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 'לקראת כלה' מבית מכון פוע"ה

  ההסכם כלה יקרה, נא לקרוא בעיון את כל פרטי! 

 'לקראת כלה' שירות

 ניסיון רב בהכנת כלות לחתונה.   בעלת על ידי רופאההשירות ניתן 
התוכנית וכן בשבועות שלפני החתונה על ידי  לשאלות שמתעוררות במהלך יישוםזמין נותן מענה  שהוא יחודו של המיזם

 הוכשרה ספציפית גם לתחום זה.  ש  –דריכת כלות מנוסה בהכשרתה מ -מתאמת
 

 ?השירות למי מיועד

 .ויותר יום 30יתקיים בעוד מיועד לכלות שמועד החופה  'לקראת כלה'
 

  מי אינה יכולה להירשם?
יום, חייבת ליצור קשר במייל  עם המתאמת  על  30או כלה שזמן חופתה קרוב מ ,כדורים  מרופא ויש לה בעיות כלה שקיבלה

 לסייע לה במסגרת התוכנית.  וכלמנת לבדוק האם נ
 
 

 כיצד המיזם פועל מבחינה טכנית?

 מלאים ומשלמתההסכם, ממלאת פרטים מאשרת שקראת את  את. 

 תונים הנצרכים לשם בניית ושולחת לך למייל שאלון למילוי כל הנ הפרטיםמטעם המכון מקבלת את כל  המתאמת
 .התכנית

 רופאה.ה ותשלח את הפרטים אל יצור אתך קשר לוודא שמילאת נכון את כל הפרטים.לאחר מכן המתאמת ת 

   ימים. 3 עד אליך לדוא"ל תוך התכנית תישלח על פי הנתונים שקיבלה. תכנית אישית בונההרופאה 

  לקבלת המייל עם התוכנית, המתאמת תיצור אתך קשר טלפוני לוודא שהבנת את כל ההנחיות של הרופאה  במקביל
 ביחס לתוכנית.

  בכל שאלה או בעיה שתתעורר במהלך התוכנית ולקיחת ההורמונים, המתאמת זמינה לפנייתך ותטפל בכל צורך או
 בעיה שתתעורר.

  יום( או במקרה ויש לה דימום או  30חתונתה )בתוך בנוסף, במקרה של שאלות דחופות, כלה הקרובה ל
 שעות מרגע הפניה אליו. 24כתמים, הרופא מתחייב לנתינת מענה תוך 

 

 ?מי הרופאים שמשתתפים במיזם 

 גיה, פוריות ואישותמומחית בגניקולו –ד"ר חנה קטן 
 ופאת נשים מומחית, קופ"ח כללית ולאומית ובמרכז הרפואי "הדסה עין כרם"ר  – ד"ר הילה הוכלר

 מומחית לרפואת נשים קופ"ח כללית ובמרכז הרפואי שערי צדק. –ד"ר תמר גרין 
 

 ?מי מדריכות הכלות המלווה 

 דריכת כלות מנוסה ששותפה גם לצוות המענה במכון פוע"ה. מ –מדריכת הכלות היא מוריאל ירחי 
 

 ?כמה זה עולה 

 ₪ . 380השירות עולה 
 השירות כולל בניית תכנית ע"י הרופא ומענה זמין של מדריכת הכלות עד החופה ובתקופה הסמוכה ממש לשבע ברכות.

 
 י שכל הייעוץ  הניתן לציבור על ידי רבני המכון הינו ללא כל תשלום, אולם במיזם זה השירות ניתן ע חשוב לנו לציין"

 אלא רופאים ולא על ידי רבני המכון ועל כן ישנה עלות כספית לשימוש במיזם.
 

 !נא לשים לב 

  )התשלום הוא על בניית תוכנית )הרופאה בונה את התוכנית ומכינה מרשמים מיד לאחר קבלת השאלון
 .ולכן אין אפשרות לבטל את התשלום גם אם הנסיבות השתנו

 .האחריות הרפואית במיזם הינה של הרופאה המטפלת, ואינה של הרבנים במכון פוע"ה 
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 ( פניה אישית במייל, בטלפון המיזם אינו כולל פניה ישירה לרופאה בכל דרך שהיא )או בכל דרך אחרת
  תעלה כביקור פרטי לפי התעריף של הרופאה.

 לות ע לפי הנתונים הרפואיים שהמקרה הספציפי של הכלה מצריך פגישת ברורש במקרה שהרופאה החליטה
  המיזם לא תשתנה.

 מיזם אינו נותן מענה ליעוץ רפואי של נטילת גלולות או הורמונים לאחר החתונה.ה 
 יעוץ בנושא : ם שייכים לטהרה לקראת החופה כגוןבנוסף, המיזם אינו נועד לתת יעוץ בנושאים שאינ

 אישות, הריון, פוריות וכו'.
 

 :במידה ונוצרה בעיה בתכנית 

  כאמור לעיל, המתאמת תוודא שהכלה מבינה את התוכנית, ומודעת לתאריכים  המדויקים בהם עליה לקחת
 את הגלולות. 

 ותהיה ונוצרה בעיה שנגרמה ע"י הכלה, הגוררת צורך בבניית תכנית חדשה, כגון: שכחה ליטול את הגלול/ 
החליטה שמעוניינת דווקא בגלולות למניעת הריון כאשר נבנתה עבורה תכנית  /שינתה את תאריך החתונה

 . הכלה תשלם תשלום נוסף עבור בניית תכנית חדשהאחרת, 
  כלה שלא דיווחה על מחלת רקע שלה או במשפחתה, שבגללה יש צורך בשינוי התוכנית, תידרש לשלם

 חדשה.תשלום נוסף על בניית תכנית 
  כידוע, ישנם  תופעות לוואי הנגרמות מהגלולות. מי שסובלת מתופעות לוואי משמעותיות ונצרכת משום כך

 לבניית תכנית חדשה תפנה למתאמת על מנת שתסייע לה בנושא.
 

  .הננו כולנו חיים בחסדי שמים, וכמו בכל נושא בחיינו אנחנו מצווים לעשות את ההשתדלות
 נגזר אחרת. לעיתים מן שמיה ,אולם

   ,ההשתתפות בתוכנית אין בה משום  הבטחה של הגעה לחופה בטהרה
 אלא השתדלות מרובה ע"י רופאים מנוסים בנושא הרפואי, ההורמונלי וההלכתי.

 
 

 אנו מאחלים לך ולארוסך מזל טוב,
 בברכת משמח חתן עם הכלה

 
 מכון פוע"ה והרופאים המשתתפים במיזם.
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