוש במיומנויות של 

 )Clean Rooms( "מהנדסים מומחים בהקמת "חדרים נקיים

ומלווה לאורך כל הדרך בתכניות חדשניות ושיטות מתקדמות בהן 

אנו נוקטים כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבור מטופלינו. 

החלום שלכם. האתגר שלנו

אנו מבינים שלעבודה שלנו ישנה השפעה אדירה על חייהם 

וחלומותיהם של קהל לקוחותינו ומשפחותיהם. זו הסיבה 

שהמשימה שלנו היא כל כך מאתגרת, מרגשת ומספקת. לשם כך 

אנו דואגים לספק את הפתרונות הרפואיים הטובים והמתקדמים 

ביותר. בין אם הלקוחות מגיעים אלינו מארה"ב או מכל מקום אחר 

בעולם אנו יודעים להתאים את הטיפול הטוב והמתאים ביותר 

עבורם.

נכון, התפקיד שלנו הוא לעשות כל שביכולתנו על מנת לדאוג 

לצרכים הרפואיים של המטופלים שלנו, אבל מה שעושה אותנו 

לארגון מיוחד הוא דווקא מה שקורה בין השורות. בנוסף לטיפול 

האישי, המסור והחם שאנו ידועים בו המרפאה מוכרת בכל העולם 

באחוזי ההצלחה המדהימים שלה. בשנים האחרונות השגנו מעל 

90% אחוזי הצלחה ללידה בהחזרה ראשונה ומעל ל-80% אחוזי 

הצלחה ללידת תאומים בתכנית הפונדקאות שלנו. בכל זמן נתון יש 

לנו מעל 150 פונדקאיות בשלבי המסלול השונים, ואנו גאים לעזור 

למשפחות רבות מכל העולם. 

עם זאת - לא הכל זה מספרים! במיוחד לא בתהליך רגשי שכזה. 

צוות המרפאה נוקט בגישה מיוחדת היוצרת קשר חזק ופתוח עם 

המטופלים שלנו וזאת כדי להדריך אותם לאורך כל הדרך בקבלת 

ההחלטות השונות, להעניק להם מידע והדרכה בכל שלבי התהליך 

אפילו בביקורים בפורטלנד.

בשלב בחירת המרפאה וחיפוש אחר זו המתאימה והנכונה אנו 

ממליצים לחקור וללמוד על אחוזי ההצלחה של מגוון המרפאות. 

הנתונים מפורסמים משנה לשנה על ידי ה-SART, ארגון בלתי תלוי, 

המקבל לידיו את הנתונים הרשמיים מהמרפאות השונות ומדרג את 

אחוזי ההצלחה של כל המרפאות בארה"ב לאורך השנים.

על המרפאה
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ד"ר אליזבת ברבירי

קיבלה את התואר הראשון שלה בהצטיינות מאוניברסיטת ייל ואת הדוקטורט ברפואה 

מאוניברסיטת קונטיקט לרפואה. את ההתמחות השלימה במחלקת יולדות וגניקולוגיה במרכז 

הרפואי "מקגוו" באוניברסיטת נורת'ווסטרן.

 

ד"ר ברבירי היא מומחית מוסמכת באנדוקרינולוגיה ואי-פוריות והצטרפה למרפאה בשנת 

.2009

 

ד"ר ברבירי מאמינה בטיפול רפואי בתחום הפריון אשר מותאם אישית למטופל. כחלק מכך, 

היא שמה לה למטרה להכיר כל אחד ואחת מבין מטופליה באופן אישי, כך שתוכל לתת מענה 

לצרכים הרפואיים המדוייקים. באמצעות ההתמקדות במטופלים, היא שואפת לאבחן כל היבט 

של אי-פוריות כדי לזהות את הטיפול האפקטיבי והמוצלח ביותר למטופל.

ד"ר ברנדון בנקובסקי

בעל תואר ראשון בהנדסה ביו-טכנית מאוניברסיטת קורנל והסמכה בג'ורג'טאון. את שנות 

ההתמחות בגניקולוגיה ויילוד, ותת התמחות בטיפולי הפריה חוץ גופית )IVF( עבר בבית החולים 

ג'ון הופקינס, אשר דורג במקום הראשון בארה"ב במשך 22 שנה.

ד"ר בנקובסקי הוא שותף בכיר במרפאה ורופא מטפל, בין השאר של המטופלים הישראליים.

ד"ר בנקובסקי משתמש בידע הרחב, הניסיון והוותק אותו רכש לאורך השנים ובצוות המקצועי 

אשר הקיף בו את עצמו, בליווי אישי של זוגות ויחידניים, בישראל ובעולם, בדרך להורות והקמת 

המשפחה.

ד"ר אמנדה הרלימן

סיימה את לימודי הרפואה ואת ההתמחות במחלקת מיילדות וגינקולוגיה באוניברסיטת 

OHSU בפורטלנד. היא ומשפחתה שמחו לחזור לאורגון לאחר שהשלימה את תת ההתמחות 

באנדוקרינולוגיה ופוריות באוניברסיטת ורמונט.

 

ד"ר הרלימן היא מומחית מוסמכת באנדוקרינולוגיה ופוריות, והצטרפה למרפאה בשנת 2013. 

היא מתמחה בניתוחים היסטרוסקופים וחסידה נלהבת של הקפאת ביציות מוקדמת לנשים 

צעירות.

ד"ר הרלימן קיבלה את פרס ASRM/SREI היוקרתי על מחקרה המתמקד בבריאות הלב וכלי דם 

ותסמונת השחלות הפוליציסטיות. בנוסף, היתה מעורבת במחקר קליני שנערך על ידי הרשות 

לרפואת פוריות בנושא האפשרויות לטיפול בזוגות עם בעיות פוריות לא מוסברת ותסמונת 

השחלות הפוליציסטיות.

ד"ר ג'ון הסלה 

סיים את לימודיו בהצטיינות בביוכימיה מאוניברסיטת הרווארד וקיבל את הדוקטורט ברפואה 

 UCLA את ההתמחות עשה במחלקת יולדות וגינקולוגיה באוניברסיטת .OHSU מאוניברסיטת

וזכה במילגה והתמחות באנדוקרינולוגיה ופוריות באוניברסיטת ג'ונס הופקינס.

 

ד"ר הסלה הוא מומחה מוסמך באנדוקרינולוגיה ופוריות, והצטרף למרפאה בשנת 1999 

 Clean" ושותף בהקמה של מעבדת האמבריולוגיה מסוג – IVF-בתור אחד ממייסדי תכנית ה

Rooms" הראשונה בעולם.

 

ד"ר הסלה ידוע בעולם בשל השיטות החדשניות שלו לטיפולי פוריות, ועל העקשנות 

והמסירות הכוללת שלו לסייע למטופליו להגשים את חלומם להריון מוצלח.

הרופאים
שלנו
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אדם אגילר
מתאם לקוחות 

אדם הוא מתאם הלקוחות והטיפולים במרפאה אשר מטפל בעיקר 

בלקוחות הישראלים, מסייע להם בתהליך מול הגורמים במרפאה, 

תיאום התורמות, עזרה והכוונה בתהליך ודואג ללוחות הזמנים מול 

הפונדקאית והסוכנויות. אדם הוא אבא לאמיט בן השנה, מבשל 

מדהים ואוהב להעביר את הזמן עם המשפחה הקרובה. 

 צוות
המרפאה
בארה"ב 

קארי צ’שיר
מנהלת תיאום לקוחות בינלאומיים

קארי הינה מתאמת הלקוחות שתלווה את ההורים לקראת הביקור 

במרפאה. קארי מכירה כל פרט בתיק הרפואי של כל הישראלים, 

אין ספק שמדובר בגאונות אמיתית. קארי תתאם את לוחות הזמנים 

ותוודא שהכל נעשה בהתאם להנחיות ה-FDA ושלא נשכח שום 

חלק בתהליך, ושאתם תרגישו בבית גם בפורטלנד.

קורבי ברנס
ORM DONORS מנהלת את מאגר תורמות הביצית  

קורבי מנהלת את מאגר התורמות של המרפאה, יחד עם הצוות 

שלה אחראית על גיוס תורמות, ניהול הסייקלים וניהול הקשר עם 

ההורים המיועדים.

בעזרת ההכרות עם מאגר התורמות, קורבי מצליחה להציע להורים 

תורמות פוטנציאליות אשר מתאימות לחיפושיהם בהצלחה יתרה 

ועושה זאת באהבה רבה.

אמלי מאונטס
ORM Genomics מנהלת המחלקה הגנטית

אמלי היא יועצת גנטית מוסמכת בעלת למעלה מ-15 שנות ניסיון. 

אמלי עוזרת להורים לעתיד לנווט במבוך של עולם הגנטיקה 

והבדיקות הגנטיות, מספקת ייעוץ גנטי להורים המעוניינים במידע 

נוסף כללי או ספציפי על המטען גנטי שלהם או משפחתם, או לגבי 

המטען הגנטי של תורמת הביצית/הזרע איתם הם יעבדו.
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החל משנת 2012 המרפאה פועלת בישראל וליוותה מאות תהליכי 

פונדקאות של זוגות ויחידים. לפני מספר שנים החליטה המרפאה 

להיות המרפאה היחידה בעולם המקימה נציגות ישראלית אורגנית 

עם צוות עובדים אשר נמצאים פה בארץ, מלווים את לקוחותינו 

במסע להקמת המשפחה, עוזרים ומסייעים בכל אבני הדרך 

בתהליך ועד שחוזרים לארץ עם הילד או הילדים.

איתכם כל הזמן ובכל שעה

ניסיון העבר לימד אותנו כי תמיכה וליווי של קהל לקוחותינו בארץ 

לא יכול להתקיים בהתאם לשעות הפעילות הסטנדרטיות של 

סוכנויות מתווכות בשל המרחק הגאוגרפי והבדלי השעות. מה גם 

שעיקר התמיכה נדרשת בשעות הפחות שגרתיות. בשל כך, הצוות 

שלנו בארץ זמין עבורכם תמיד- לענות, לייעץ, להפנות ולדאוג לכך 

שהתהליך אותו אתם עוברים יתנהל בצורה הטובה ביותר.

  ORM-בלעדי ב
 מחלקה

 ישראלית 
מקומית 

פייס טו פייס - ברשת וגם במציאות

המחלקה הישראלית מתחזקת קהילה סגורה, הפעילה ברשתות 

החברתיות שנועדה לחבר בין כל לקוחותינו בארץ. החברים בקהילה 

חולקים חוויות ומשתפים אחד את השני בטיפים ובנקודות חשובות 

מהמסעות המרגשים של כולם.

נוסף על כך, מארגנת המחלקה הישראלית אחת לתקופה מפגשים 

במגוון נושאים המספקים ידע ועניין להורים המיועדים. הרצאות 

של עורכי דין בתחום המשפחה, פסיכולוגים, אנשי חינוך לגיל הרך, 

קורסי עזרה ראשונה ועוד. אלו הם רק חלק מהתכנים שיעשירו 

אתכם וינסו להכין אתכם לקראת השינוי המשמעותי שהולך 

להתרחש בחייכם. כמו כן מפגשים אלו נותנים הזדמנות לפגוש 

זוגות נוספים שחווים את אותו התהליך, להכיר אותם ולהחליף חוויות 

ומידע.

"כשאני ובן זוגי החלטנו לצאת לדרך ולהקים יחד את המשפחה 

שלנו היינו קצת אבודים. בין סבך האפשרויות והפתרונות לא 

הצלחנו למצוא את המענה האמיתי, הכן והישיר שיוכל ללוות אותנו 

בתחושת ביטחון. הכרנו את נקודת הפתיחה טוב מאוד, ידענו מה 

אנחנו מקווים שתהיה נקודת הסיום אבל הדרך מכאן לשם הייתה 

אפופה כולה בחוסר וודאות ובחוסר נגישות. היינו מבולבלים 

והרגשנו שאנחנו צריכים מענה שילווה אותנו מתוך נסיון אמיתי 

והכרות מעמיקה עם הגורמים והתהליך. יחד עם ההתרגשות 

והמתח שהולכים יד ביד עם התהליך יש המון החלטות לקבל, 

התמודדויות רבות ולא מעט דאגות. מצאנו את עצמנו מול 

עשרות גורמים שונים שנמצאים ברובם בצידו השני של העולם, 

מחפשים אחר מידע ונעזרים בנסיון של חברים שעברו תהליך 

דומה. נאלצנו לעבוד קשה יותר, לרוב לא בשפת האם שלנו, 

על-מנת להגיע לתוצאות בתהליך. המסע שלנו, רווי במטענים 

גם ככה, דרש לקחת על עצמו מעמסות נוספות שהן לא הכרח 

לזוגות מקומיים. הבנתי שחייבת להיות דרך אחרת לעשות את 

זה - להקל על ההורים על ידי תפירת פתרון מושלם ומרוכז במקום 

אחד, קרוב אלינו, נגיש לנו בכל שעות היממה, בשפת האם שלנו 

ובתנאים שלנו. הבנתי שמישהו צריך להרים את הכפפה כדי לעזור 

להקים מסגרת בה אפשר להתייעץ ולחלוק, להשען ולהתייעץ עם 

מי שנמצא בתהליך, כמו גם כמובן אנשי מקצוע שיכווינו וידריכו 

מנסיונם האישי. 

כשנקראתי לדגל לפתח את המחלקה הישראלית ידעתי שזו 

ההזדמנות שלי להשפיע על חיים של אנשים, להיות חלק מהקמה 

של משפחות חדשות ובכלל ממהפכת הפונדקאות בישראל, וליישם 

את כל הידע והנסיון שצברתי כדי להגשים חלומות גם לאחרים."

“

ארז ברון
מנהל המחלקה הישראלית

נשוי לרועי ואב לדפנה ודניאל, תאומות שנולדו מתהליך פונדקאות במרפאה.

עסק בתחום ההיי-טק והפיתוח העסקי במשך שנים. לאחר הנסיון שחווה בעצמו בתהליך הפונדקאות, 
החליט על שינוי כיוון ועבר להתעסק ולהשקיע את מרצו ופועלו בעולם זה.
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באופן טבעי לתהליך כמו פונדקאות יש שלבים רבים, חלקם 

פשוטים וחלקם מורכבים. אפילו להמתנה בתוך התהליך יש מרכז 

כובד משלה ואנו מודעים גם למרכיב הזה.

 

השירות שלנו מציע לכם את המסלול הכי בטוח, חוקי ושקוף שיש 

לעולם הפונדקאות להציע לכם, במסלול הוותיק ביותר בישראל.

 

אנו יודעים שבדרך לחלום יצוצו שאלות וקרוב לוודאי שגם דאגות. 

אנחנו פה בשבילכם, זמינים לכל התקוות ופנויים לכל החששות.

 

התהליך המוצג הינו תהליך לדוגמא ולהתרשמות בלבד. מטבע 

הדברים אנו מציעים פתרונות אישיים המתאימים לכל הורה לעתיד.

מתחילים לדבר לעניין
 

מרגע שקיבלנו החלטה ובדקנו את כל מה שצריך אנחנו מתחילים 

לקדם את התהליך. השלב הראשון הוא כמובן שיחת היכרות עם 

מי שיטפלו בתהליך שלכם לאורך כל הדרך- עם הצוות הרפואי של 

המרפאה שבראשה עומד ד"ר ברנדון בנקובסקי. במהלך השיחה 

תעברו על פרטים מהתהליך השלם: היבטים רפואיים, סוגיית 

החזרת עוברים )יחיד מול תאומים, חלוקה בין בני הזוג ועוד(, ביצוע 

של בדיקות גנטיות מתקדמות )CCS( ומענה על כל שאלה נוספת 

שעלולה להטריד אתכם. בהמשך תקושרו כמובן עם מתאם התהליך 

שלכם, אדם אגילר או קארי צ'שייר שיערכו אתכם שיחה נוספת על 

מנת להסביר מה הלאה. השיחות יבוצעו מולם, מול גורם אנושי חי 

ומגיב ולכן תוכלו לקבל מענה לכל שלב ושלב בתהליך.

השלב הבא יתחיל כשמתאם התהליך יפנה אתכם למספר בדיקות 

רפואיות בארץ, ינחה אתכם למילוי טפסים ושאלונים של רשות 

הבריאות האמריקאית ובסופו של דבר גם ישלח לכם מסמכים שונים 

וטפסי הסכמה פיננסים. את הבדיקות הרפואיות והטפסים תמלאו 

מול רופא המשפחה בארץ בקופת החולים ותשלחו בחזרה אל 

המרפאה.

איך בוחרים תורמת ביצית?
 

במאגר תורמות הביציות של המרפאה יש כ-180 תורמות 

פוטנציאליות. התורמות עברו סינון רפואי וגנטי מקדים, שאלוני 

בריאות ובדיקות נוספות. אתם תיחשפו למאגר מידע עצום על כל 

תורמת ותורמת: תמונות מילדותה ועד היום, מאפיינים חיצוניים 

כמו צבע עיניים גובה או גוון קול, תיחשפו לציוניה האקדמיים 

ולמקצועות אותם בחרה ללמוד, לימדו מה עיסוקה ומה תחביביה, 

תוכלו לראות היסטוריה רפואית של התורמת עד שני דורות אחורה 

ועוד המון מידע.

המידע הזה יעזור לכם לקבל תמונה שלמה לגבי התורמת, אבל הוא 

יכול בהחלט קצת לבלבל. בשביל זה בדיוק אנחנו כאן- אנחנו נכווין 

אתכם להתחיל בחיפוש אחר התורמת לקראת ביקורכם הראשון 

במרפאה ונעמוד לשירותכם יחד עם מנהלות המאגר עצמן כדי 

לעזור ולסייע לכם לזקק את הדרישות שלכם ולבנות לעצמיכם את 

סדר העדיפויות שלכם.

 

על התהליך

»
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איזה סוג קשר תרצו עם הפונדקאית? כמה רחוק תרצו שתגור מבית 

החולים? האם תרצו תינוק אחד או תאומים? הסוגיות הללו הן רק 

קצה הקרחון בהגדרת הצרכים והתשובות שלכם, מעבר למציאת 

הפונדקאית המתאימה, גם יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם המשפטי 

מולה.

 

עניתם על השאלות? עכשיו נותר להמתין לפונדקאית שהסוכנות 

תתאים לכם. אתם תקבלו פרופיל של פונדקאית שנמצאה 

מתאימה ויחד איתנו נוודא שכל הצרכים שלכם באמת נענו. תקופת 

ההמתנה הזו עד לקבלת הפרופיל משתנה מסוכנות לסוכנות אז 

אל תדאגו אם לכם לוקח קצת יותר זמן מזוג אחר שהתחיל את 

התהליך גם כן, כבר אמרנו שאין קיצורי דרך. מבחינה רפואית תוכלו 

תמיד לקבל חוות דעת נוספת מהצוות הרפואי במרפאה גם אם 

הפונדקאית כבר עברה סינון כזה- אין דבר כזה להיות זהירים מדי.

 

עברנו על הפרופיל, ווידאנו את התאמתה הרפואית והיינו 

מרוצים? הגיע הזמן לדבר. יש רק מטרה אחת בשיחה ביניכם לבין 

הפונדקאית והיא ליצור ביניכם קשר. אתם הולכים להיות חלק 

בלתי-נפרד מהחיים שלה, והיא הולכת להיות חלק בלתי-נפרד 

מהחיים שלכם! אתם לוקחים יחד חלק באותו התהליך והעובדה 

הזאת תקרב ביניכם כמו חברים טובים, אפילו כמו משפחה. ספרו 

לה על הסיבות שבגללן אתם רוצים להקים משפחה, ספרו לה 

על התכניות לעתיד ומידת הקשר שתרצו והכי חשוב- תביעו את 

תודתכם והערכתם! שמעו מה יש לה להגיד, מה הביא אותה להיות 

פונדקאית ועל אורח חייה, תתעניינו. על פי רוב, ההורים שלמים 

עם בחירת הפונדקאית משום ששני הצדדים מגוייסים להצלחה, 

זכרו זאת ונסו לבנות לכם קשר תומך שיחבר אתכם לאורך התקופה 

הקרובה.

 

אפשר חתימה?
 

הכל הוחלט ונותר רק לסגור את החוזה מול הפונדקאית. גם עכשיו 

אתם לא לבד, אתם תקבלו יעוץ משפטי מעורכי דין בארץ ובארה"ב 

שיעזרו לכם לנסח את החוזה- החל מקביעת הבסיס המשפטי 

לקשר שלכם עד לדרך בה התהליך כולו יתנהל. חשוב להתייעץ עם 

עורכי דין בארץ ובארה"ב על-מנת לנסח חוזה שדואג לאינטרסים 

שלכם כמו גם של הפונדקאית, כך ששניכם תרגישו בטוחים לקפוץ 

למים ולהתחיל את המסע.

 

ארזתם לבד?
 

התיקים כבר מוכנים, גם הדרכונים והויזה- אבל לאן באמת 

מועדות פניכם? הטיסה שלכם לפורטלנד מעבר לפינה וגם שם 

לא תעברו שום שלב בלי ההכוונה שלנו. במרפאה תפגשו עם 

גנטיקאית המרפאה והאמבריולוגית שיסבירו לכם על כל ההליך. 

פסיכולוגית מוסמכת תשוחח אתכם על הצעדים הראשונים להורות 

בפונדקאות. תעברו בדיקות רפואיות, בדיקות גנטיות מקיפות ותבינו 

את לוחות הזמנים המדוייקים מול נציגת המרפאה. סיימתם את כל 

אלה? הגיע הזמן להקפיא דגימת זרע. 

החלום כבר לא כל כך רחוק
 

בשלב הזה נעבור תקופה של כחודשיים בה תתחלנה תורמת 

הביצית והפונדקאית לקבל טיפולים רפואיים אשר יכינו אותן לשלב 

שאיבת הביציות. ברגע שהביציות נשאבו ניתן להתחיל לעבוד, 

בעזרת תהליכים מתקדמים, על ייצור העוברים.

לאחר יצירת העוברים וסיום הבדיקות המתקדמות, יתואם תאריך 

החזרה של העוברים אל רחם הפונדקאית.

בתום ההחזרה היא תשאר במעקב יומי של המרפאה ולאחר כ-10 

ימים מיום ההעברה תבוצע בדיקת בטא המעידה על קליטת ההריון.

יש הריון! בתקופת הטרימסטר הראשון המרפאה תעקוב מקרוב 

אחר כל צעד בהתפתחות אצל הפונדקאית, תתאים את הטיפולים 

ההורמונלים והתרופתיים לתוצאות הבדיקות ותעדכן בכל שלב 

ושלב. בינתיים אתם תוכלו לישון בשקט ולצפות לשבוע ה-12 להריון 

בו הפונדקאית תגיע לבדיקת אולטראסאונד ותוכלו כבר להבחין 

בתינוק/ות שלכם!

 

אנחנו בהריון!
 

בסוף הטרימסטר הראשון הפונדקאית עוברת לטיפול רפואי מטעם 

הביטוח שילווה אותה עד הלידה. עכשיו זה הזמן שלכם להינות 

מההריון בלי לחצים מיותרים. אתם רוצים לתכנן את חדר הילדים? 

רוצים לצאת לנופש קטן מהעבודה ולהינות אחד מהשני לפני 

שלא תהיו כל-כך לבד? אל תהססו ותעשו זאת! קחו חלק במפגשי 

ההכנה להורות שאנחנו עורכים, תיהנו מהזמן הפנוי וזכרו לשמור 

על הקשר עם הפונדקאית. תהיו שם בשבילה, אתם אמנם יכולים 

לנוח אבל אתם עדיין בתוך המסע הזה יחד. הורים רבים נוסעים גם 

לביקור סביב השבוע ה-20 של ההריון, להזכיר לפונדקאית שאתם 

עוד בתמונה ולהזכיר לעצמכם את הקסם שבדרך. מה גם שסקירת 

המערכות הגדולה מתבצעת בערך בשלב זה ורבים רוצים להיות שם 

לחוות את הכל ממקור ראשון.

במקביל אנחנו נעבוד מול סוכנות הפונדקאות בה תבחרו, 
כדי שבסופו של דבר התהליכים יתמזגו לאחד בצורה הטובה 

ביותר.

אז איך בוחרים סוכנות?
 

כמרפאה, אנחנו עובדים עם סוכנויות פונדקאות רבות אשר עומדות 

בסטנדרטים הרפואיים והמקצועיים שהצבנו, מתוכן אתם תצטרכו 

לבחור את הסוכנות שתרצו לעבוד מולה. איך בוחרים? אנחנו נוכל 

תמיד לייעץ ולספק מידע מנסיוננו לגבי הסוכנויות איתן יש לנו רקע 

חיובי, מההיבט הרפואי כמו גם מההיבט המקצועי. אנחנו נוכל 

לעזור ולתאם שיחות היכרות, לשמוע על הליך סינון המועמדות, 

להבין מה הקריטריונים שלהם. תוכלו להתייעץ ולעבוד עם עו"ד 

מקומי מול טיוטת החוזה שתקבלו מהסוכנות. שמעו כמה הצעות 

באוזן ביקורתית והיעזרו באנשי מקצוע לפני שתבחרו את הסוכנות 

שתתאים לכם. זכרו שאנחנו במרפאה מכירים את הקהל הישראלי, 

מודעים לצרכים שלו ולייחודיות שלו ונוכל לעזור לקבל את ההחלטה 

על רקע הידע הזה.

שלב ההגדרות
 

בחרנו סוכנות, חתמנו על ההסכם ועכשיו הגיע שלב ההגדרות. 

אתם תשאלו שאלות רבות ותרואיינו על-מנת להכווין ולהגדיר את 

הצרכים שלכם מהתהליך. אלו שאלות שאתם תצטרכו לענות עליהן 

כדי להנחות את הסוכנות באיתור הפונדקאית המתאימה עבורכם. 

 מתי לצפות?

 

ברגע שנדע מה תאריך הלידה המשוער תוכלו כבר להזמין כרטיסי 

טיסה. בתקופה שלאחר הלידה, לצד השמחה, תצטרכו לדאוג גם 

להליכים בירוקרטיים ומשפטיים כדי להסדיר את המעמד שלכם. 

אתם תקבלו מאיתנו הדרכה וליווי מלא כמו בכל שלב אחר בתהליך. 

תנפיקו להם דרכון אמריקאי, תחתימו את תעודת הלידה עם 

שמכם, תעבירו אותם גיור במידה ותרצו ותטפלו גם בכל הפעולות 

הרלוונטיות מול מדינת ישראל.

בשעה טובה! אתם הורים!
 

זכיתם ביתרון הגדול לחוות את הרגעים הראשונים שלכם עם 

הילדים בלי התנפלות מיידית של המשפחה והחברים. העולם 

מחכה לכם בחוץ, או יותר נכון בארץ, ואתם יכולים סוף-סוף להפסיק 

לחלום ולהתחיל להינות מהמציאות- משפחה. מזל טוב! הגיע הזמן 

לחשוב על חסכונות ללימודים הגבוהים, לא?
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נתחיל מהעובדה הבסיסית - תהליך הפונדקאות הוא תהליך מורכב 

שמערב בתוכו גורמים רבים ויכול לכלול תרחישים לא מתוכננים. 

אנחנו ב-ORM שמים אתכם במרכז ולכן יצרנו מסלול בטוח בכל 

ההיבטים, המכיל בתוכו את מרבית התרחישים האפשריים ושיעניק 

לכם את הביטחון בתהליך.

ביטחון כלכלי 

יצרנו מסלול הכולל בתוכו את מרבית התרחישים השכיחים בתהליך, 

המכיל את העלויות הצפויות; בשקיפות מלאה, בלי כוכביות וללא 

האותיות הקטנות. 

ביטחון של ניסיון והצלחה

ORM הנה מרפאה ותיקה )מאז 1989( המורכבת מצוות מקצועי 

עם טובי המומחים בתחום ובעלת נציגויות מסביב לעולם. המרפאה 

מחזיקה באחוזי ההצלחה מהגבוהים ביותר בארה”ב )האתרים 

הרשמיים מעידים על כך(. 

בשנים האחרונות המרפאה עובדת עם הקהל הישראלי ושותפה 

גאה בליווי של יותר מ-200 תהליכים, בהקמת עשרות משפחות 

חדשות ובמהפכת ההורות בישראל!

 ORM
 Global Gold
התהליך הבטוח 

ביטחון עם השותפים לדרך

בכדי ליצור תהליך מדויק ובטוח יותר, חברנו לנותני שירות מקצועיים 

ומנוסים )סוכנויות פונדקאות, גורמים משפטיים בארץ ובחו"ל ועוד( 

המכירים את הקהל הישראלי, את דרישות החוק המקומי ועובדים יד 

ביד ולאורך זמן ביחסים מקצועיים והדוקים עם המרפאה. 

ביטחון בלוקליזציה

ORM מתגאה במאגר תורמות ביצית איכותי של תורמות מקומיות 

אשר נבחרו בקפידה. המרפאה נמצאת בקשר הדוק עם סוכנויות 

מקומיות ופונדקאיות מהאזור, דבר המאפשר צמצום עלויות נסיעה 

הן של הפונדקאית והן שלכם. הקרבה הזו מאפשרת מעקב צמוד 

יותר על התהליך. בנוסף, החוק באורגון מאפשר רישום שני אבות 

בתעודת הלידה, אפשרויות לרישום טרום ופוסט לידה ואף מציע 

פתרונות גיור רפורמי מקומיים המוכרים על ידי המוסדות בארץ.

ביטחון בליווי - אחד משלנו

לאורך כל המסע תיהנו מליווי ישראלי מקצועי ומנוסה בעברית 

ובשעון הזמן המקומי אשר זמינים עבורכם בכל שאלה וגישור. 

נציגנו, שעברו ועוברים את התהליך בעצמם, מלווים בשנים 

האחרונות את לקוחותינו בארץ וצברו ניסיון וידע רב. הנציגים הללו 

זמינים עבורכם באופן תמידי ומלא לאורך כל התהליך.

"תהליך בטוח"?! יש דבר כזה! 
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אנחנו ב-ORM מחויבים ומתחייבים לטיפול אישי ולמתן שירות 

מקצועי ברמה הגבוהה ביותר עבורכם- ההורים המיועדים. אחת 

הדרכים לכך היא תחזוק מאגר תורמות ביצית נרחב ואיכותי המאושר 

רפואית על ידינו, יחד עם ההיכרות אישית שלנו עם התורמות 

במאגר.

כאחת המרפאות המובילות בעולם, אנו מסוגלים לבצע סינון קפדני 

למועמדות לתכנית התורמות שלנו ולפסול תורמות אשר אינן 

עומדות בסטנדרטים הגבוהים שאנו מציבים עבורן.

כל הבדיקות הללו מבוצעות לתורמות עוד לפני שהן מתווספות 

למאגר במטרה למצוא התאמה טובה עבור ההורים המיועדים. כך 

שכאשר אתם בוחרים תורמת מהמאגר שלנו, אתם יכולים להיות 

סמוכים ובטוחים שהיא עברה תהליך סינון מקיף, איכותי וקפדני ללא 

פשרות וסייגים.

מאגר תורמות הביצית של
המרפאה

כל תורמת במאגר התורמות הפנימי שלנו, בטרם 
קבלת אישור להיות תורמת וכניסה למאגר, עוברת 

מערך סינון מפורט הכולל, בין היתר: 

‹ שאלון רפואי, מפורט ומלא אודותיה ואודות 
המשפחה שלה.

‹ פגישה עם איש צוות רפואי במרפאה לסקירת 
ההיסטוריה המשפחתית והשלכותיה.

‹ בדיקה על-קולית )אולטרה-סאונד( של הזקיקים 
בשחלות, ובדיקות הורמונליות על מנת  להעריך 

פוטנציאל פוריות.

לעתים במאגרים חיצוניים, שלא מופעלים על ידי מרפאה, העובדים 

עפ"י פרוטוקולים שונים מתבצע סינון ראשוני ובסיסי בלבד. יש לכך 

השפעה כלכלית אדירה עליכם ההורים: בין אם ההוצאות הללו יפלו 

עליכם, ובין אם תצטרכו להתחיל תהליך רק בשביל שבשלב מאוחר 

יותר תדעו אם יש התאמה לתורמת.

אנו נמצאים בקשר אישי עם כל אחת ואחת מהתורמות. אנחנו 

לומדים להכיר ולסמוך אחד על השני ולעבוד ביחד לאורך כל הליך 

התרומה. בנוסף, אנחנו מכירים ומבינים את הזמינות של כל אחת 

מהתורמות,  מה שהופך אותנו למאגר איכותי ופרטי ששם לו 

למטרה את איכות התורמות ולאו דווקא את הכמות. בסופו של דבר 

המטרה היא הליך חלק, ככל האפשר, לכולם.

אנו עובדים עם ההורים המיועדים על מנת לזהות את הרצונות 

והדרישות שלהם מהתורמת מהסיבה הפשוטה שרק  לאחר 

שנבין את הצרכים של ההורים, נוכל לסייע ולמצוא את התורמת 

המושלמת עבורם. מתאמות התורמות שלנו יכולות להכווין את 

ההורים לתורמות המתאימות ובמידת הצורך להציג את הזמינות 

הקרובה של תורמות מתאימות.

אנחנו מגייסים בעיקר תורמות מקומיות שרובן גר בטווח של 70 

ק"מ מהמרפאה. רבות מהתורמות שלנו פתוחות לאפשרויות שונות 

של קשר עם ההורים המיועדים, במידה וירצו, להחלפת פרטים 

ואפילו לפגישה אישית עם ההורים. 

במרפאה צוות מגייסות ומתאמות שישמח לספק מידע נוסף על 

התכנית, המאגר, התורמות וכל דבר נוסף בנושא.

‹ בדיקות גנטיות וריצוף של למעלה מ-100 מצבים, 
מוטציות ומחלות גנטיות באמצעות המעבדות 

.Counsyl המתקדמות של

‹ בדיקות למחלות זיהומיות, בדיקת סוג דם, ספירת 
דם ובדיקה לאיתור שימוש בסמים.

‹ בדיקה פסיכולוגית מעמיקה לייעוץ, הכוונה, 
הערכה התנהגותית ובדיקת מוכנותה והיכרותה עם 

התהליך שתעבור. 

D O N O R S
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G E N O M I C S

CCS בדיקת
בדיקה כרומוזומלית מתקדמת 

 Comprehensive Chromosome(
)Screening

 ?CCS מה זה

הליך הפרייה בו משתמשים בתורמת ביצית והפרייה חוץ גופית, ישנן 
שתי שיטות מקובלות בהן ניתן להשתמש כדי לבחור אילו מהעוברים 

שיוצרו יוחזרו לרחם.

האחד, בדיקה בה העוברים נבחנים קודם כל תחת מיקרוסקופ, 
על מנת לבחור את העוברים עם הציון )Grade( הגבוה ביותר. 

ציון איכות העובר ניתן על פי פרמטרים שונים שניתן לאבחן בעין 
)עוברים שנראים הכי טוב, כמות וגודל התאים, פריצת התאים 

מהמעטפת וכו'(.

השיטה השנייה היא ביצוע בדיקה הנקראת CCS הסופרת את 
מספר הכרומוזומים בכל תא בעובר. כרומוזומים הינם "אריזות" של 

גנים, או DNA, הנמצאים בכל תא ותא של גוף האדם. בתצורה 
ה"נורמלית" ישנם 46 כרומוזומים בכל תא.

אנחנו יודעים שעוברים הבנויים מתאים עם מספר נכון של 
כרומוזומים הם בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להחזרה, כך 

שישתרשו ברחם ויובילו להריון מוצלח ובריא.

אנורמליות במספר הכרומוזומים הינה הסיבה הנפוצה ביותר 
למקרים של אי קליטת הריון והפלות הריון. 

איך הבדיקה מתבצעת והיכן?

בדיקת CCS מתבצעת באמצעות חיתוך לייזר והוצאה של בין 5 
ל-10 תאים מכל עובר, בהגיעו לשלב הבלאסטוציסט )בד"כ ביום 

החמישי או השישי(. 

התאים שהוצאו נבדקים באמצעות ריצוף מתקדם, הטכנולוגיה 
החדישה ביותר של ה-CCS, על מנת לוודא את מספר הכרומוזומים 

בתאים.

המעבדה הפנימית של ORM מבצעת את הבדיקה המתקדמת 
על ידי רפרוגנטיקאים )אנשים המתמחים גם בגנטיקה וגם בפריון( 
במעבדה הפרטית שלנו לבדיקות העוברים שהספיקה לצבור שם 

עולמי.

בזמן בדיקת ה-CCS העוברים עצמם מוקפאים וכך יכולים להמשיך 
את התהליך ולהיות מועברים לפונדקאית תוך זמן קצר.

מה הסיכונים של ביצוע ביופסיה 
והקפאה לעוברים?

‹ משנת 2010 ועד היום ביצענו ביופסיה ליותר מ- 4,500 עוברים 
ולמעלה מ-99.9% מהעוברים הללו שרדו את הביופסיה!

‹ מעל 95% מתוך העוברים הללו גם שרדו את פעולת ההקפאה 
וההפשרה.

‹ מחקרים רבים בעולם, בגופים רבים נוספים, מלמדים ששיעור 
ההשתרשות וקליטת ההריון ברחם של העוברים שעברו בדיקת 

CCS גבוהים מעוברים שלא עברו הבדיקה.

‹ מכל הנתונים הללו אנו לומדים שבידיים המקצועיות המתאימות 
CCS הינו הליך בטוח לעוברים.

»
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אנו נעזרים בתורמת צעירה. שמעתי 
שבעיות כרומוזומליות בעיקר נצפות 

בביציות של נשים מבוגרות?

עוברים בעלי כרומוזומים חסרים או עודפים הם נפוצים מאד ויכולים 

להופיע בכל הגילאים. מעבר לכך, בדרך כלל הם אינם קשורים 

 .)Counsyl( להיסטוריה משפחתית או לבדיקות הגנטיות שמבצעים

אצלנו ב-ORM גילינו ש-1 מכל 4 עוברים שנוצרים בעזרת תורמת 

ביציות הינם בעלי אנורמליות ולא יובילו להריון ותינוק בריאים, 

למרות שמדובר בתורמת ביצית צעירה.

האם ביצוע של בדיקת ה-CCS משפר 
את סיכויי ההצלחה במקרים של 

תורמת והפרייה חוץ גופית?

ראשית חשוב לזכור שב-ORM אחוזי ההצלחה הם גבוהים במיוחד 

גם לעוברים שנבדקו ב-CCS וגם לאלה שאינם )כמו החזרה טרייה(. 

נכון לשנת 2014 הנתונים הפנימיים שלנו אינם מראים על שיפור 

משמעותי בקליטת עוברים, בהחזרה של שני עוברים, שעברו 

את הבדיקה לעומת עוברים שלא עברו. אך ניתן לראות מגמה 

של שיפור בקליטת הריון תאומים בשימוש בעוברים שעברו את 

הבדיקה. אנחנו ממשיכים לנטר ולעקוב אחר הנתונים שלנו ונשמח 

לשתף אתכם תמיד בממצאים החדשים ביותר  במועד ביצוע 

ההפרייה שלכם.

אילו סיבות נוספות ישנן לביצוע 
הבדיקה?

‹ גילוי של אנורמליות כרומוזומליות כבר בשלב העוברי )כמו 

תיסמונת דאון( שיכולות לפגוע בבריאות המנטלית והפיזית של 

התינוק.

‹ גילוי המין של כל אחד מהעוברים )XX או XY, זכר או נקבה( 

ואפשרות לבצע בחירת עובר ממין מסוים להחזרה.

אפשר רק שאלה? 

צוות הגנטיקאיות שלנו ישמח להשיב על כל שאלה נוספת, לקבוע שיחות עם הגנטיקאים במעבדה שלנו 
או עם הרופאים המלווים ולסייע לכם בכל שלב בתהליך הבחירה וקבלת ההחלטות.
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HIV פונדקאות לאנשים החיים עם
זה אפשרי! 

ORM מסייעת גם להורים לעתיד החיים עם HIV להגשים את 

החלום.

באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ופרקטיקות רפואיות, ניתן לבצע 

תהליך פונדקאות להורים מיועדים אשר אחד מהם, או שניהם, חיים 

עם HIV מבלי לסכן את הפונדקאית או את העובר.

אנשים החיים עם הנגיף ומתחילים את המסע להורות בקליניקה 

ישתתפו בתכנית SPAR, תכנית שצברה שם עולמי המשלבת 

בדיקת זרע להימצאות הנגיף ושטיפת זרע לקראת ביצוע הפרייה 

חוץ גופית.

בשל העובדה שבמחקר של SPAR התגלה כי גם עומס נגיפי אפסי 

)Undetectable( אינו מעיד במאת האחוזים על היעדר מוחלט של 

הנגיף בנוזל הזרע, המרפאה מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים 

של התכנית המבטיחים כי דגימות הזרע יהיו שטופות מהימצאות 

הנגיף.

זוהי התכנית היחידה המשתמשת ב –PCR, שיטה מעבדתית 

המשמשת לשכפול מזורז של מקטעי DNA המצמצמת את 

הימצאות הנגיף בזרע לכמעט 0. בעזרת השיטה הזו ניתן 

להשתמש בזרע וליצור הריון מבלי לסכן את העובר או הפונדקאית. 

.)FDA(  התוכנית מאושרת על ידי מנהל התרופות האמריקאי

המרפאה עובדת עם קרן המחקר 'בדפורד' שבבוסטון, מסצ'וסטס. 

על פי נתוני הקרן, עד סתיו 2014 נולדו באמצעות התכנית 150 

תינוקות ומתוכם 22 זוגות תאומים!

החלום במרחק נגיעה! 

בזכות שיתוף הפעולה בין הקליניקה, קרן המחקר ויחד עם תוכנית 

SPAR החלום להקים משפחה עבור אנשים החיים עם HIV  נגיש 

ואפשרי בהחלט! מאחורי המרפאה עומדות שנות ניסיון רבות ובזכות 

הטכניקה המיוחדת בה נוקטים הרופאים מאז הלידה הראשונה 

של התכנית שהייתה בשנת 1999, מעולם לא היה בה מקרה של 

העברת הנגיף.

 HIV המרפאה כבר עזרה לעשרות רבות של גברים החיים עם

להגשים את החלום ולהפוך להורים של ילדיהם הביולוגיים עצמם.

באמצעות הצוות המקומי של המרפאה תוכלו לקבל מידע רב 

בנושא, להבין עוד על התהליך, על האפשרויות ועל הדרך להפוך 

את החלום למציאות, כל זאת בדיסקרטיות מלאה ובחסיון רפואי 

מלא.

Oregon Reproductive Medicine



לחלום בגדול

החלום שלכם הוא חלום שמשותף לכולנו- להקים משפחה. 

הספקנו ללוות לא מעט תהליכי פונדקאות עם שנות הניסיון שלנו: 

זוגות ויחידים, זוגות חד-מיניים, זוגות הטרוסקסואלים, טרנסג'נדרים, 

אנשים החיים עם HIV והרשימה עוד גדולה. התפקיד שלנו 

הוא לעזור ולתת לכם את האמצעים, הכלים והליווי המתאים כדי 

להגשים את החלום הזה. מאות משפחות בארץ ואלפי משפחות 

ברחבי העולם כבר הוקמו והתחילו את חייהם החדשים, ועוד היד 

נטויה.

סבלנות, סבלנות, סבלנות

החלום אמנם אפשרי, אבל הדרך להגשמתו היא ארוכה ומורכבת. 

תסתכלו על זה כמו על אבני בניין שצריכות להתיישב בסדר הנכון 

ובצורה הנכונה כדי להרכיב את הבית החדש שלכם. התהליך כולו 

מורכב מגורמים אנושיים, רפואיים ומשפטיים ולוקח זמן למצוא 

את הדרך הנכונה לחבר את הכל יחד. כשמתעסקים עם בני אדם 

ועם הגוף האנושי אין באמת קיצורי דרך, כל גורם צריך לקבל את 

הזמן שלו ואת המקום שלו להבשיל כמו שאתם רוצים. סבלנות היא 

המפתח.

שימו את עצמיכם במקום הראשון

אין ולא יהיה מי שידע יותר טוב מכם מה מתאים לכם ומה לא. 

קחו את זה בחשבון בכל פגישה שתעשו. הרי אתם לא רק בוחרים 

מרפאה וסוכנות אמריקאית שיהיו חלק מהתהליך כולו, אתם 

בוחרים פונדקאית, אתם בוחרים תורמת ביצית ועוד; אתם הגורם 

המחליט ולכן אתם צריכים לדעת במה אתם מתעסקים. תחקרו, 

תלמדו, תקבלו מידע נקי ומסונן מהשפעת אנשי השיווק. חשוב 

שתקראו את האותיות הקטנות, שתשאלו שאלות- גם כאלה 

שהסוכנויות לא רוצות שתשאלו ותפגשו גם עם אנשי מקצוע 

שונים- אחרי כל זה, שבו וקבלו החלטה יחד. בסופו של דבר 

גם תחושת הבטן שלכם חשובה, חשוב שתרגישו בנוח במהלך 

התהליך ואם משהו מריח לכם לא טוב? זה כנראה פתרון שהוא 

פשוט לא בשבילכם.

איך מקבלים החלטה?

איך בוחרים את הפונדקאית שתצליח לשאת את ההריון עד הסוף? 

איך נדע שאנחנו בוחרים תורמת שתספק מספיק ביציות איכותיות? 

כשמתעסקים בנושאים הללו שום דבר לא ידוע מראש או ודאי 

במאת האחוזים ולמרות זאת אין לנו ברירה אלא לקבל החלטות. 

איך עושים את זה? קודם כל חשוב להקיף את עצמכם במומחים 

בתחום, אנשי מקצוע שיהיו שקופים כלפיכם וייתנו לכם את כל 

המידע הרלוונטי. הם יתייעצו אתכם לפני כל החלטה. עם כל 

המידע הזה שניתן לכם קבלו החלטה מושכלת ותדבקו בה. תהיו 

החלטיים!

מימון המון או המון מימון?

בואו נודה בזה, פונדקאות היא לא עסק זול- אבל התהליך בהחלט 

אפשרי! יש המון עמותות שמוכנות לעזור עם תכניות מימון 

מיוחדות או הנחות שניתנות לאורך התהליך )עמותות כמו "אבות 

גאים", לדוגמא(. הבנקים השונים מציעים הלוואות ספציפיות 

ובחלקם הגדול גם שמחים ומוכנים לסייע בהוצאות נוספות )ריביות 

מועדפות, הקלות במטבע חוץ וכו'(. בדקו עם הורים שעברו תהליך 

זהה לתהליך שאתם תעברו ותכינו את עצמיכם למחיר שתצטרכו 

לשלם- ללא סיסמאות, ללא הבטחות שיווקיות ובלי אינטרסים. 

איך אנחנו יכולים לעזור? אנחנו נשתדל להדריך אתכם במסע הזה 

גם בכל הנוגע למה שמגיע לכם מגורמים אחרים. ביטוח לאומי, 

החזרים מהביטוחים הפרטיים שלכם וימי מחלה הם רק ההתחלה 

של מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל, אך מעל הכל – שקיפות 

והכוונה נכונה מתוך הנסיון שלנו.
אל תתבלבלו

נכנסתם לתהליך הזה מסיבה מאוד ברורה- ילדים. אתם לא עוברים 

את המסע הזה בשביל איזה סמל סטאטוס, או ההרגשה שהצלחתם 

לעבור אותו בשלום, אתם עוברים את המסע הזה כדי להתחיל חיים 

משמעותיים ומלאים באושר עם המשפחה החדשה שאתם מקימים. 

שמרו על התמונה הזאת בראש כל הזמן, תזכרו איך קו הסיום ייראה 

ותתרכזו בתמונה הזו יותר מאשר הדרך עד שתגיעו אליו. במסע 

ארוך שכזה צריך תמיד לזכור מה מחכה לכם בצד השני ובמקרה 

הזה מה שממתין בצד השני שווה את כל מה שתעברו בדרך.

אתם לא לבד

הקיפו את עצמכם במי שכבר עברו תהליך דומה. הקיפו את עצמכם 

במי שעובר את התהליך אתכם. חפשו את מי שיוכל לחלוק אתכם 

מידע ותוכלו לחלוק איתו- יחד תוכלו לעבור כמעט הכל. הליווי שלנו 

כולל מפגשים שונים כמו קורסי הכנה ללידה, עזרה ראשונה ועוד- 

אלו מקומות מצוינים להכיר אנשים נוספים שנמצאים באותו המקום 

כמוכם וליצור קשרים שיוכלו לסייע לכם לאורך כל הדרך הזו.

 טיפים
 לתהליך 

בטוח

פונדקאות



אתם יוצאים למסע מדהים 
זהו, אתם מוכנים לצאת למסע המרגש, אולי התהליך החשוב ביותר שתעשו בחייכם – הרחבת 

המשפחה שלכם. 

נשמח ללוות אתכם במסע הזה ולצעוד איתכם יד ביד, להכווין ולהיות שותפים שלכם לדרך. 

כחלק ממשפחת ORM בישראל, חשוב לנו שתראו בנו כשותפים לדרך וככאלה תרגישו חופשי לשתף 

אותנו בכל התלבטות, שאלה או חשש שעולים. קטנים כגדולים. 

אנחנו כאן עבורכם בכל שלב.

ORM ISRAEL משפחת



 03-9060222
077-9709080

info@orm-il.com
www.orm-il.com
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